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บทที่ 1
ข้อควรระวัง องค์ความรู้ในการเฝ้าระวังการทุจริต ช่องทาง

และวิธีการร้องเรียนการทุจริต



2



3

บทที่ 1
ข้อควรระวัง องค์ความรู้ในการเฝ้าระวังการทุจริต ช่องทาง

และวิธีการร้องเรียนการทุจริต

	 “ความไม่รู้กฎหมาย	 จะใช้เป็นข้ออ้างเพื่อให้ตนเองพ้นจากความรับผิด 
ในทางอาญาไม่ได้”	 ข้อความประโยคน้ี	 น่าจะเหมาะสมกับการกระท�าการ
ทุจริตเพราะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 ไม่รู้ว่าพฤติการณ์ที่กระท�าไปนั้น
เป็นการทุจริต	 รวมทั้งการกระท�าที่ไม่ศึกษากฎระเบียบซึ่งอาจปฏิบัติต่อๆ	 
กันมา	 แต่เป็นการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง	 ในบทนี้จะเสริมสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ
ข้อควรระวังที่ควรทราบไว้	 เพื่อให้การปฏิบัติตนและการปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง	เช่น	หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน	หรือกรณีได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการจัดซ้ือจัดจ้างหรือกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง	 เป็นต้น	
นอกจากนี้	 ยังมีองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังการทุจริตในเบื้องต้นในเรื่องการ 
ฮั้วประมูล	การจัดซื้อจัดจ้าง	และการเบิกจ่ายงบประมาณ	รวมทั้งช่องทางและ
วิธีการร้องเรียนการทุจริต	ให้ทราบกัน
	 การปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น	 จะต้องค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศและประชาชนเป็นส�าคัญ	 และจะต้องให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการอย่างดีที่สุด	 แต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐจ�านวนไม่น้อยคุ้นเคยกับการได้รับ
เงิน	ทรัพย์สิน	ค่าน�้าร้อนน�้าชา	ค่าช่วยด�าเนินการ	ของขวัญ	หรืออื่นๆ	จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน	 หรืออาจเคยเรียกรับเงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือ
ประโยชน์อื่นใด	จากประชาชนที่มาติดต่อราชการ
	 ตามกฎหมายแล้ว	 ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเรียก	 รับ	 หรือยอมจะ 
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการไม่ว่ากรณีใดๆ	 ทั้งสิ้น	
หรือแม้กระทั่งไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ก็ห้ามรับ	 แต่มีข้อยกเว้นที่กฎหมาย
ก�าหนดว่าให้สามารถรับได้ในกรณีที่ไม่ใช่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากการปฏิบัติหน้าที่ 	 กล่าวคือ	 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
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โดยธรรมจรรยา	 ไม่ว่าจะเป็นการรับจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาส
ต่างๆ	 โดยปกติตามขนบธรรมเนียม	 ประเพณีหรือวัฒนธรรม	 หรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม	
	 ส�าหรับประโยชน์อื่นใด	ได้แก่	การลดราคา	การรับความบันเทิง	การรับ
บริการ	การรับการฝึกอบรม	หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้	 	
	 กฎหมายก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน ์
อื่นใด	
	 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	 (ตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
พ.ศ.	2542	มาตรา	103	และประกาศคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	
พ.ศ.	2543)	มีดังนี้
 1. การรับตามกฎหมาย	 จะรับเพียงใดก็ได้	 เช่น	 เงินเดือน	 เงินค่าเบี้ย
เล้ียงเดินทางไปราชการ	 ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ	 สวัสดิการต่างๆ	
ที่ทางราชการจัดให้	 ค่าสมนาคุณวิทยากร	 หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ	 ตามที่
ระเบียบกฎหมายก�าหนด
 2. การรับตามธรรมจรรยา	ไม่ว่าจากญาติหรือบุคคลที่ให้กันในโอกาส
ต่างๆ	ตามขนบธรรมเนียม	ประเพณีหรือวัฒนธรรม	หรือให้กันตามมารยาทที่
ปฏิบัติในสังคม	มีหลักเกณฑ์ที่ควรระมัดระวังไว้ให้ดีคือ
	 		 2.1	 รับจากญาติท่ีให้โดยเสน่หา	 ไม่ว่าจะเป็น	 ปู่	 ย่า	 ตา	 ยาย	 ลูก	
หลาน	 พี่	 น้อง	 ลุง	 ป้า	 น้า	 อา	 หรือจากญาติของคู่สมรส	 สามารถรับได	้ 
แต่จ�านวนในการรับจะต้องเหมาะสมกับฐานานุรูปของญาติ
	 		 2.2	 รับจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ	 สามารถรับได้	 โดยการรับจาก
แต่ละบุคคล	แต่ละครั้งไม่เกิน	3,000	บาท	
	 	 2.3	 รับจากที่เป็นการให้โดยทั่วไป	 รับได้ท้ังหมดไม่ว่าจะมีมูลค่า
เท่าใด	 เช่น	 มูลนิธิแห่งหนึ่งแจกของให้กับประชาชนทั่วไปคนละ	 5,000	 บาท	
โดยไม่ได้เลือกให้เฉพาะเจ้าหน้าที่หรือผู้ใดผู้หนึ่ง
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 3. การรับจากต่างประเทศ	 รับมาเป็นของส่วนรวมหรือของส่วนตัว	
สามารถรับได้	แต่ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบและวินิจฉัย	หากผู้บังคับบัญชา
ไม่อนุญาตต้องส่งคืนทันที
 4.  การรับกรณีพิเศษจากบุคคลในประเทศ
	 		 4.1	 รับจากญาติที่ให้โดยเสน่หาแต่เกินกว่าฐานานุรูป	 ต้องแจ้ง 
ผู้บังคับบัญชาทราบและวินิจฉัย	หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่สมควรต้องส่งคืน
ทันที
	 	 4.2	 รับมาเกินกว่า	3,000	บาท	ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและ
วินิจฉัย	หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่สมควรต้องส่งคืนทันที
	 	 4.3	 รับมาเป็นของส่วนรวมไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม	ต้องแจ้งให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบและวินิจฉัย	หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่สมควรต้องส่งคืน
ทันที
	 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	 ที่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2542	 
มาตรา	103	จะต้องได้รับโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท	หรือ
ทั้งจ�าทั้งปรับ	 (ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2542	มาตรา	122)	
	 เจ ้าหน้าท่ีของรัฐส่วนใหญ่คงจะหนีไม ่พ ้นการได้รับแต่งต้ังเป็น
กรรมการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	 หรือกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการ
จ้าง	 ซึ่งบางคนอาจด�าเนินการไปโดยขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 หรือไม่
ศึกษากฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างละเอียด	หรือปฏิบัติตามที่รุ่นก่อนท�าต่อๆ	
กันมา	แต่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 จนอาจเกิดเป็นการกระท�าความผิด	ซึ่งผู้กระท�า
ต้องได้รับโทษทางวินัย/อาญา/ละเมิดได้	 โดยมีกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องหรือขาดความระมัดระวังจน
น�าไปสู ่การทุจริตท่ีอยากฝากให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ตระหนักไว้เพื่อไม่ให้
กระท�าพลาดเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในหลายๆ	กรณี	ดังนี้	
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 กรณีเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าท่ีของรัฐมักขาดความรู้
ความเข้าใจหรือขาดความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้
	 1.	 เปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาน�าเอกสารกลับไปแก้ไขหรือส่งเอกสาร
เพิ่มเติม	 กรณีที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามรายละเอียดร่างขอบเขต
งาน	(TOR)	ในขณะที่มีการยื่นซองประกวดราคา	
	 2.	 ไม่ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของหลักประกัน	
	 3.	 ไม่ด�าเนินการตามเงื่อนไขการเปิดเผยราคากลางตามที่กฎหมาย
ก�าหนด	เช่น	เรื่องวงเงินที่ต้องประกาศราคากลาง,	วิธีการประกาศราคากลาง	
หรือระยะเวลาที่ประกาศราคากลาง	เป็นต้น
	 4.	 ไม่ด�าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	
เช่น	ประกาศสอบราคา	ประกวดราคา	ตามเงื่อนไขที่ระเบียบกฎหมายก�าหนด
	 5.	 ลงลายมือชื่อรับรองในเอกสาร	 โดยไม่ตรวจสอบรายละเอียด
เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างถี่ถ้วน
	 6.	 ยอมให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ด�าเนินการในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง	 โดย
ไม่ท�าบันทึกเสนอความเห็นแย้งไว้
 กรณีเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
มักขาดความรู้ความเข้าใจหรือขาดความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้
	 1.	 ไม่ตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างให้เสร็จสิ้นโดยเร็วภายในวันที่กฎหมาย
หรือระเบียบก�าหนด	ซึ่งอาจท�าให้พัสดุ/งานจ้างสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงไป
	 2.	 ตรวจรับพัสดุ/งานจ้างโดยไม่ดูคุณสมบัติ	 คุณลักษณะเฉพาะท่ี
ก�าหนดในสัญญาอย่างละเอียด
	 3.	 ไม่รู้ว่าจะต้องท�าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการในกรณีมีการ
ส่งมอบงานจ้าง/พัสดุช้ากว่าก�าหนดในสัญญา	เพื่อให้ส่วนราชการเรียกค่าปรับ
	 4.	 ไม่ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการตรวจรับงานจ้าง/พัสดุ
อย่างละเอียด	 และไม่ลงนามในเอกสารการตรวจรับทุกหน้า	 ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือสอดแทรกเอกสารอย่างอื่นที่ก่อให้เกิดความเสียหาย	
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	 5.	 ยอมให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ด�าเนินการในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง	 โดย
ไม่ท�าบันทึกเสนอความเห็นแย้งไว้
	 ทั้งนี้	 หากเป็นการตรวจรับงานที่ยากเกินกว่าจะเข้าใจ	 ควรขอความ
อนุเคราะห์ผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้านนั้นๆ	 จากหน่วยงานภายนอก	 เข้ามา
ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ	 เช่น	 ด้านไฟฟ้า	 ก่อสร้าง	 เครื่องจักรกล	 เป็นต้น	 
เพื่อป้องกันความผิดพลาด	และหากเป็นการตรวจรับงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนในชุมชน	ควรขอให้แกนน�าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	เพื่อให้บุคคล
ภายนอกเข้ามาร่วมรับรู้ด้วย
	 ถ้าบางกรณี	 หากรุ่นก่อนๆ	 ปฏิบัติต่อๆ	 กันมา	 แล้วบอกว่าไม่เป็น 
ความผิด	 ควรจะต้องศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดก่อน	 
รวมทั้งระเบียบกฎหมายท่ีออกใหม่ด้วย	 อย่าปฏิบัติตามจากรุ ่นก่อนๆ	 
ที่อาจกระท�าผิดกันมา	 อย่ามองว่าท�าไมรุ่นก่อนกระท�าผิดแล้วไม่เห็นต้องรับ
โทษ	 อย่าคิดสั้นๆ	 เพียงแค่ว่าถ้าเราท�าตามคนอื่นก็คงไม่ผิดหรอกจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเป็นหลัก	 และในกรณีที่ไม่แน่ใจในเร่ืองใดควรจะ
ท�าบันทึกสอบถามไปยังผู ้ ท่ีรับผิดชอบด้านกฎหมายหรือระเบียบของ 
หน่วยงาน	เพื่อให้ความเห็นอย่างละเอียดก่อน
	 นอกจากข้อควรระวังที่ควรทราบไว้เพ่ือให้การปฏิบัติตนและการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้องแล้ว	 หน้าที่ที่ส�าคัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
ก็คือ	 การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต	 ซึ่งการด�าเนินงานในเรื่องต่างๆ	
ของส่วนราชการอาจมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตได้	 โดยเฉพาะในเรื่องของ
การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ	และเรื่องที่ส่วนราชการเกิดการ
ทุจริตค่อนข้างมากก็คือ	 การฮั้วประมูล	 โดยจะมีองค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง
การทุจริตในเบื้องต้นให้ทราบไว้	มาเริ่มกันที่การจับฮั้วประมูล	ดังนี้เลย
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 การฮั้วคืออะไร ? แล้วดูยังไงถึงจะเป็นฮั้ว

	 “ฮั้ว”	คือ	การตกลงกันระหว่างเอกชนที่จะไม่มีการแข่งขันในการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้ราคาท่ีตกลงกันและแบ่งผลประโยชน์กัน
การกีดกันในการเสนอราคา	 การขัดขวางไม่ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในบางกรณีอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเก่ียวข้องด้วย	 โดยการกระท�าหรือ
พฤติกรรมดังต่อไปนี้	 จะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าอาจจะเกิดการฮั้วประมูล	 
จะต้องช่วยกันเฝ้าระวังเอาไว้ให้ดีนะครับ
 การฮั้วประมูลที่ฝ่ายเอกชนเป็นผู้กระท�า ...
 สัญญาณที่ 1	 มีการตกลงร่วมกันในการเสนอราคา	 โดยให้ผู้ใดผู้หนึ่ง
เสนอราคาต�่าสุด	และรายอื่นจะเข้าเสนอราคาในราคาที่สูงกว่า	 เพื่อให้ผู้เสนอ
ราคาต�่าสุดมีสิทธิเข้าท�าสัญญา	
 สัญญาณท่ี 2	 เสนอจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	
เพื่อให้ก�าหนดรายละเอียดในการประมูลที่เอื้อประโยชน์แก่ตน	 และกีดกัน 
ผู้เสนอราคารายอื่น	
 สัญญาณที่ 3	 มีการติดต่อผู้เสนอราคารายอื่นให้เสนอราคาสูงกว่าตน	
โดยเสนอจะให้เงินตอบแทน
 สัญญาณท่ี 4 มีการข่มขู ่หรือใช้ก�าลังท�าร้ายไม่ให้ผู ้เสนอราคารายอื่น 
เข้าเสนอราคา	จนเกิดความกลัวว่าจะมีอันตรายต่อชีวิต	ร่างกาย	เสรีภาพ	ชื่อเสียง	
หรือทรัพย์สินของตนหรือบุคคลที่สาม	จนผู้เสนอราคารายนั้นยอมปฏิบัติตาม	
 สัญญาณที่ 5	 ใช้อุบายหลอกลวงผู้รับจ้างรายอื่นให้หลงผิดจนไม่มี
โอกาสท�าการเสนอราคา	 เช่น	 ปลอมเอกสารแจ้งการประกวดราคาส่งให้ผู้รับ
จ้างรายอื่น	เป็นต้น
 สัญญาณท่ี 6	 เข้าเสนอราคาโดยรู้ว่าราคาที่เสนอน้ันต�่ามากเกินกว่า
ปกติไม่เป็นไปตามลักษณะสินค้าหรือบริการ	หรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่ภาครัฐสูงกว่าความเป็นจริงตามสิทธิที่จะได้รับ	ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาได้
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 การฮั้วประมูลที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ร่วมกระท�า ...
 สัญญาณที่ 1 มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างเฉพาะราย	โดยก�าหนด
คุณสมบัติ	 คุณลักษณะ	 เงื่อนไข	 ให้ตรงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือที่ผู้รับจ้าง 
รายอื่นไม่มี
	 สัญญาณที่	 2	 ไม่ปิดประกาศให้ผู ้รับจ้างทั่วไปทราบเกี่ยวกับวันซ้ือ
ก�าหนดแบบแปลนและยื่นซองประกวดราคา	 หรือจงใจปิดไว้ในที่ไม่เปิดเผย
เพียงพอ	หรือปิดแล้วจงใจปลดออกก่อนเวลา
 สัญญาณท่ี 3 ส่งประกาศให้ทราบเฉพาะผู้รับจ้างบางกลุ่มท่ีตนเอง
สามารถเรียกประโยชน์ได้	 หรือส่งให้ผู้รับจ้างรายอื่นด้วยแต่จงใจส่งช้าหรือส่ง
ในระยะเวลากระชั้นชิด
 สัญญาณที่ 4	ไม่รายงานให้มีการยกเลิกการด�าเนินการเสนอราคา	เมื่อ
รู้หรือโดยพฤติการณ์ควรจะรู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้น	 มีการขู่เข็ญหรือใช้
ก�าลังท�าร้ายเพื่อไม่ให้ผู้เสนอราคาเข้ามายื่นซองประกวดราคา	
 สัญญาณที่ 5	เปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาเจรจากันเองนอกรอบ	ในขณะ
ที่ก�าลังเปิดซองประมูล	 โดยเดินออกไปจากจุดประมูลงาน	 เมื่อผู้เสนอราคา
ตกลงกันได้แล้วจึงค่อยเข้ามา	
 สัญญาณที่ 6	เปิดเผยหรือขายข้อมูลที่ส�าคัญของฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้ 
ก่อนหน้าให้แก่ผู้ประมูลรายอื่นท่ีให้ผลประโยชน์	 ท�าให้ฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้ 
ก่อนหน้าเสียเปรียบ
 ผลกระทบที่เกิดจากการฮั้วประมูล
	 ถ้ามีการฮั้วประมูลเกิดขึ้น	 จะท�าให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณ 
ในการจัดจ้างสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น	 เพราะหากให้มีการแข่งขันอย่างเสรี	 
ผู้ที่เสนอราคาต�่าจะเป็นผู้ที่ได้งานไป	ภาครัฐและประชาชนก็จะได้รับประโยชน์
อย่างที่ควรจะเป็น	 แต่ถ้ามีการฮั้วประมูลเกิดขึ้น	 ค่าจ้างส่วนหนึ่งต้องน�ามา
จ่ายตามข้อตกลงของการฮั้วประมูล	 ท�าให้ผู้ได้รับงานต้องลดมาตรฐานของ 

สิ่งก่อสร้าง	ท�าให้งานที่ภาครัฐและประชาชนได้รับไม่มีคุณภาพ	
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l การคิดริเริ่ม

l การตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง l การด�าเนินการซื้อ/จ้าง

l การก�าหนด TOR

l การก�าหนดราคากลาง

l การส่ง/ปิดประกาศ

l การพิจารณา

อนุมัติต่างๆ

l การใช้ประโยชน์

ของทางราชการ

l การแต่งตั้งบุคคล/

คณะกรรมการชุดต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- เอื้อประโยชน์ตนเองหรือ

 ผู้ใดผู้หนึ่ง

- เรียกรับเงิน/ผลประโยชน์

- ตรวจรับไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน

- ตรวจรับโดยไม่มีพัสดุที่จัดซื้อ

 หรือทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จ

- แบ่งซื้อแบ่งจ้าง

- มีราคาสูงเกินความเป็นจริง

- มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ

- เรียกรับผลประโยชน์

- ก�าหนดคุณสมบัติที่

 เอื้อประโยชน์เฉพาะราย

- สูงกว่ามาตรฐานราคากลาง

 ที่ก�าหนด

- ส่งเฉพาะกลุ่มที่ให้ผลประโยชน์

- ไม่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง

- ปิดประกาศไม่ครบตามที่ก�าหนด

- เรียกรับเงิน/ผลประโยชน์

- มีผลประโยชน์ทับซ้อน

 หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย

- งานที่ได้รับไม่มีคุณภาพ

- ใช้งานไม่คุ้มค่า

- แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- แต่งตั้งพรรคพวกที่ควบคุมได้

 การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ มีลักษณะการกระท�า 

การทุจริตอย่างไร ? 

	 การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการนั้นมีการทุจริตค ่อนข้างมาก	

เนื่องจากขัน้ตอนต่างๆ	มีความเสี่ยงที่ผู้ทุจริตจะสามารถหาช่องทางแสวงหาผล

ประโยชน์ได้	 ตั้งแต่ขั้นตอนการคิดริเริ่มโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ	 โดยมี

แผนผัง	 “เส้นทางการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างในเบ้ืองต้น”	 ที่จะแสดงให้เห็นถึง 

ขั้นตอนที่อาจเกิดการทุจริต	 รวมทั้งลักษณะการกระท�าการทุจริตในขั้นตอนนั้นๆ 

ดังนี้
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 การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
 ในเกือบทุกขั้นตอน แล้วผู้ที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง แล้วจะสามารถ
 เฝ้าระวังการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างในเบื้องต้นได้อย่างไร?

	 ผู้ที่เก่ียวข้องส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานซื้อหรืองานจ้าง	

ตั้งแต่เจ ้าหน้าที่พัสดุ	 หัวหน้าเจ ้าหน้าท่ีพัสดุ	 ผู ้ป ิดและปลดประกาศ	 

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ผู้ควบคุมงาน	จนถึงผู้มีอ�านาจในการอนุมัติ	 โดยการกระท�า

หรือพฤติกรรมดังต่อไปนี้	จะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าอาจจะเกิดการทุจริตจัดซื้อ

จัดจ้าง

 สัญญาณที่ 1	แต่งตั้งบุคคลที่สามารถหาผลประโยชน์ให้กับตนเองเป็น 

คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	 โดยไม่แต่งตั้งผู้ที่มีความช�านาญ

หรือเชี่ยวชาญในด้านนั้นเป็นคณะกรรมการ	

 สัญญาณท่ี 2	 ก�าหนดรายละเอียดร่างขอบเขตงาน	 (TOR)	 ในเรื่อง

คุณสมบัติ	 คุณลักษณะ	 เงื่อนไขที่เป็นการเอื้อประโยชน์เฉพาะให้กับผู้รับจ้าง/

ผู้ขายบางราย	

 สัญญาณที่ 3	 สร้างเงื่อนไขเพื่อให้วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างเปลี่ยนไป

เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ	 โดยไม่มีเหตุผลความจ�าเป็นอย่างแท้จริง	

เช่น	 การรายงานเท็จว่าในพื้นท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งเกิดอุทกภัยอย่างร้ายแรงท�าให้

ถนนในพื้นที่ช�ารุดเสียหายมาก	 ทั้งที่ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีอุทกภัยแต่อย่างใด 

ทั้งนี้	เพื่อจะได้ด�าเนินการจัดจ้างซ่อมแซมถนนโดยวิธีพิเศษ	เป็นต้น

 สัญญาณที่ 4	 มีการตั้งผู ้รับจ้าง/ผู ้ขายที่ไม่มีตัวตนในขั้นตอนการ

เปรียบเทียบราคา	

 สัญญาณที่ 5	 ผู้รับจ้าง/ผู้ขายท่ีได้รับคัดเลือกมีส่วนได้ส่วนเสียหรือ

เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่จัดหาพัสดุหรือผู้มีอ�านาจในการอนุมัติ
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 สัญญาณที่ 6	 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพต�่ากว่ามาตรฐานหาก

เปรียบเทียบในราคาเดียวกันกับผู้ประกอบการรายอ่ืน	 หรือมีราคาสูงเกินกว่า

ความเป็นจริง	 หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่เป็นไป

ตามสัญญา	ท�าให้ราคาสูงเกินจริง

 สัญญาณที่ 7	 มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	 โดยลดวงเงินเพื่อให้วิธีการจัดซื้อ

จัดจ้างเปลี่ยนไปเป็นวิธีส�าหรับวงเงินที่ต�่ากว่า	หรือเพื่อให้อ�านาจในการอนุมัติ

ส่ังซ้ือสั่งจ้างเปลี่ยนไป	 เช่น	 กรณีตามวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	 คือ	 300,000	 บาท	

ปกติจะต้องด�าเนินการโดยวิธีสอบราคา	 (การซ้ือหรือการจ้างครั้งหนึ่งที่ราคาเกิน	

100,000	 -	 2,000,000	 บาท)	 แต่ได้ด�าเนินการซื้อหรือจ้างเป็น	 3	 ครั้งๆ	 ละ	

100,000	 บาท	 ด้วยวิธีตกลงราคา	 หรือ	 กรณีตามวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง	 

ผู้ด�าเนินการจะต้องน�าเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ	 แต่ได้แบ่งการซื้อการจ้าง

เป็นหลายครั้ง	 เพื่อให้อยู่ในอ�านาจของหัวหน้าหน่วยงานของตนเองตามที่ได้

รับมอบอ�านาจ	เป็นต้น

 สัญญาณท่ี 8	 จัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน	

หรือมีราคาสูงกว่าความเป็นจริง	 หรือจัดซื้อผ่านนายหน้าหรือตัวแทนกลุ่ม 

ผลประโยชน์	โดยไม่ได้จัดซื้อจากเจ้าของที่ดินโดยตรง

 สัญญาณที่ 9	มีการท�าสัญญาสั่งซื้อหรือว่าจ้างอย่างหนึ่ง	แต่ได้รับของ 

อีกอย่างหนึ่ง	หรือเปลี่ยนสิ่งของมาเป็นของที่ตนเองอยากได้แทน	แต่รายการ 

ยังคงเดิม	

 สัญญาณที่ 10	 ไม่พิจารณาจัดจ้างผู้ท่ีเสนอราคาต�่าสุดโดยไม่มีเหตุผล 

อันสมควร	เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้าเสนอราคารายอื่นเป็นผู้มีสิทธิท�าสัญญา

 สัญญาณท่ี 11	 มีการเรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	 เพื่อเป็นค่า

ตอบแทนในการท�าสัญญาจ้าง	หรือเพื่ออ�านวยความสะดวกในเรื่องอื่นๆ	หรือ

เพื่อแลกกับการลงลายมือชื่อตรวจรับงานจ้าง	หากไม่ให้จะมีการกลั่นแกล้งไม่

ตรวจรับ	
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 สัญญาณที่ 12	ให้ผู้รับจ้างท�างานก่อนที่จะมีการจัดท�าสัญญาจ้าง	

 สัญญาณที่ 13 ไม่ควบคุมงานจ้างให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อก�าหนด 

ในสัญญา

 สัญญาณที่ 14	 มีการขยายเวลาท�าการตามสัญญาให้ผู้รับจ้างโดยไม่มี

เหตุผลความจ�าเป็นเพียงพอและไม่มีหลักฐานมาอ้างอิง	 หรืองดค่าปรับตาม

สัญญาจ้างโดยไม่มีเหตุ

 สัญญาณที่ 15 ตรวจรับงานจ้าง	ทั้งที่ผู้รับจ้างยังด�าเนินการไม่แล้วเสรจ็	

หรือผู ้รับจ้าง/ผู ้ขายส่งมอบงานหรือด�าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีก�าหนด 

ในสัญญา

 สัญญาณท่ี 16	 คืนหลักประกันสัญญาแก่คู่สัญญา	 ท้ังท่ีผู้รับจ้างเป็น 

ผู้ผิดสัญญา

 การเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถเฝ้าระวังการทุจริตในเบื้องต้นได้

อย่างไร ? 

	 การทุจริตการเบิกจ ่ายงบประมาณ	 เกิดจากการกระท�าต ่างๆ	 

ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีของหน่วยงาน	หรือการจัดโครงการ/กิจกรรม	

หรือการเบิกจ่ายทั่วไป	 โดยการกระท�าหรือพฤติกรรมดังต่อไปนี้	 จะเป็น

สัญญาณที่บ่งชี้ว่าอาจจะเกิดการทุจริตการเบิกจ่ายงบประมาณ

 สัญญาณที่ 1	 มีการจัดเก็บรายได้ต่างๆ	 ของหน่วยงานแล้วไม่ส่ง 

กองคลังของหน่วยงาน	 หรือรายงานการจัดเก็บรายได้ไม่ตรงตามความเป็นจริง 

หรือแก้ไขใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารการเงิน	 ให้ตัวเลขมีจ�านวนเงินน้อยไป

จากที่มีผู้น�าเงินมาช�าระให้แก่หน่วยงาน

 สัญญาณที่ 2	ปลอมแปลงเอกสารการเงิน	แล้วกระท�าการเบิกเงินเกิน

กว่าจ�านวนที่จ่ายจริง	 โดยเบียดบังเงินส่วนที่เบิกเกินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว	
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หรือปลอมแปลงเอกสารการเงินขึ้นมาใหม่โดยท�าเป็นใบส�าคัญคู่จ่าย	 แล้วขอ

เบิกจ่ายเข้าบัญชีของตนเอง

 สัญญาณที่ 3	มีการแก้ไขตัวเลข	ราคา	และปริมาณในเอกสารใบส�าคัญ

คู่จ่าย

 สัญญาณที่ 4	 มีการเบิกจ่ายเงินซ�้าซ้อน	 เช่น	 ส่งเอกสารตัวจริงมา 

เบิกเงิน	 แล้วยังท�าเอกสารมาเป็นหลักฐานการเบิกเงินอีก	 (โดยการถ่ายเอกสาร

เหมือนฉบับจริง)

 สัญญาณที่ 5	 เบิกจ่ายงบประมาณ	ทั้งที่ผู้รับจ้างยังด�าเนินการไม่เสร็จ	

หรือยังส่งมอบงานหรือด�าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดในสัญญา	 หรือ

หน่วยงานยังไม่ได้รับสินค้า	

 สัญญาณที่  6	 มีการจัดท�าเอกสารหลักฐานเท็จเพื่อใช ้เบิกเงิน 

งบประมาณ	 เช่น	 การเบิกจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	 ทั้งที่ไม่ได้ 

มีการปฏิบัติงานจริง	 หรือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการอันเป็นเท็จ	เป็นต้น	

 สัญญาณท่ี 7	 การเบิกจ่ายน�้ามันเท็จ	 โดยมีการน�ารถยนต์ของทาง

ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	 หรือเบิกจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงของทางราชการ

เพื่อน�าไปใช้กับรถยนต์ส่วนตัว

 สัญญาณที่ 8	กระท�าการแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขแสดงจ�านวนเงินตามเช็ค

หรือในใบถอนเงินให้มียอดเงินเพิ่มขึ้น	 แล้วน�าไปเบิกถอนเงินจากธนาคาร 

เพื่อเป็นของตนเอง

 สัญญาณที่ 9	 สั่งจ่ายเช็คโดยไม่มีฎีกาและเอกสารหลักฐานประกอบ

การเบิกจ่าย	 หรือส่ังจ่ายเงินตามเช็คของหน่วยงาน	 โดยระบุจ�านวนเงินใน 

ต้นขั้วเช็คกับเช็คไม่ตรงกัน	 รวมท้ังการถอนเงินจากธนาคารโดยไม่มีหนี้ที่ต้อง

ช�าระเพื่อไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
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 สัญญาณที่ 10	ปลอมลายมือชื่อผู้มีอ�านาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค	น�าไปเบิก

ถอนเงินจากธนาคารน�าไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

ตัวอย่างการทุจริตการเบิกจ่ายงบประมาณ

	 กรณีตัวอย่างการทุจริตการเบิกจ่ายเงินโครงการ	ดังนี้

	 ส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด	 ฮ.	 ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัด

โครงการอบรมข้าราชการในหน่วยงาน	 จากกรมต้นสังกัด	 โดยหัวหน้า 

ส่วนราชการได้ก�าหนดจัดโครงการจ�านวน	4	วัน	ณ	โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัด	ฮ. 

และแจ้งว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน	200	คน	

	 ข้อเท็จจริงปรากฏว่า	 หัวหน้าส่วนราชการมีการกระท�าการทุจริต	 

กล่าวคือ	มีการจัดโครงการอบรมจริงแค่	2	วัน	แต่กลับเขียนโครงการเบิกเงิน

งบประมาณเต็มทั้ง	4	วัน	และมีพฤติการณ์การทุจริต	ดังนี้

	 -	การเบิกจ่ายค่าอาหาร	ระบุในโครงการว่าจัดอาหาร	3	มื้อ	เช้า	กลางวัน	

เย็น	 และอาหารว่างเช้า	 -	 บ่าย	 แต่ปรากฏข้อเท็จจริงมีเพียงอาหารกลางวัน

และอาหารว่างเช้า	 -	บ่าย	แต่กลับเบิกค่าอาหาร	3	มื้อ	และอาหารว่างเช้า	 -	

บ่าย	 และค่าอาหารกลางวันที่จ่ายจริงให้ทางโรงแรมมื้อละ	 150	 บาทต่อคน	

แต่ขอเบิก	200	บาทต่อคน	ส่วนมื้อเช้ากับมื้อเย็นเบิกอีกมื้อละ	200	บาท	โดย

ให้ทางโรงแรมออกเอกสารเท็จให้	

	 -	การเบิกจ่ายค่าห้องพัก	จองจริงเพียง	25	ห้องๆ	ละ	900	บาท	แต่กลับ

เบิกเป็นจ�านวน	50	ห้องๆ	ละ	900	บาท	โดยให้ทางโรงแรมออกเอกสารเท็จให้	

มีการปลอมลายเซ็นผู้เข้าพัก	

	 -	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร	โดยข้อเท็จจริงจ่ายค่าวิทยากรที่มา

บรรยายจ�านวน	2	คน	เป็นเงิน	6,000	บาท	แต่กลับจัดท�าเอกสารหลักฐานเท็จ

โดยเบิกงบประมาณเป็นค่าวิทยากรจ�านวน	12,000	บาท
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	 ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้	มีผู้เข้าร่วมจริงๆ	ไม่ถึง	100	คน	โดยใช้วิธีการ

ปลอมลายเซ็นผู้เข้าร่วม	

	 จากตัวอย่างดังกล่าว	 ผู ้ท่ีเกี่ยวข้องต้องรับผิดจากการทุจริตก็จะมี

หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ	 ซึ่งนี่เป็นเพียงแค่

ตัวอย่างโครงการเดียว	 ที่ได้ท�าให้เงินงบประมาณของประเทศและภาษีของ

ประชาชนต้องตกไปอยู่ในกระเป๋าของผู้ทุจริต

	 ประชาชนทุกคนจะต้องช่วยกันสอดส่องเฝ้าระวังการด�าเนินงานต่างๆ	

ของภาครัฐ	 เพื่อให้การด�าเนินงานของภาครัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส	 โดย

นอกจากประชาชนแล้ว	 เจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะที่เป็นบุคลากรภายในหน่วยงาน	

ซึ่งจะมีความเข้าใจในข้ันตอนต่างๆ	 และมีโอกาสพบเห็นการทุจริตของ

บุคลากรภายในด้วยกันเองได้ดีกว่าประชาชน	ก็จะต้องช่วยกัน	อย่ารอให้ท่าน

เป็นผู้เสียประโยชน์ก่อนเลย	ขอให้ช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศ	โดย

หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือร�่ารวยผิดปกติ	 ขอให้ร้องเรียนไปยัง

หน่วยงานที่มีอ�านาจตรวจสอบทันที

 สามารถร้องเรียนมายังส�านักงาน ป.ป.ช. ได้โดยมีวิธีการดังนี้
	 1.	 ท�าเป็นหนังสือ	“เรียน	เลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ช.”	และส่งไป
ที่ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 เลขที่	 361	 ถนนนนทบุรี	 ต�าบลท่าทราย	 อ�าเภอเมือง	
จังหวัดนนทบุรี	 11000	 หรือส่งมาท่ีตู้	 ปณ.	 100	 ถนนพิษณุโลก	 เขตดุสิต	
กรุงเทพฯ	 10300	 หรือส่งมาท่ีส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ประจ�าจังหวัดใกล้บ้าน 
ของท่าน
	 2.	 กล่าวหาด้วยวาจาโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 
ส่วนกลาง	 หรือส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ประจ�าจังหวัด	 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท�าการ
บันทึกค�ากล่าวหาไว้เป็นพยานหลักฐาน
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	 3.	 ทางโทรศัพท์หมายเลข	0	2528	4800	-	49	หรือสายด่วน	ป.ป.ช.	 
โทร.	1205
	 4.	 ทางเว็บไซต ์ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 www.nacc.go.th	 หัวข ้อ	 
“ร้องเรียน”
	 โดยในค�ากล่าวหา	ต้องมีรายละเอียด	ดังนี้
	 1.	 ชื่อ	-	สกุล	ที่อยู่	และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กล่าวหา
	 2.		ชื่อ	-	สกุล	ต�าแหน่ง	สังกัด	ของผู้ถูกกล่าวหา
	 3.		ระบุข้อกล่าวหาการกระท�าความผิด	
	 4.		บรรยายการกระท�าความผิดอย่างละเอียดตามหัวข้อ	ดังนี้
		 	 4.1	 หากเป็นการกระท�าความผิดต่อหน้าที่	 การกระท�าความผิดต่อ
ต�าแหน่งหน้าที่ราชการ	 การกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม	
จะต้องระบุว่า	 การกระท�าความผิดเกิดขึ้นเมื่อใด	 มีขั้นตอนหรือรายละเอียด
การกระท�าความผิดอย่างไร	 มีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์หรือไม่	 มีเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือไม่	 (ถ้าไม่สามารถน�ามาได้ให้ระบุว่าใครเป็นผู้เก็บ
รักษา)	 และในเรื่องนี้ได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานใดบ้าง	 เมื่อใด	 และผลเป็น
ประการใด
	 	 4.2	 หากเป็นการกล่าวหาว่าร�่ารวยผิดปกติ	 หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
ผิดปกติ	จะต้องระบุว่า	ฐานะเดิมของผู้ถูกกล่าวหา	และภรรยาหรือสามี	รวม
ท้ังบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไร	 ผู้ถูกกล่าวหา	 และภรรยาหรือสามี	
มีอาชีพอื่นๆ	หรือไม่	ถ้ามีอาชีพอื่นแล้วมีรายได้มากน้อยเพียงใด	และทรัพย์สิน

ที่จะแสดงให้เห็นว่าร�่ารวยผิดปกติมีอะไรบ้าง	เช่น	

		 	 	 -	 บ้าน	 มีจ�านวนกี่หลัง	 ตั้งอยู่ท่ีใด	 (เลขท่ีบ้าน	 ถนน	 ซอย	

ต�าบล/แขวง	อ�าเภอ/เขต	จังหวัด)	ซื้อเมื่อใด	และราคาขณะซื้อเท่าใด

	 	 	 -	 ที่ดิน	มีจ�านวนกี่แปลง	ตั้งอยู่ที่ใด	 (ถนน	ซอย	ต�าบล/แขวง	

อ�าเภอ/เขต	จังหวัด)	ซื้อเมื่อใด	และราคาขณะซื้อเท่าใด
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	 	 	 -	 รถยนต์	 มีจ�านวนกี่คัน	 ยี่ห้อ	 รุ่น	 สี	 หมายเลขทะเบียนรถ	 

ซื้อเมื่อใด	จากใคร	และราคาขณะซื้อเท่าใด

	 	 	 -	 มีเงินฝากที่ธนาคารใด	สาขาใด	

	 รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ

	 ที่ส�าคัญที่สุด	 คือ	 ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ	 –	 สกุล	 ที่อยู่	 หมายเลข

โทรศัพท์	 ของผู้กล่าวหาท่ีสามารถติดต่อได้อย่างชัดเจน	 เพื่อประโยชน์ในการ

ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน	 ขอทราบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมให้

ชัดเจนจนสามารถด�าเนินการต่อไปได้	และรายงานผลให้ผู้กล่าวหาทราบ	ทั้งนี้	

ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับที่สุด	ถ้าไม่ต้องการให้มีการเปิดเผยชื่อ	ก็ให้บอก

ด้วยว่าให้ปกปิดชื่อ	 -	 ท่ีอยู่ไว้เป็นความลับ	 ตอนท�าค�าสั่งไต่สวนจะได้ระบุไว้

ตามความประสงค์

		 กรณีการร้องเรียนโดยไม่แจ้งช่ือ	 -	 สกุลจริง	 ถือว่าเป็น	 “บัตรสนเท่ห์”	 

จะต้องระบุพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอท่ีจะด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จ

จริงได้	ซึ่งคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	อาจจะรับไว้พิจารณา

	 ทั้งนี้	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 จะแจ้งกลับไปให้ผู้กล่าวหาทราบว่ารับเรื่องไว้

พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	แต่หากประสงค์

จะติดตามเรื่องร้องเรียน	ก็สามารถติดตามได้ทางนี้	

	 1.	 ติดต่อด้วยตนเองท่ีส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ส่วนกลาง	 หรือส�านักงาน	

ป.ป.ช.	ประจ�าจังหวัดใกล้บ้านท่าน

	 2.	 ทางโทรศัพท์หมายเลข	0	2528	4800	-	49	หรือสายด่วน	ป.ป.ช.	 

โทร.	1205

	 3.	 ทางเว็บไซต์	www.nacc.go.th	หัวข้อ	“ติดตามเรื่องร้องเรียน”

	 ทั้งนี้	โปรดจ�าเลขรับเรื่องจากส�านักงาน	ป.ป.ช.	/วัน	เดือน	ปี	ที่ยื่นเรื่อง	

ชื่อ	-	สกุล	เรื่อง	ของผู้ถูกกล่าวหา
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	 นอกจากนี้	ยังสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ	ได้ดังนี้

	 1.	 ศูนย์บริการประชาชน	 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 

(สายด่วน)	ท�าเนียบรัฐบาลหมายเลข	1111	บริการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์	ตลอด	

24	ชั่วโมง	หรือรับร้องเรียนผ่านทาง	โทร.	0	2283	1271	-	84	

	 2.	ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	โทร.	0	2271	8000

	 3.	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ	(ส�านักงาน	ป.ป.ท.)	สายด่วน	โทร.	1206

	 4.	ศูนย์ด�ารงธรรม	กระทรวงมหาดไทย	สายด่วน	โทร.	1567	หรือศูนย์

ด�ารงธรรมจังหวัด

	 5.	คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	ในแต่ละจังหวัด

	 6.	แจ้งความ	ร้องทุกข์	กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน	ณ	สถานีต�ารวจ

ในเขตอ�านาจสอบสวน	 โดยพนักงานสอบสวนจะส่งเรื่องที่หากอยู่ในอ�านาจ

ของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ไปยังส�านักงาน	ป.ป.ช.	เพื่อด�าเนินการต่อไป

	 นอกจากนี้	 ยังสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ไปยังช่องทางต่างๆ	ของ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้
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บทที่ 2
บทลงโทษผู้กระท�าการทุจริต
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บทที่ 2
บทลงโทษผู้กระท�าการทุจริต

	 ผู้ที่จงใจทุจริตหรือยินดีเข้าร่วมกระบวนการทุจริต	 มักจะมองเฉพาะ 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ	 เช่น	 เงินทองที่จะเข้ามา	 ต�าแหน่งหน้าที่ที่จะสูงขึ้น	

เป็นต้น	 แต่อาจมองข้ามหรือไม่เห็นความส�าคัญหรือไม่รู้ว่าบทลงโทษจากการ

ทุจริตมีอย่างไร	 ถ้าตัดสินใจหรือยินดีร ่วมทุจริตแล้วก็ต้องกล้ายอมรับ 

บทลงโทษที่จะต้องได้รับ	 ทั้งโทษทางวินัยและโทษทางอาญา	 ซึ่งจะกล่าวถึงในบทนี้ 

รวมทั้งจะมีเนื้อหาสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2558	ให้ทราบกันด้วย

	 หลังจากที่ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ได้รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนแล้ว	 

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 จะพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาและการพิจารณาเรื่อง

กล่าวหาน้ันเข้าหลักเกณฑ์และอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

ในการที่จะรับพิจารณาหรือไม่	 ถ้ารับพิจารณาก็จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าว

หาทราบ

 การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีกี่รูปแบบ ?

	 การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	จะมี	3	รูปแบบ	คือ

	 1.	 คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ทั้งคณะ	เป็นองค์คณะในการไต่สวน

	 2.	 คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน

		 3.	 คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มอบหมายพนักงานไต่สวน

		 ทั้งนี้	 จะพิจารณาจากต�าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียนและความ 

ยุ่งยากสลับซับซ้อนของคดี
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 การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหลักประกัน 

ในการให้ความเป็นธรรมกับผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ ?

	 ในการไต่สวนข้อเท็จจริง	 นอกจากจะพิจารณาว่าเรื่องกล่าวหานั้นเข้า

หลักเกณฑ์และอยู ่ ในอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 แล ้ว	 

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 จะพิจารณาและค�านึงถึงหลักความเป็นธรรมของ 

ผู้กล่าวหาและถูกกล่าวหาในการไต่สวนข้อเท็จจริง	ดังนี้

	 1.	 ไม่แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอนุกรรมการไต่สวน

	 2.	 แจ้งค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ

		 3.	 เปิดโอกาสให้ยื่นคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการไต่สวน

	 4.	 ให้ผู ้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและน�าสืบแก้ข้อกล่าวหา

ภายในเวลาอันสมควร	 และมีสิทธิน�าทนายความหรือบุคคลที่ไว้วางใจเข้าฟัง

ในการชี้แจงหรือให้ปากค�าของตนได้

 ผู้ถูกกล่าวหารายใดถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด  

ผู้กระท�าความผิดจะถูกด�าเนินการอย่างไร ?

	 กรณีที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	วินิจฉัยว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล	ให้ข้อกล่าว

หานั้นตกไป	 แต่หากข้อกล่าวหาใดมีมูลความผิดทางวินัยหรือความผิดทาง

อาญา	จะด�าเนินการแยกเป็น	2	ลักษณะ	ดังนี้

	 การด�าเนินการทางวินัย	มีดังนี้

	 1.	 คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	จะส่งรายงานเอกสารรวมทั้งความเห็น	ไปยัง 

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหา

	 2.	 ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอน	 ต้องพิจารณาลงโทษ

ทางวินัยตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 มีมติ	 โดยไม่ต้องแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก	
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	 3.	 ในการพิจารณาโทษทางวินัย	 ให้ถือว่ารายงานเอกสารและความ
เห็นของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เป็นส�านวนการสอบสวนทางวินัยของ 
คณะกรรมการสอบสวนวินัย
	 กรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่มีกฎหมาย	 ระเบียบ	 หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย 
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอนด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่	
	 4.	 ผู ้บังคับบัญชาหรือผู ้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษ
ภายใน	 30	 วัน	 นับแต่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ	 ป.ป.ช	 และให้ส่งส�าเนา 
ค�าสั่งลงโทษไปให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ภายใน	15	วัน	นับแต่วันที่ออกค�าสั่ง	
	 5.	 ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอนท่ีละเลยไม่ด�าเนินการ
ตามข้อ	 3	 และข้อ	 4	 ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอน
กระท�าผิดวินัย
	 6.	 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ด�าเนินการทางวินัย	หรือด�าเนินการไม่ถูก
ต้อง	 หรือไม่เหมาะสม	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 มีอ�านาจเสนอความเห็น 
ไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร	 หรือในกรณีท่ีจ�าเป็น 
คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 จะสั่งองค์กรกลางบริหารงานบุคคลพิจารณาด�าเนิน
การให้ถูกต้องเหมาะสมก็ได้
	 7.	 ผู ้ถูกลงโทษทางวินัยดังกล่าว	 มีสิทธิอุทธรณ์ดุลยพินิจในการ 
สั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชาได้	ภายใน	30	วัน	นับแต่วันที่มีค�าสั่งลงโทษ

 ผู้กระท�าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จะต้องรับโทษอย่างไร ?

	 ส�าหรับบทลงโทษผู้กระท�าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ	 ตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551	ถือเป็นความผิดวินัย
ร้ายแรงให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก	 หรือเป็นความผิดตามบทก�าหนดโทษ
ของแต่ละหน่วยงานซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลของ

หน่วยงานนั้นๆ	
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	 ทั้งนี้	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	21	ธันวาคม	2536	ว่าควรลงโทษ 
ไล่ออกจากราชการ	 การน�าเงินที่ทุจริตไปมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอื่นใด 
ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ	โดยส่วนราชการต้องถือ
ปฏิบัติ	ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถูกลงโทษไม่มีสิทธิได้รับเงินบ�าเหน็จบ�านาญเลย

 การด�าเนินการทางอาญาเป็นอย่างไร ?

	 การด�าเนินการทางอาญา	มีดังนี้
	 ประธานกรรมการ	 ป.ป.ช.	 จะส่งรายงาน	 เอกสาร	 และความเห็น	 
ไปยังอัยการสูงสุด	 หรือฟ้องคดีต่อศาลกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการสูงสุด	
เพ่ือด�าเนินคดีอาญาในศาลท่ีมีเขตอ�านาจพิจารณาพิพากษา	 โดยให้ถือว่า
รายงานของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เป็นส�านวนการสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 และศาลจะประทับฟ้องไว้พิจารณาโดย 
ไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง	
	 กรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่ารายงานดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์	 คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.	กับอัยการสูงสุดจะแต่งตั้งคณะท�างานร่วมกันขึ้นมาเพื่อรวบรวมพยาน
หลักฐานให้สมบูรณ์	 แต่ถ้าหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 
จะมีอ�านาจในการฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายให้ฟ้องคดีแทนได้

 ผู้กระท�าผิดอาญาฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จะต้องรับโทษ
อย่างไร ?

	 ประมวลกฎหมายอาญาได้ก�าหนดบทลงโทษแก่ผู้กระท�าความผิดเกี่ยว
กับการทุจริตไว้	ตัวอย่างเช่น
	 มาตรา	 147	 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	มีหน้าที่ซื้อ	 ท�า	 จัดการหรือรักษา 
ทรัพย์ใด	 เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน	หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต	หรือโดย
ทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย	 ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี	
หรือจ�าคุกตลอดชีวิต	และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท”
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	 มาตรา	 151	 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	มีหน้าที่ซื้อ	 ท�า	 จัดการหรือรักษา 

ทรัพย์ใดๆ	ใช้อ�านาจในต�าแหน่งโดยทุจริต	อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ	เทศบาล	

สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น	 ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบป	ี

หรือจ�าคุกตลอดชีวิต	และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท”

	 มาตรา	155	“ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	มีหน้าที่ก�าหนดราคาทรัพย์สินหรือ 

สินค้าใดๆ	 เพื่อเรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย	 โดยทุจริต

ก�าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าน้ัน	 เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือ 

ค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสียหรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย	 ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี	 หรือจ�าคุกตลอดชีวิต	 และปรับต้ังแต่สองพันบาท 

ถึงสี่หมื่นบาท”

	 มาตรา	157	“ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน	ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

โดยมิชอบ	 เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด	 หรือปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต	 ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี	 หรือปรับ

ตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”

	 ส�าหรับบทลงโทษความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	

(ฮั้ว)	ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน

ของรัฐ	พ.ศ.	2542	ตัวอย่างเช่น

	 มาตรา	6	“ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้จ�ายอมร่วมด�าเนินการใดๆ	ในการเสนอ

ราคาหรือไม่เข้าร่วมในการเสนอราคา	 หรือถอนการเสนอราคา	 หรือต้อง

ท�าการเสนอราคาตามที่ก�าหนด	 โดยใช้ก�าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญด้วย 

ประการใดๆ	ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต	ร่างกาย	เสรีภาพ	ชื่อเสียง	หรือ

ทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สาม	จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น	ต้อง

ระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงสิบปี	 และปรับร้อยละห้าสิบของจ�านวนเงินที่มี

การเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระท�าความผิดน้ัน	 หรือของจ�านวนเงิน

ที่มีการท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า”
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	 มาตรา	 11	 “เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใด	 หรือผู้ได้รับมอบหมาย

จากหน่วยงานของรัฐผู้ใด	 โดยทุจริตท�าการออกแบบ	 ก�าหนดราคา	 ก�าหนด

เงื่อนไข	 หรือก�าหนดผลประโยชน์ตอบแทน	 อันเป็นมาตรฐานในการเสนอ

ราคา	โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม	หรือเพื่อ

ช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคารายใดได้มีสิทธิเข้าท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

โดยไม่เป็นธรรม	 หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใดมิให้มีโอกาสเข้าแข่งขัน 

ในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม	 ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบป	ี 

หรือจ�าคุกตลอดชีวิต	และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท”

	 ทั้งนี้	 ผู้ทุจริตยังอาจต้องรับผิดทางละเมิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก ่

หน่วยงานของรัฐ	 ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	 

พ.ศ.	2539	ด้วยนะครับ

	 นอกจากนี้	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	 (ฉบับที่	 3)	พ.ศ.	 2558	 ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 

วันที่	10	กรกฎาคม	2558	โดยมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับการเพิ่มโทษหนักส�าหรับ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตรับสินบน	 การก�าหนดความผิดของเอกชนที่ทุจริต 

ให้สินบน	การไม่นับอายุความในระหว่างที่จ�าเลยหลบหนีคดี	และสาระส�าคัญ

อื่นๆ	อีก	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. คดีทุจริตมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิต

	 	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ	หรือเจ้าหน้าที่ของ

องค์การระหว่างประเทศ	 เรียก	 รับ	 หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ	 เพื่อกระท�าการหรือไม่กระท�าการอย่างใด

ในต�าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่	 ต้องระวางโทษจ�าคุก

ตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี	 หรือจ�าคุกตลอดชีวิต	 และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่

แสนบาท	หรือประหารชีวิต	(ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2558	มาตรา	123/2)
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 2. คดีทุจริตไม่มีอายุความ

	 	 การด�าเนินทางอาญาในคดีทุจริต	 ถ้าผู ้ถูกกล่าวหาหรือจ�าเลย 

หลบหนีไปในระหว่างถูกด�าเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาล	กฎหมาย

ไม่ให้นับระยะเวลาท่ีผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�าเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของ

อายุความ	 และเม่ือศาลได้มีค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ�าเลย	 ถ้าจ�าเลยหลบหนี

ไปในระหว่างต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ	กฎหมายไม่ให้นับอายุความใน

ระหว่างที่จ�าเลยหลบหนี	 (ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 (ฉบับที่	 3)	พ.ศ.	2558	มาตรา	74/1) 

จะไม่เหมือนกับคดีอาญาทั่วไป	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	98

 3.  บทลงโทษภาคเอกชนที่ทุจริต

	 	 ภาคเอกชนหรือประชาชนที่ให้	ขอให้	หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ	 หรือ 

เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ	 เพื่อจูงใจให้กระท�าการ	 ไม่กระท�าการ	

หรือประวิงการกระท�าอันมิชอบด้วยหน้าท่ี	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าป	ี

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	 (ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 (ฉบับที่	 3)	

พ.ศ.	2558	มาตรา	123/5)

 4. การริบทรัพย์สินในคดีทุจริต 

	 	 การริบทรัพย์สินเนื่องจากการกระท�าความผิดคดีทุจริต	 นอกจาก

ศาลจะมีอ�านาจริบทรัพย์สินตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว	 ให้ศาล

มีอ�านาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้ด้วย	

	 	 (1)	 ทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระท�าความผิด

	 	 (2)	 ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจค�านวณเป็นราคาเงินได้ท่ี

บุคคลได้มาจากการกระท�าความผิด	 หรือจากการเป็นผู้ใช้	 ผู้สนับสนุน	 หรือ 

ผู้โฆษณาหรือประกาศให้ผู้อื่นกระท�าความผิด
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	 	 (3)	 ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจค�านวณเป็นราคาเงินได้ท่ี
บุคคลได้มาจากการจ�าหน่าย	 จ่าย	 โอนด้วยประการใดๆ	 ซึ่งทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ตาม	(1)	หรือ	(2)
	 	 (4)	 ประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม	(1)	(2)	
หรือ	(3)
	 ทั้งนี้	 เว้นแต่เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนที่ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท�า
ความผิด	 (ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2558	มาตรา	123/6)
 5. เรื่องทุจริตใดเกิน 5 ปี หรือหาพยานหลักฐานไม่เพียงพอ  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจยกเรื่องได้
	 	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 อาจไม่รับหรือยกเรื่องกล่าวหาได้ที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ขึ้นพิจารณาก็ได้
	 	 (1)	 เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือไม่ปรากฏพฤติการณ์แห่งการ 
กระท�าชัดเจนเพียงพอที่จะด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้	
	 	 (2)	 เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน	 5	 ปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่ม ี
การกล่าวหา	 และเป็นเรื่องที่ไม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะด�าเนินการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้	
	 	 (3)	 เร่ืองท่ีเป็นกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ 
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ	 และบุคคลใด	 ที่คณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	 เห็นว่าได้มีการด�าเนินการต่อผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมายอื่นเสร็จสิ้น
และเป็นไปโดยชอบแล้ว	 และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการด�าเนินการนั้น 
ไม่เที่ยงธรรม	 (ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2554	 มาตรา	 87)	 (ฉบับที่	 3)	 
พ.ศ.	2558	มาตรา	99/2)
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 6. เพิ่มบทนิยามของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
	 	 เพิ่มบทนิยามค�าว ่า	 “เจ ้าหน้าที่ของรัฐต ่างประเทศ”	 และ	 
“เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ”	ระหว่างบทนิยามค�าว่า	“เจ้าหน้าที่
ของรัฐ”	และค�าว่า	“ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง”	ในมาตรา	4	แห่งพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

พ.ศ.	2542

	 	 “เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ”	หมายความว่า	 ผู้ซ่ึงด�ารงต�าแหน่ง 

ด้านนิติบัญญัติ	บริหารปกครอง	หรือตุลาการ	ของรัฐต่างประเทศ	และบุคคลใดๆ 

ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน้าที่ราชการให้แก่รัฐต่างประเทศ	 รวมท้ังการปฏิบัติ

หน้าที่ส�าหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	ไม่ว่าโดยการแต่งตั้ง

หรือเลือกตั้ง	 มีต�าแหน่งประจ�าหรือชั่วคราว	 และได้รับเงินเดือนหรือ 

ค่าตอบแทนอื่นหรือไม่ก็ตาม	

	 	 “เจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ”	 หมายความว่า	 ผู้ปฏิบัติ

งานในองค์การระหว่างประเทศหรือผู ้ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์การ 

ระหว่างประเทศให้ปฏิบัติงานในนามขององค์การระหว่างประเทศนั้น	 

(ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2558	มาตรา	3)
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แผนภาพแสดงกระบวนการด�าเนินการทางวินัยและอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ซึ่งไม่ใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

ผู้กล่าวหา

- มีชื่อที่อยู่

บัตรสนเท่ห์ที่ชี้ช่องพยานหลักฐาน

ผู้เสียหายร้องทุกข์

ต่อพนักงานสอบสวน

คณะกรรมการ ป.ป.ช.

ไต่สวนข้อเท็จจริง

พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมา

พิจารณาโทษทางวินัย
ตามฐานความผิด ป.ป.ช.

มีมติชี้มูลความผิด

ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานขอให้
ศาลมีค�าสั่งหรือค�าพิพากษาเพิกถอนสิทธิ

หรือเอกสาร

ข้อกล่าวหาไม่มีมูล

ค�าสั่งลงโทษ

อัยการสูงสุด

พิพากษา

ผู้มีอ�านาจแต่งตั้ง
ถอดถอน

พยานหลักฐานไม่สมบูรณ์
พอที่จะด�าเนินคดี

ตังคณะท�างานระหว่าง
ป.ป.ช. และอัยการสูงสุด

เพื่อรวมรวบพยานหลักฐาน

ศาลที่มีอ�านาจ
พิจารณาพิพากษา

พยานหลักฐาน
สมบูรณ์ฟ้องคดี

กรณีได้ข้อยุติ
อัยการสูงสุดฟ้องคดี

กรณีหาข้อยุติไม่ได้ ป.ป.ช. ฟ้องคดีเอง
หรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทน

ตกไป
วินัย อาญา

ข้อกล่าวหามีมูล

คณะกรรมการ ป.ป.ช.

มีเหตุสงสัยอันสมควร
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บทที่ 3
ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

กับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ
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 1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ 

	 1.1	 นายสุจริต	 ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่	 ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการใน
พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์	 ซึ่งในวันดังกล่าว	 นายรวย	 นายก	 อบต.	 ได้มอบงาช้าง
จ�านวนหนึ่งคู่ให้แก่	 นายสุจริต	 เพื่อเป็นของที่ระลึก	 นายสุจริตได้มอบงาช้าง
ดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัด	ตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งด�าเนินการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบและกฎหมาย	 แต่ต่อมา	 นายสุจริต	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 ไม่
สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้	 จึงเร่งให้หน่วยงานต้นสังกัดคืนงาช้างให้แก่นาย
รวย	
	 	 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามทุจริต	พ.ศ.	2542	มาตรา	103	ประกอบประกาศคณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 พ.ศ.	 2543	 ข้อ	 7	 ประกอบข้อ	 5(2)	 ได้ก�าหนดว่า	 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มิใช่
ญาติซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท	 แล้วประสงค์จะรับทรัพย์สินนั้นไว้เป็น
สิทธิของตน	 จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินนั้น
ต่อผู้บังคับบัญชา	 หรือผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอนหรือคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	
หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร	 หรือประธานวุฒิสภา	 หรือประธานสภา 
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี	 ในทันทีท่ีสามารถกระท�าได้	 เพ่ือวินิจฉัยว่ามีเหตุผล 
ความจ�าเป็น	 ความเหมาะสม	 และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น	 
รับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่	 เม่ือข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่า	

บทที่ 3
ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

กับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ
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เมื่อนายสุจริต	 ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้รับงาช้างแล้ว	 ได้ส่งให้หน่วยงานต้น

สังกัดตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งด�าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและ

กฎหมาย	 แต่ต่อมานายสุจริต	 พิจารณาเห็นว่า	 ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว	้

จึงส่งคืนให้นายรวยไป	 โดยใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบระเบียบแนวทาง

ปฏิบัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้อเพื่อความรอบคอบ	 และส่งคืนงาช้างแก่นายรวย

ภายใน	 3	 วัน	 จากข้อเท็จจริง	 จึงฟังได้ว่านายสุจริตมิได้มีเจตนาหรือมีความ

ประสงค์ที่จะรับงาช้างนั้นไว้เป็นสิทธิของตนแต่อย่างใด	

	 1.2	 การที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน

เพื่อช่วยให้บริษัทเอกชนรายนั้น	 ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่

ของรัฐ	

	 1.3	 การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค�ามูลค่ามากกว่า	 

10	 บาทแก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา	 และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับ

บริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ	 โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่นๆ	 เพราะคาดว่าจะได้รับ

ของขวัญอีก	

	 1.4	 การที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน	

หรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ	 จากบริษัทเหล่านั้น	 

ซึ่งมีผลต่อการให้ค�าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือเป็นไปใน

ลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ	

	 1.5	 เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน	

เมื่อต้องท�างานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนแห่งนั้น	ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้

รับสัมปทาน	เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนที่เคยได้รับของขวัญมา
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 2. การท�าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา 

	 2.1	 นิติกร	ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง	ส�านักงานสรรพากร

จังหวัดในส่วนภูมิภาคหารายได้พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของ

บริษัทเอกชน	 ได้อาศัยโอกาสท่ีตนปฏิบัติหน้าที่	 เร ่งรัดภาษีอากรค้าง 

ผู้ประกอบการรายหนึ่ง	 หาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวิตให้

แก่หุ ้นส่วนผู ้จัดการของผู ้ประกอบการดังกล่าว	 รวมท้ังพนักงานของ 

ผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน	 ในขณะที่ตนก�าลังด�าเนินการเร่งรัดภาษีอากร

ค้าง	 พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการอาศัยต�าแหน่งหน้าท่ีราชการ

ของตนหาประโยชน์ให ้แก ่ตนเอง	 เป็นความผิดวินัยอย่างไม ่ร ้ายแรง	 

ตามมาตรา	 83	 (3)	 ประกอบมาตรา	 84	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551

	 2.2	 การที่เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท�าสัญญาให้หน่วย

งานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์ส�านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง	 หรือ

บริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่

	 2.3	 ผู้บริหารหน่วยงานท�าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท	

ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่

	 2.4	 การที่ผู ้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นท่ีปรึกษา	 หรือ

เป็นผู้ท�าบัญชีให้กับบริษัทที่ถูกต้องตรวจสอบ

	 2.5	 ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี	 ประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษก

ใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	 จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงินในการก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย	

กระทรวงการคลัง	โดยอดีตนายกรัฐมนตรี	ซี่งในขณะนั้นด�ารงต�าแหน่ง	นายก

รัฐมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานมีหน้าท่ีดูแลกิจการของกองทุนฯ	 โดยลงนาม
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ยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดินและท�าสัญญาซื้อขายที่ดิน	

ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลง 

ดังกล่าว	อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	

เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย	 มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.2542	มาตรา	100	(1)

 3. การท�างานหลังจากออกจากต�าแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณ 

 3.1	 อดีตผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพ่ิงเกษียณอายุราชการไป

ท�างานเป็นที่ปรึกษาในบริษัทผลิตหรือขายยา	 โดยใช้อิทธิพลจากท่ีเคยด�ารง

ต�าแหน่งในโรงพยาบาลดังกล่าว	 ให้โรงพยาบาลซื้อยาจากบริษัทที่ตนเองเป็น

ที่ปรึกษาอยู่	พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจ

ท�าให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีต�าแหน่งหรือหน้าที่	 ทั้งที่ตนมิได้มีต�าแหน่งหรือหน้าที่นัน้	

เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส�าหรับตนเองหรือ 

ผู้อ่ืน	 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	พ.ศ.2542	มาตรา	123 

	 3.2	 การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพ

ออกจากราชการไปท�างานในบริษัทผลิตหรือขายยา	

	 3.3	 การท่ีผู ้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้

อิทธิพลที่เคยด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานรัฐ	รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่

ตนเคยติดต่อประสานงาน	โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น	

	 3.4	การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท�างานในต�าแหน่งเดิมที่หน่วยงาน

เดิมโดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
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 4. การท�างานพิเศษ 

	 4.1	 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภาษี	 6	 ส�านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วน

ภูมิภาคได้จัดตั้งบริษัทรับจ้างท�าบัญชีและให้ค�าปรึษาเกี่ยวกับภาษีและม ี

ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท	โดยรับจ้างท�าบัญชีและยื่นแบบแสดงรายการ

ให้ผู ้เสียภาษีในเขตจังหวัดที่รับราชการอยู ่และจังหวัดใกล้เคียง	 กลับมี

พฤติการณ์ช่วยเหลือผู้เสียภาษีให้เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง	 และรับเงิน

ค่าภาษีอากรจากผู้เสียภาษีบางรายแล้ว	มิได้น�าไปยื่นแบบแสดงรายการช�าระ

ภาษีให้	 พฤติการณ์ของเจ้าหน้าท่ีดังกล่าว	 เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ 

กรมสรรพากรว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมสรรพากร	 พ.ศ.	 2559	 

ข้อ	 9	 (7)	 (8)	 และอาศัยต�าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่

ตนเอง	 เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา	 83	 (3)	 แห่งพระราช

บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 2551	 อีกท้ังเป็นการปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการโดยมิชอบ	 เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการโดยร้ายแรง	 และ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต	 และยังกระท�าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติ

ชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 ตามมาตรา	 85	 (1)	 และ	 (4)	

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.2551	

	 4.2	การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต�าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็น

ที่ปรึกษาโครงการ	 เพื่อให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่า

บริษัทคู่แข่ง	

	 4.3	 การที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ท�างานท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

อย่างเต็มที่	แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ	ที่อยู่นอกเหนืออ�านาจหน้าที่ที่ได้

รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย
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 5. การรู้ข้อมูลภายใน 

	 5.1	นายช่าง	5	แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่	 องค์การโทรศัพท์แห่ง

ประเทศไทย	 ได้น�าข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์ท่ีระบบ	 470	MHZ	 และระบบ

ปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้อื่น	 จ�านวน	 40	 หมายเลข	 เพ่ือน�าไปปรับจูนเข้ากับ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่น�าไปใช้รับจ ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป	 

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มีมติชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	

151	 มาตรา	 157	 และมาตรา	 164	 และมีความผิดวินัย	 ข้อบังคับองค์การ

โทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการพนักงาน	พ.ศ.	2536	ข้อ	44	และ	46	

	 5.2	 การที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน	 

จึงบอกให้ญาติพี่น้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าว	 เพื่อขายให้กับราชการ

ในราคาที่สูงขึ้น

	 5.3	การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบ

มาตรฐาน	 (Spec)	 วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม	 

แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก	เพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล

 6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 6.1	คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์	ใช้อ�านาจหน้าที่โดยทุจริต	ด้วยการสั่งให้

เจ้าหน้าที่น�าเก้าอี้พร้อมผ้าปลอกคลุมเก้าอี้	 เครื่องถ่ายวิดีโอ	 เครื่องเล่นวิดีโอ	

กล้องถ่ายรูป	 และผ้าเต็นท์	 น�าไปใช้ในการมงคลสมรสของบุตรสาว	 รวมทั้ง

รถยนต์	 รถตู้ส่วนกลาง	 เพื่อใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี	 และขนย้ายอุปกรณ์

ทั้งที่บ้านพักและงานฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม	ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทาง

ราชการ	 การกระท�าของจ�าเลยนับเป็นการใช้อ�านาจโดยทุจริต	 เพื่อประโยชน์

ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ได้ชี้มูลความผิดวินัย
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และอาญา	 ต่อมาเรื่องเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล	 ศาลพิเคราะห์พยานหลัก

ฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการะท�าของจ�าเลยเป็นการทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ฐาน

เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าท่ีซื้อท�าจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ	 ใช้อ�านาจใน

ต�าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ

หน้าที่โดยมิชอบ	 ตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 151	 และ	 157	 

จึงพิพากษาให้จ�าคุก	 5	ปี	 และปรับ	 20,000	บาท	ค�าให้การรับสารภาพเป็น

ประโยชน์แก่การพิจารณาคดีลดโทษให้กึ่งหนึ่ง	คงจ�าคุกจ�าเลยไว้	2	ปี	6	เดือน	

และปรับ	10,000	บาท	

	 6.2	 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ผู ้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ	 

น�าน�้ามันในรถยนต์ไปขาย	 และน�าเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวท�าให้ส่วนราชการ

ต้องเสียงบประมาณเพื่อซื้อน�้ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็นพฤติกรรมดังกล่าว

ถือเป็นการทุจริต	 เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง	

และมีความผิดฐานลักทรัพย์	

 6.3	 การที่เจ้าหน้าที่รัฐ	 ผู้มีอ�านาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่าย

ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง	น�ารถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว

 7.  การน�าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ 

 ในทางการเมือง 

	 7.1	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก	 แก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่	 

ในต�าบลที่ตนมีฐานเสียงโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ	และตรวจรับงาน

ท้ังที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่ก�าหนด	 รวมทั้งเมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ

ได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก	 การกระท�าดังกล่าวมีมูลเป็นการกระท�าการ
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ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย	 หรือสวัสดิภาพของประชาชน	 หรือละเลยไม่

ปฏิบัติตาม	หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ�านาจหน้าที่	มีมูลความผิดทั้งทางวินัย

อย่างร้ายแรงและทางอาญา	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 มีหนังสือแจ้งผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ให้ผู ้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอน	 และ

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ

	 7.2	 การที่นักการเมืองในจังหวัด	 ขอเพิ่มงบประมาณเพื่อน�าโครงการ

ตัดถนนสร้างสะพานลงในจังหวัด	 โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็น 

ชื่อสะพาน

	 7.3	 การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนท่ีหรือบ้านเกิดของ

ตนเอง

 8. การใช้ต�าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ 

	 พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น�าบันทึกการจับกุมที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจชุด

จับกุมท�าขึ้นในวันเกิดเหตุรวมเข้าส�านวน	 แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไข

ข้อหาในบันทึกการจับกุม	เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติของตนให้รับโทษ

น้อยลง	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัย

อย่างร้ายแรง

 9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ 

 หรือหน่วยงานของรัฐอื่น 

	 9.1	 เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต�าแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร	เข้าแทรกแซง

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี	 ให้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบด้วยระเบียบ	 และ

กฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม	
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	 9.2	 นายเอ	เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด	รู้จักสนิทสนม

กับนายบี	 หัวหน้าส่วนราชการอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน	 นายเอ	 จึงใช้

ความสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย	 คือ	 นายซี	 เข้ารับราชการภายใต้สังกัดของ

นายบี

 10. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ประเภทอื่นๆ 

	 10.1	การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่ค�านึงถึงจ�านวนคน	

จ�านวนงาน	 และจ�านวนวันอย่างเหมาะสม	 อาทิ	 เดินทางไปราชการจ�านวน	 

10	วัน	แต่ใช้เวลาในการท�างานจริงเพียง	6	วัน	โดยอีก	4	วัน	เป็นการเดินทาง

ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ

 10.2	เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที	่

เนื่องจากต้องการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	 เพราะสามารถเบิกเงิน 

งบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้35 

 10.3	เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	 โดยมิได้อยู ่

ปฏิบัติงานในช่วงเวลาน้ันอย่างแท้จริง	 แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระ

ส่วนตัว
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ภาคผนวก



46



47

บันทึกหลักการและเหตุผล	

ประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	พ.ศ.	....	

หลักการ 

	 ให้มีกฎหมายว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน ์

ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	

เหตุผล 

	 โดยที่การบริหารงานของรัฐจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	 รวมทั้งต้องให้ประชาชนปราศจากความ

เคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริตของผู ้มีหน้าที่ในการบริหารงาน 

ของรัฐ	 จึงต้องห้ามการกระท�าอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

ของผู้มีหน้าที่ดังกล่าวกับประโยชน์ส่วนรวม	 ประกอบกับประเทศไทยได้ให้

สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตสมควรก�าหนด

หลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท�าอันเป็นขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ภาคผนวก
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ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

........................................

........................................

........................................

	 ..............................................................................................................

..................................

	 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	

.........................................................................................................................

.......................

	 มาตรา	1	 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	 “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด

เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	 

พ.ศ.	...”	

	 มาตรา	2	 พระราชบัญญัตินี้ให ้ใช ้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดหนึ่งร ้อย 

แปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	

	 มาตรา	3		 ในพระราชบัญญัตินี้	

	 “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ”	 หมายความว่า	 เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราช-

บัญญัติ	 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

และผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	
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	 “หน่วยงานของรัฐ”	 หมายความว่า	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ราชการ 

ส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนท้องถิ่น	รัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	หน่วยงานอื่น 

ของรัฐ	หรือหน่วยงานอื่นใดที่ด�าเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงิน

อุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ	

	 “ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง”	หมายความว่า

	 (1)		 นายกรัฐมนตรี	

	 (2)		 รัฐมนตรี	

	 (3)		 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

	 (4)		 สมาชิกวุฒิสภา	

	 (5)		 ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก	 (1)	 และ	 (2)	 ตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง	

	 (6)	 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	

	 (7)		 ผู้บริหารท้องถิ่น	รองผู้บริหารท้องถิ่น	ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น	และ

สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 (8)		 เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด�ารงต�าแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

ประกาศก�าหนด	

	 “กฎ”	 หมายความว่า	 พระราชกฤษฎีกา	 กฎกระทรวง	 ประกาศ

กระทรวง	 ข้อบัญญัติท้องถิ่น	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผล

บังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใด

เป็นการเฉพาะ	

	 “คู่สมรส”	 หมายความรวมถึง	 ผู ้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้ 

จดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
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	 “ญาติ”	หมายความว่า	
	 (1)		 ผู้บุพการีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
	 (2)		 ผู้สืบสันดานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
	 (3)		 คู่สมรสของบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
	 (4)		 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
	 (5)		 พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
	 (6)		 บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
	 ทั้งนี้	ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวกันโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย	
	 “โดยทุจริต”	หมายความว่า	 เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น	
	 “ประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้”	หมายความรวมถึง	
	 (1)		 การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า	
	 (2)		 การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย	
	 (3)		 การเข้าค�้าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม	
	 (4)		 การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน	
	 (5)		 การขายหรือการให้เช่าซื้อทรัพย์สินต�่ากว่ามูลค่าท่ีเป็นจริงตามที่
ปรากฏในท้องตลาด	
	 (6)		 การซื้อหรือการเช่าซื้อทรัพย์สินสูงกว่ามูลค่าที่เป็นจริงตามที่
ปรากฏในท้องตลาด	
	 (7)		 การให้ใช้สถานที่	ยานพาหนะ	หรือทรัพย์สินโดยไม่คิดค่าเช่าหรือ
ค่าบริการหรือคิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติ
ทางการค้า	
	 (8)		 การให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ	หรือคิดค่าบริการน้อยกว่าที่คิด
แก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า	
	 (9)	 การให้ส่วนลดในสินค้าหรือทรัพย์สินที่จ�าหน่าย	 โดยให้ส่วนลด

มากกว่าที่ให้แก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า	
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	 (10)		การให้เดินทาง	 หรือให้ขนส่งบุคคลหรือสิ่งของ	 โดยไม่คิด 

ค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า	

	 (11)	 การจัดเลี้ยง	 การจัดมหรสพหรือการบันเทิงอื่นให้โดยไม่คิด 

ค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า	

	 (12)	 การให้บริการวิชาชีพอิสระ	 เช่น	 แพทย์	 ทันตแพทย์	 พยาบาล	

สถาปนิก	 วิศวกร	 กฎหมาย	 หรือบัญชี	 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่าย

น้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า	

	 (13)		การให้รางวัล	

	 (14)	 การช�าระเงินล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง	

	 (15)	 การอ่ืนใดซ่ึงเป็นการกระท�าที่ท�าให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจ

ค�านวณเป็นเงินได้	 หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย	 ท้ังนี้	 ตามท่ีคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	ประกาศก�าหนด	

	 “ปกติประเพณีนิยม”	 หมายความว่า	 เทศกาลหรือวันส�าคัญซ่ึงอาจมี

การให้ของขวัญกัน	 และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี	

การแสดงความขอบคุณ	การต้อนรับ	การแสดงความเสียใจ	หรือการให้ความ

ช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย	

	 “คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 มาตรา	4	 เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่หรือกระท�าการโดยยึด

ประโยชน์ส่วนรวมของรัฐและประชาชนเป็นส�าคัญ	 ต้องใช้อ�านาจตาม

ต�าแหน่งหน้าที่ที่ตนมีอยู่โดยสุจริตและเที่ยงธรรม	ต้องไม่กระท�าการที่จะก่อ

ให้เกิดความไม่เชื่อถือหรือความไม่ไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่และต้อง 

ไม่กระท�าการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ

ประโยชน์ส่วนรวม	
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	 มาตรา	5	 ห้ามมิให้เจ้าหน่าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อมเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น	 ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	 แต่การใช้ต�าแหน่งหน้าที่แทน

หน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดอยู่	มิให้

ถือว่าเป็นการกระท�าตามมาตรานี้	

	 การกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามวรรคหนึ่งด้วย	

	 (1)	 การกระท�า	 ที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ

ประโยชน์ส่วนรวมตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 เว้นแต่ท่ีก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน

พระราชบัญญัตินี้	

	 (2)	 การก�าหนดนโยบายหรือการเสนอหรือให้ความเห็นชอบร่าง

กฎหมายหรือร่างกฎซึ่งเอื้อประโยชน์เป็นการเฉพาะต่อกิจการท่ีตน	 คู่สมรส	

บุตร	 หรือบิดามารดามีส่วนได้เสียเกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติท่ีบุคคลท่ัวไป 

มีอยู่	 ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลการเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นเกินร้อยละห้าของ

นิติบุคคลน้ันถือว่าเป็นการมีส่วนได้เสียเกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติ	 เว้นแต่

เป็นการด�าเนินการตามค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก�ากับดูแล	

	 (3)	 การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ซึ่งตนได้รับหรือรู้

จากการปฏิบัติราชการ	การปฏิบัติหน้าที่	หรือการใช้อ�านาจในต�าแหน่งหน้าที่

โดยทุจริต	

	 (4)	 การริเริ่ม	 เสนอ	 จัดท�า	 หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหน่วย

งานของรัฐโดยทุจริต	หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด

โดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	
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	 (5)	 การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่

อยู ่	 ไปเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู ้อื่น	 เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วย

กฎหมายหรือกฎ	หรือทรัพย์สินนั้นมีราคาเล็กน้อย	

	 (6)	 การใช้ต�าแหน่งหรืออ�านาจหน้าที่ ซ่ึงตนมีอยู ่โดยทุจริต	 ไปมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยอิสระในการใช้อ�านาจตามต�าแหน่งหน้าที่ของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด�ารงต�าแหน่งอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 เพ่ือให้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นกระท�าการหรือไม่กระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้	

	 	 (ก)	 อนุมัติ	อนุญาติ	รับจดทะเบียน	หรือออกค�าสั่งทางปกครองอื่น

ที่ให้สิทธิประโยชน์อันอาจค�านวณเป็นเงินได้	

	 	 (ข)	 ให้สัมปทาน	 ท�าสัญญา	 หรือท�านิติกรรม	 อันเป็นการให้

ประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด	

	 	 (ค)	 บรรจุ	 แต่งตั้ง	 เลื่อนเงินเดือน	 เล่ือนข้ันเงินเดือน	 โอน	 ย้าย	

ด�าเนินการทางวินัย	 หรือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในบังคับบัญชาหรือก�ากับดูแล

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงด�ารงต�าแหน่งอื่นดังกล่าว	 พ้นจากต�าแหน่งหรือพ้น

จากการปฏิบัติหน้าที่	

	 	 (ง)	 ไม่แจ้งความหรือไม่ร้องทุกข์เพื่อด�าเนินคดีอาญา	

	 	 (จ)	 ไม่ฟ้องคดี	 ไม่อุทธรณ์	 ไม่ฎีกา	 ไม่ด�าเนินคดี	 หรือไม่ด�าเนิน

การอ่ืนใดเก่ียวกับคดี	 หรือให้ถอนค�าร้องทุกข์	 ให้ถอนฟ้อง	 ให้ถอนอุทธรณ์	

หรือให้ถอนฎีกาไม่ว่าจะเป็นคดีประเภทใด	

	 	 (ฉ)	 ด�าเนินกระบวนพิจารณาท�าค�าพิพากษา	 ค�าส่ัง	 ค�าวินิจฉัย	

หรือค�าชี้ขาด	

	 	 (ช)	 ไม่บังคับทางปกครอง	 ไม่บังคับคดี	 หรือไม่บังคับตาม 

ค�าชี้ขาด	
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	 การกระท�าตามวรรคสอง	 (2)	 (3)	 และ	 (4)	 ให้ใช้บังคับแก่ผู ้ด�ารง

ต�าแหน่งระดับสูง	ผู้บริหารระดับสูง	และผู้อ�านวยการกองตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 และ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ประกาศก�าหนด	

	 ให้น�าความในวรรคหนึ่ง	 วรรคสอง	 และวรรคสาม	 มาใช้บังคับแก ่

คู ่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งกระท�าโดยอาศัยอิทธิพลของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย	 และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือ

ยินยอมด้วยในการกระท�าของคู่สมรสหรือบุตรดังกล่าวหรือรู้แล้วเพิกเฉย 

มิได้ด�าเนินการแก้ไข	 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับโทษเช่นเกียวกับคู่สมรสหรือ

บุตรด้วย	

	 ให้น�าความในวรรคหนึ่ง	วรรคสอง	และวรรคสาม	มาใช้บังคับแก่บุคคล

ซึ่งมิใช่บุคคลตามวรรคสี่และเป็นผู้กระท�าโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าท่ี 

ของรัฐ	ที่ด�าเนินการในลักษณะผู้ใช้	ผู้ถูกใช้	ผู้ร่วมด�าเนินการ	หรือผู้ได้รับมอบ

หมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระท�าการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองด้วย	

	 เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช ้วรรคสอง	 (5)	 ให ้คณะรัฐมนตรี	 

คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา	คณะกรรมการบริหารศาล	องค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ	 หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ	 จัดให้มีระเบียบว่าด้วยการ

อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินตามวรรคสอง	 (5)	 ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ใน

บังคับบัญชาหรือก�ากับดูแล	 ทั้งนี้ โดยมีมาตรฐานไม่ต�่ากว ่าระเบียบที่ 

คณะรัฐมนตรีก�าหนด	ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องก�าหนดในเรื่องทรัพย์สิน

ดังต่อไปนี้	

	 (1)		 ยานพาหนะ	

	 (2)		 เครื่องมือสื่อสาร	

	 (3)		 อาคารสถานที่	
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	 (4)		 วัสดุ	อุปกรณ์	เครื่องใช้ส�านักงาน	

	 (5)		 สิ่งสาธารณูปโภค	

	 มาตรา	6	 บุคคลใดรับประโยชน์จากการกระท�าของเจ้าหน้าที่รัฐ	 

คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 หรือบุคคลอื่นตามมาตรา	 5	 วรรคห้า	

โดยรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท�าดังกล่าว	 บุคคลนั้นต้องระวางโทษกึ่งหนึ่ง

ของโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดตามมาตรา	5	

	 ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รับประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง	 โดยนิติบุคคล 

ดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการ 

กระท�าความผิดนั้น	นิติบุคคลนั้นต้องระวางโทษเช่นเดียวกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง	

และถ้าการรับประโยชน์ของนิติบุคคลเกิดจากการู้เห็นเป็นใจของกรรมการ	

หรือผู้จัดการ	 หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น	 

ผู้นั้นต้องระวางโทษเช่นเดียวกับบุคคลตามวรรคหนึ่งด้วย	

	 มาตรา	7	 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ	 ของที่ระลึก	 เงิน	

ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้ในโอกาส

ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามต�าแหน่งหน้าท่ีของตนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

แม้ว่าผู้มอบจะระบุให้เป็นการส่วนตัวก็ตาม	 เว้นแต่เป็นส่ิงท่ีอาจได้รับตาม

กฎหมายหรือกฎ	 หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจ�านวนท่ีสมควรตามปกติประเพณี

นิยมในการปฏิบัติหน้าท่ี	 หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป	

หรือตามที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ประกาศก�าหนด	 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตามวรรคหนึ่งที่ตนไม่มีสิทธิได้รับ	ต้องรายงาน

และส่งมอบสิ่งนั้นให้หน่วยงานท่ีตนสังกัดในโอกาสแรกที่กระท�าได้แต่ไม่เกิน

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้	และให้สิ่งนั้นตกเป็นของหน่วยงานของรัฐ	

โดยให้หน่วยงานนั้นจัดท�าบัญชีไว้เป็นหลักฐานและเก็บรักษาหรือจัดการ 

สิ่งนั้น	ทั้งนี้	ตามระเบียบที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ก�าหนด	
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ให้น�าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่คู่สมรสและญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ซ่ึงได้รับของขวัญ	 ของที่ระลึก	 เงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ

ค�านวณเป็นเงินได้เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วยโดย

อนุโลม	ในกรณีที่คู่สมรสหรือญาติไม่มีสิทธิรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว	

ให้มีหน้าที่แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบในโอกาสแรกที่กระท�าได้แต่ไม่เกิน

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้	 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐด�าเนินการตาม

วรรคสอบต่อไป	

	 มาตรา	8	ในกรณีที่มีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	หรือ

มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือผู้ใดมีพฤติการณ์ส่อว่ากระท�าความผิด

ตามมาตรา	5	หรือมาตรา	6	ให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ด�าเนินการตามพระราช- 

บัญญัติ	 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 

ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏพฤติการณ์หรือมี

การกล่าวหา	 ในกรณีที่มีความจ�าเป็นไม่อาจด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาดังกล่าว	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 อาจขยายระยะเวลาออกไปได ้

ไม่เกินสามครั้ง	ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน	แต่ต้องบันทึกเหตุผลและความจ�าเป็น

ในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส�านวน	

	 ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่ตัวการ	ผู้ใช้	 หรือผู้สนับสนุนในการกระ

ท�าความผิดตามมาตรา	5	และมาตรา	6	ด้วย	

	 มาตรา	 9	 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต�าแหน่งหน้าที่ยังไม่ถึง

สองปีกระท�าการดังต่อไปนี้	

	 (1)	 เป็นกรรมการ	ที่ปรึกษา	ตัวแทน	พนักงาน	ลูกจ้าง	ผู้รับจ้าง	หรือ

ด�ารงต�าแหน่งอื่นในธุรกิจของเอกชนซึ่งเคยอยู่ภายใต้อ�านาจหน้าที่ของตนใน

การก�ากับดูแล	ควบคุม	ตรวจสอบ	หรือด�าเนินคดี	
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	 (2)	 รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้จากธุรกิจ

ตาม	(1)	เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่ธุรกิจนั้นปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆ	ในกิจการ

งานตามปกติ	

	 ต�าแหน่งของเจ ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรณหนึ่ง	 ให ้เป ็นไปตามที ่

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.ประกาศก�าหนด	

	 มาตรา	10	ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งพ้นจากต�าแหน่งหรือออกจาก

ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ	 กระท�าโดยประการใดๆ	 ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับ

ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งตนได้รับหรือรู้ในระหว่างการด�ารง

ต�าแหน่ง	 หรือใช้ความลับดังกล่าวไปโดยทุจริต	 เว้นแต่ความนั้นมิได้เป็นความลับ

อีกต่อไป	

	 มาตรา	 11	 เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้นแก่รัฐ	 ในกรณีที่ส�านักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาของรัฐไม่ว่าจะ

เป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครอง	 เมื่อปรากฏเหตุอันควรเชื่อว่า

สัญญาดังกล่าวกระท�าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมซ่ึงอาจมีผลท�าให้รัฐ

เสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ 

ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยส�าคัญในการท�าสัญญาดังกล่าวให้ส�านักงานอัยการ

สูงสุดแจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐซึ่งจะเป็นคู่สัญญา	 และหน่วยงานที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดอยู่	 และให้เสนอร่างสัญญานั้นและแจ้งความเห็น 

ต่อคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรที่มีอ�านาจบังคับบัญชาหรือก�ากับดูแลหน่วยงานนั้น 

และคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป	

	 ในระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรตามวรรคหนึ่ง	

ให้ระงับการท�าสัญญาไว้ก่อนจนกว่าคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรดังกล่าวจะมีมติ

หรือสั่งให้ด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด	
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	 มาตรา	12	สัญญาใดของรัฐไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทาง
ปกครองที่กระท�าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ในการท�าหรือ 
ให้ความเห็นชอบสัญญานั้นโดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	 หากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งรู้เห็น
เป็นใจ	 หรือรู ้หรือควรจะรู ้ข้อเท็จจริงดังกล่าว	 และยังเข้าท�าสัญญานั้น	 
ให้สัญญาดังกล่าวมีผลดังต่อไปนี้	
	 (1)	 เป็นโมฆะ	 หากการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน  ์
ดังกล่าวมีผลท�าให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยส�าคัญในการท�าสัญญาดังกล่าว	
	 (2)	 ให้ด�าเนินการตามสัญญาต่อไป	 หากสัญญานั้นเป็นประโยชน์แก่
สาธารณะและรัฐไม่เสียประโยชน์เกินสมควร	 ในกรณีนี้	 ให้หน่วยงานของรัฐ 
คู่สัญญามีอ�านาจฝ่ายเดียวท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐได้	
ไม่ว่าคู่สัญญาอีกผ่ายหน่ึงจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม	หากคู่สัญญาน้ันได้รับความ
เสียหายให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่คู ่สัญญานั้น	 
แต่ไม่ตัดสิทธิหน่วยงานของรัฐท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาซ่ึงรู้เห็น
เป็นใจหรือรู้หรือควรจะรู้ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น	
	 (3)		 กรณีตาม	(1)	หรือ	(2)	หากสัญญาส่วนหนึ่งส่วนใดมีลักษณะตาม	
(1)	 และไม่ใช่สาระส�าคัญของสัญญาทั้งฉบับและอาจแยกออกจากส่วนที่ไม่
เห็นโมฆะได้	ให้สัญญาส่วนนั้นเป็นโมฆะ	
	 กรณีตาม	(1)	(2)	และ	(3)	ย่อมไม่กระทบกระเทือนสิทธิที่ได้รับไปแล้ว
ของบุคคลภายนอกผู้สุจริต	
	 ในกรณีที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ไต่สวนแล้วเห็นว่าสัญญาใดมีลักษณะ
ตามวรรคหนึ่ง	 ให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ยื่นค�าร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ	เป็นผู้พิจารณาและมีค�าสั่งตามวรรคหนึ่ง	และให้ค�า
สั่งนั้นผูกพันคู่สัญญาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	แต่กรณีตามวรรคหนึ่ง	(1)	ให้ยื่น

ค�าร้องภายในสองปีนับแต่วันท�าสัญญา 
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	 มาตรา	 13	 ในกรณีท่ีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าสัญญาใด	 
มีลักษณะตามมาตรา	 12	 ให้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 
โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือ
จัดท�าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	และให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.ด�าเนินการตามมาตรา	12	ต่อไป	
	 มาตรา	 14	 ในกรณีท่ีสัญญาสัมปทานของรัฐ	 หรือสัญญาที่รัฐให้จัดท�า
บริการสาธารณะหรือจัดให ้มีสิ่ งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน  ์
จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน	 มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะ
ตามมาตรา	 12	 วรรคหนึ่งให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิยื่นค�าร้องต่อคณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	ขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อยื่นค�าร้องต่อศาลปกครองสูงสุด	
	 (1)		 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	หรือสมาชิกของทั้งสอง
สภา	ซึ่งเข้าชื่อรวมกันมีจ�านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบคน	
	 (2)		 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อรวมกันมีจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน	
	 (3)		 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทั้งหมดเท่าที่มีอยู่	
	 (4)		 ผู ้ตรวจการแผ่นดินซึ่งปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน	
	 ลักษณะหรือประเภทของสัญญาของรัฐตามวรรคหนึ่ง	 และหลักเกณฑ์
และวิธีการการเข ้าชื่อของผู ้มีสิทธิเลือกตั้งตาม	 (2)	 ให ้เป ็นไปตามที ่
คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ประกาศก�าหนด	
	 ค�าร้องตามวรรคหนึ่งต้องมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะด�าเนินการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงได้	
	 เมื่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ได้รับค�าร้องตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ	
ป.ป.ช.ไต่สวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน	 ถ้ามีความจ�าเป็น 

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 อาจขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง	 ครั้งละ 

ไม่เกินสามสิบวัน	 แต่ต ้องบันทึกเหตุผลและความจ�าเป็นในการขยาย 
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ระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส�านวน	 ในกรณีที่ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ	ป.ป.ช.	ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่า
มีมูล	ให้ยื่นค�าร้องต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป	
	 ให้น�าความในมาตรา	12	วรรคหนึ่งและวรรคสอง	มาใช้บังคับแก่สัญญา
ตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม	
	 การพิจารณาและวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นไปโดยรวดเร็ว
และเป็นธรรม	 ทั้งนี้	 ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดก�าหนด	
	 ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 หรือ 
ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด	 หากด�าเนินการตามสัญญา 
ดังกล ่าวอาจก ่อให ้ เกิดความเสียหายต ่อไป	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 
จะยื่นค�าร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีค�าสั่งระงับสัญญาของรัฐดังกล่าวไว้
ชั่วคราวก่อนก็ได้	
	 มาตรา	15	ภายใต้บังคับมาตรา	12	และมาตรา	14	ในกรณีที่โครงการ
ของรัฐดังต่อไปนี้	มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะตามมาตรา	12	วรรคหนึ่ง	
และการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีผลท�าให้รัฐ 
เสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ 
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยส�าคัญในการท�าโครงการดังกล่าว	 ให้น�ามาตรา	 14	
มาใช้บังคับโดยอนุโลม	 แต่ให้ยื่นค�าร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภายในสองปีนับแต่วันเร่ิมโครงการ	 เพื่อสั่งให้ยุติโครงการหรือ
สั่งให้น�าโครงการดังกล่าวกลับไปทบทวนใหม่เพ่ือแก้ไขให้รัฐไม่เสียประโยชน์
ทั้งนี้	ไม่กระทบต่อการด�าเนินคดีแก่ผู้กระท�าความผิด	
	 (1)		 โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี	
	 (2)		 โครงการของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคซึ่งได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้มีอ�านาจหน้าที่หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
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 (3)		 โครงการของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว	
	 (4)		 โครงการของรัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐซึ่งคณะกรรมการของหน่วยงานนั้นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว	
	 (5)		 โครงการอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 และคณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินร่วมกันประกาศก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา	
	 ลักษณะหรือประเภทของโครงการตาม	(1)	(2)	(3)	และ	(4)	ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ประกาศก�าหนด	
	 มาตรา	 16	 การพิจารณาและการมีค�าสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบตามมาตรา	12	และมาตรา	15	ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว
และเป็นธรรม	ทั้งนี้	ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของ
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา	
	 มาตรา	17	เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ก�ากับ	ดูแล	ควบคุม	ตรวจสอบ	
หรือด�าเนินคดี	 และเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งด�ารงต�าแหน่งอื่น	 ต้องแสดงข้อมูล 
ดังต่อไปนี้	ต่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	
	 (1)		 การด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานอื่นของรัฐทุกต�าแหน่ง	
	 (2)		 การด�ารงต�าแหน่งในธุรกิจหรือหน่วยงานเอกชนไม่ว่าหน่วยงาน
นั้นจะมีวัตถุประสงค์แสวงหาก�าไรมาแบ่งปันกันหรือไม่	
	 (3)		 การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นนอกจากต�าแหน่งที่ด�ารงอยู่	
	 (4)		 กิจกรรมอื่นตามท่ีคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ประกาศก�าหนด	 ให้ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงรายได้ที่ได้จากการด�ารงต�าแหน่ง	 การประกอบอาชีพ	
วิชาชีพหรือกิจกรรมอื่นตาม	(1)	(2)	(3)	และ	(4)	ด้วย	
	 ในกรณีที่มีความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามวรรคหนึ่ง	 ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐแจ้งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ทราบภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ทราบความเปลี่ยนแปลงนั้น	
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	 ต�าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง	 หลักเกณฑ์และวิธีการ
แสดงข้อมูลตามวรรคหนึ่ง	 และการแจ้งความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตาม
วรรคสาม	ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.ประกาศก�าหนด	
	 มาตรา	18	ให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	จัดให้มีหน่วยงานพิเศษขึ้นภายใน
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห ่งชาต	ิ 
โดยมีฐานะไม่ต�่ากว่าส�านักหรือเทียบเท่า	 และมีบุคลากรท่ีเพียงพอกับภารกิจ
เพื่อรับผิดชอบในการก�ากับดูแลและการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้	 ตลอดจน
ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้	 รวมทั้งด�าเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์เสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	
	 เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	
จัดท�าข้อก�าหนดและคู่มือการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐรวมทั้งเอกชนตามพระราชบัญญัติน้ี	 และมีหน้าท่ีตอบข้อหารือที่หน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐหารือว่าการกระท�าที่หน่วยงานของรัฐหรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระท�าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่	 ทั้งนี้โดยต้องตอบข้อหารือ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อหารือ	 และจะปฏิเสธไม่ตอบข้อหารือ
เพราะเหตุที่เรื่องนั้นยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้	
 เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท�าการไปตามการตอบข้อหารือของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.	โดยสุจริต	ย่อมไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	
	 มาตรา	19	ให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและ
วินิจฉัยการกระท�าตามพระราชบัญญัตินี้โดยให้น�าพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาใช้บังคับโดยอนุโลม	
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	 มาตรา	 20	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าท่ีรัฐ	 หรือ
บุคคลตามมาตรา	 5	 วรรคห้า	 ผู้ใดกระท�าการอันเป็นความผิดตามมาตรา	 5	
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี	 หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	 หรือทั้งจ�า 
ทั้งปรับ	
 ถ้าเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองต้องระวางโทษสองเท่าของโทษที่ก�าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง	
	 มาตรา	21	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	คู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา	7	โดยไม่แจ้งรายงานหรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินภายในเวลา
ที่ก�าหนด	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี	หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท	หรือ
ทั้งจ�าทั้งปรับ	
	 มาตรา	 22	 เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 9	 ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
	 มาตรา	23	ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	10	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปีหรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
	 มาตรา	 24	 เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดจงใจไม่แสดงข้อมูลรายได้	 หรือความ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลหรือรายได้ต่อคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ภายในเวลาที่ 
มาตรา	 17	 ก�าหนด	 หรือจงใจแสดงข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วยข้อความอันเป็น
เท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้งให้ทราบ	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 
หกเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
	 มาตรา	 25	บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้อยู่ในอ�านาจของ
ศาลซึ่งมีเขตอ�านาจเหนือคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ	
	 มาตรา	 26	 ประธานกรรมการ	 กรรมการ	 อนุกรรมการ	 พนักงาน 
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มอบหมาย	ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ผู้ใดกระท�า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษสองเท่าของโทษที่กฎหมาย

ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น 
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	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 หรือสมาชิกของทั้งสองสภา

จ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสอง

สภา	 หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน	 หรือ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู ้ใดกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร	หากประธานรัฐสภา

เห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าตามที่ถูกกล่าวหา	ให้ประธานรัฐสภา

เสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้ งคณะผู ้ ไต ่สวนอิสระ	 ท้ังนี้	 

ตามกฎหมายว่าด้วยผู้ไต่สวนอิสระ	

	 มาตรา	 27	 ในวาระเริ่มแรกมิให้น�าบทบัญญัติมาตรา	 5	 วรรคสอง	 (5)	 

มาใช้บังคับจนกว่าจะมีระเบียบตามมาตรา	5	วรรคหก	

	 ให้ด�าเนินการจัดให้มีระเบียบตามมาตรา	 5	 วรรคหก	 ให้แล้วเสร็จ

ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับในกรณีท่ีหน่วยงานใดยังมิได้

ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว	 ให้น�าระเบียบท่ีออกโดย

คณะรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาหรือก�ากับ

ดูแลของหน่วยงานนั้นด้วยโดยอนุโลมจนกว่าจะได้มีการออกระเบียบนั้น	

	 มาตรา	28	มิให้น�าบทบัญญัติมาตรา	9	มาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งหน้าที่ไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	

	 มาตรา	 29	 ให ้ประธานศาลฎีกา	 ประธานศาลปกครองสูงสุด	 

และประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้	ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของตน	
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	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีผลเป็นการ

ท่ัวไปเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้	 เว้นแต่ประกาศ

ตามมาตรา	3	มาตรา	5	มาตรา	9	และประกาศก�าหนดต�าแหน่งของเจ้าหน้าที่

ของรัฐตามมาตรา	17	 ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นก�าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เป็นต้นไป	

ผู้รับสนองพระราชโองการ	

............................	

นายกรัฐมนตรี
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