
ซือสัตย์      เป็นธรรม  

มืออาชีพ
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หวัข้อ

ความรู้เกียวกบักฎหมาย ป.ป.ช.

บรรยายโดย
 

นายมีชยั  โอ้น
เจ้าพนกังานตรวจสอบทรัพย์สนิชํานาญการพิเศษ

สํานกังาน ป.ป.ช.
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ขอบเขตเนือหา

เจตนารมณ์ของกฎหมาย
นิยาม/ความหมาย
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
หน้าทีและอํานาจ
การไต่สวน
การตรวจสอบ
การป้องกันและเฝ้าระวงั
กระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
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ความหมาย

“เจ้าพนกังานของรัฐ” หมายความวา่

เจ้าหน้าทีของรัฐ 
ผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู 
ผู้ ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ
และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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“เจ้าหน้าทีของรัฐ” หมายความวา่ 

ข้าราชการ/พนกังานสว่นท้องถินซงึมีตําแหน่ง/เงินเดือนประจํา 
ผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานของรัฐ/ในรัฐวิสาหกิจ

 ผู้บริหารท้องถิน รองผู้บริหารท้องถินผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน และสมาชิก
สภาท้องถินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน เจ้าพนกังานตามกฎหมายว่าด้วย
ลกัษณะปกครองท้องที 

เจ้าพนกังานอืนตามทีกฎหมายบญัญตัิ และให้หมายความรวมถงึ
กรรมการ อนกุรรมการ ลกูจ้างของสว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ

 บคุคล/คณะบคุคล บรรดาซงึมีกฎหมายกําหนดให้ใช้อํานาจ/ได้รับมอบให้
ใช้อํานาจทางปกครองทีจดัตงัขนึในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ/กิจการอืนของรัฐ
ด้วย 

แต่ไม่รวมถงึผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอสิระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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“เจ้าหน้าทีของรัฐตา่งประเทศ” หมายความวา่

 ผู้ซงึดํารงตําแหน่งด้านนิติบญัญตัิ บริหารปกครอง หรือ
ตลุาการ ของรัฐตา่งประเทศ และบคุคลใด ๆ ซงึปฏิบตัิหน้าที
ให้แก่รัฐตา่งประเทศ

 
รวมทงัการปฏิบตัิหน้าทีสําหรับหน่วยงานของรัฐหรือ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไมว่า่โดยการแตง่ตงัหรือเลือกตงัมี
ตําแหน่งประจําหรือชวัคราว และได้รับเงินเดือนหรือ
คา่ตอบแทนอืนหรือไมก็่ตาม
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“เจ้าหน้าทีขององค์การระหวา่งประเทศ” หมายความวา่

 
ผู้ซงึปฏิบตัิหน้าทีในองค์การระหวา่งประเทศผู้ได้รับ

มอบหมายจากองค์การระหวา่งประเทศให้ปฏิบตัิหน้าที

ในนามขององค์การระหวา่งประเทศนนั
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“ผู้ ดํารงตําแหนง่ทางการเมือง” หมายความวา่

(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๔) สมาชิกวฒิุสภา
(๕) ข้าราชการการเมืองอืนนอกจาก (๑) และ (๒) 
ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง
(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
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“ผู้ ดํารงตําแหนง่ในองค์กรอิสระ” หมายความวา่

 ผู้ ดํารงตําแหนง่ในองค์กรอิสระตามทีรัฐธรรมนญู
บญัญตัิยกเว้นคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 และให้หมายความรวมถงึผู้วา่การตรวจเงินแผน่ดินด้วย
ยกเว้นกรณีตามมาตรา ๑๑ (๑)
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ความหมาย

“ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน” หมายความวา่

 ผู้ ทําหน้าทีช่วยเหลือผู้บริหารท้องถินและให้หมายความ 
รวมถงึผู้ ทําหน้าทีช่วยเหลือสภาท้องถิน

สมาชิกสภาท้องถินขององค์กรปกครองสว่นท้องถินด้วย

 ทงันี ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
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“ผู้ ดํารงตําแหนง่ระดบัสงู” หมายความวา่

ผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้าสว่นราชการระดบักระทรวง ทบวง กรม
หรือสว่นราชการทีมีฐานะเป็นนิติบคุคลซงึมิใช่ผู้ ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองสําหรับข้าราชการพลเรือน

และปลดักระทรวงกลาโหม ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ ผู้
บญัชาการเหลา่ทพัสําหรับข้าราชการทหาร และผู้บญัชาการตํารวจ
แหง่ชาติ

 และให้หมายความรวมถงึผู้วา่ราชการจงัหวดั ปลดั
กรุงเทพมหานครกรรมการและผู้บริหารสงูสดุของรัฐวิสาหกิจ 
หวัหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญูแตไ่มร่วมถงึผู้วา่
การตรวจเงินแผน่ดิน กรรมการและผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงานอืน
ของรัฐ ผู้ ดํารงตําแหน่งอืนตามทีกฎหมายกําหนด หรือผู้ซงึดํารง
ตําแหน่งเทียบเทา่ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
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“ผู้ถกูกลา่วหา” หมายความวา่

ผู้ซงึคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ดําเนินการไตส่วน

ตามพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนี ไมว่า่จะในฐานะ

เป็นตวัการ 

ผู้ใช้ 

ผู้สนบัสนนุ

ในการกระทําความผิดดงักลา่ว
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“พนกังานเจ้าหน้าที” หมายความวา่

เลขาธิการ และข้าราชการในสงักดัสํานกังาน และให้
หมายความรวมถงึข้าราชการหรือพนกังานซงึมาช่วยราชการใน
สํานกังานซงึคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้แตง่ตงัให้ปฏิบตัิการตาม
พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนี

“หวัหน้าพนกังานไตส่วน” หมายความวา่
 ผู้ ทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตง่ตงัจากพนกังานไตส่วน
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“ไต่สวน” หมายความว่า

การแสวงหา

รวบรวม

และการดําเนินการอืนใด

เพอืให้ได้มาซงึข้อเทจ็จริงและพยานหลักฐาน
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โดยทจุริต  หมายความวา่ 

 เพือแสวงหาประโยชน์ทีมิควรได้ โดยชอบด้วย

กฎหมาย สําหรับตนเองหรือผู้ อืน

ทุจริตต่อหน้าท ีหมายความว่า(ตาม พ .ร.ป  ป.ป.ช.)
ปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิอยา่งใดในตําแหน่งหรือหน้าที
ปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิอยา่งใดในพฤติการณ์ทีอาจทําให้

ผู้ อืนเชือวา่มีตําแหน่งหรือหน้าทีทงัทีตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าทีนนั
ใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที
เพอืแสวงหาประโยชน์ทมีคิวรได้โดยชอบสาํหรับตนเอง

หรือผู้อ ืนหรือกระทาํการอ ันเป็นความผิดต่อตาํแหน่งหน้าท ี
ราชการหรือต่อตาํแหน่งหน้าทใีนการยุตธิรรมหรือตาม
กฎหมายอืน
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ความหมาย
“รํารวยผดิปกติ” หมายความว่า

มีทรัพย์สนิมากผิดปกติ 
มีทรัพย์สนิเพิมขนึมากผิดปกติ
มีหนีสนิลดลงมากผิดปกติ 
ได้ทรัพย์สนิมาโดยไมมี่มลูอนัจะอ้างได้ตามกฎหมาย
สืบเนืองมาจากการปฏิบตัิตามหน้าทีหรือใช้อํานาจใน

ตําแหน่งหน้าที

 รวมทงักรณีมีทรัพย์สนิเพิมขนึผิดปกติสืบเนืองจากการ
เปรียบเทียบบญัชีแสดงรายการทรัพย์สนิและหนีสนิด้วย

16



ความหมาย

“พนกังานสอบสวน” หมายความวา่
 

พนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา

และให้หมายความรวมถงึพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ ตาม
กฎหมายวา่ด้วยการสอบสวนคดีพิเศษด้วย
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คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กรรมการ ทงัหมด 9 คน มีวาระ 7 ปี ดํารงตําแหน่งได้วาระเดียว
พระมหากษัตริย์ทรงแตง่ตงัตามคําแนะนําของวฒิุสภาจากผู้ซงึ

ได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา
ประธานวฒิุสภานําความกราบบงัคบัทลูเพือแตง่ตงัประธาน

กรรมการและกรรมการ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ
กรณีมีปัญหาเกียวกบัคณุสมบตัิหรือลกัษณะต้องห้ามของ

กรรมการ ให้เป็นหน้าทีและอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้
วินิจฉยั และให้เป็นทีสดุ
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การประชมุและการลงมตขิองคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ต้องมีกรรมการมาประชมุ ไมน้่อยกวา่ 5 คนจงึจะเป็นองค์
ประชมุ
การลงมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้ใช้เสียงข้างมากของ

จํานวนกรรมการทงัหมดเทา่ทีมีอยู่
กรณีมีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในทีประชมุมีสิทธิออก

เสียงเพิมขนึอีกเสียงหนงึเป็นเสียงชีขาด
การไมเ่ข้าประชมุหรือไมอ่ยูใ่นทีประชมุหรือไมอ่อกเสียงลงมติ

โดยไมมี่เหตอุนัสมควรให้ถือวา่เป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม แตไ่มเ่ป็นการตดัสทิธิทีจะลาออก
จากตําแหน่งก่อนมีการลงมติ
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หน้าทแีละอาํนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ม.๒๘)

(๑) ไตส่วนและมีความเห็นกรณีมีการกลา่วหา
ผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
 ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู
ผู้ ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ

 
ผู้ใดมีพฤติการณ์รํารวยผิดปกติ/ทจุริตตอ่หน้าที/หรือจงใจ

ปฏิบตัิหน้าทีหรือใช้อํานาจขดัตอ่บทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนญูหรือ
กฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยา่งร้ายแรง
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หน้าทแีละอาํนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ม.๒๘)

(๒) ไตส่วนและวินิจฉยัวา่เจ้าหน้าทีของรัฐ

รํารวยผิดปกติ
กระทําความผิดฐานทจุริตตอ่หน้าที
กระทําความผิดตอ่ตําแหน่งหน้าทีราชการ
ความผิดตอ่ตําแหน่งหน้าทีในการยตุิธรรม
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หน้าทแีละอาํนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ม.๒๘)

(๓) กําหนดให้
ผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู
ผู้ ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ
เจ้าหน้าทีของรัฐ
ยืนบญัชีทรัพย์สนิและหนีสนิของตน คูส่มรส และบตุรทียงั

ไมบ่รรลนิุติภาวะ
รวมทงัตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบ

ทรัพย์สินและหนีสินของบุคคลดงักล่าว
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หน้าทแีละอาํนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ม.๒๘)

(๔) ไตส่วนเพือดําเนินคดีในฐานความผิดอืน
ทีพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนีกําหนด
หรือทีมีกฎหมายกําหนดให้อยูใ่นหน้าทีและอํานาจของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช.

ในการดําเนินการตาม (๔) ในสว่นทีเกียวกบัความผิดตาม
พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนี คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
จะดําเนินการเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานทีมีหน้าทีและ
อํานาจในการดําเนินการเป็นผู้ ดําเนินการก็ได้
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หน้าทแีละอาํนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ม.๒๘)

(๕) หน้าทีและอํานาจอืน
ตามทีบญัญตัิไว้ในรัฐธรรมนญูพระราชบญัญัติ

ประกอบรัฐธรรมนญูนี หรือกฎหมายอืน
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ในการปฏบิัตหิน้าทตีามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธร รมนูญนี 

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอาํนาจ ดงัต่อไปนี (ม.๓๔)

(๑) มีคํา สงัให้
ข้าราชการ/ พนกังาน /หรือลกูจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ /รัฐวิสาหกิจ
ราชการสว่นท้องถิน

 
มาให้ถ้อยคาํหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐาน
ทเีกียวข้องมาเพอืประโยชน์ในการไต่สวน
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ในการปฏบิัตหิน้าทตีามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธร รมนูญนี 

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอาํนาจ ดงัต่อไปนี (ม.๓๔)

(๒) ให้บคุคลใด

มาให้ถ้อยคํา 
หรือสง่บญัชี เอกสาร 
หรือหลกัฐานใด ๆ 

มาเพือประโยชน์ในการไตส่วน
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ในการปฏบิัตหิน้าทตีามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธร รมนูญนี 

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอาํนาจ ดงัต่อไปนี (ม.๓๔)

(๓) ดําเนินการขอให้ศาลทีมีเขตอํานาจออกหมาย
เพือเข้าไปในเคหสถาน สถานทีทําการ หรือสถานทีอืนใด 

รวมทงัยานพาหนะของบคุคลใด ๆ 
ในเวลาระหวา่งพระอาทิตย์ขนึและพระอาทิตย์ตก หรือ

ในระหวา่งเวลาทีมีการประกอบกิจการ 
เพือตรวจสอบ ค้น ยดึ หรืออายดั เอกสาร ทรัพย์สิน หรือ

พยานหลกัฐานอืนใดซงึเกียวข้องกบัเรืองทีไต่สวน
 และหากยงัดําเนินการไมแ่ล้วเสร็จในเวลาดงักลา่ว ให้

สามารถดําเนินการตอ่ไปได้จนกวา่จะแล้วเสร็จ
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ในการปฏบิัตหิน้าทตีามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธร รมนูญนี 

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอาํนาจ ดงัต่อไปนี (ม.๓๔)

(๔) มีคําสงัให้

หน่วยราชการ

 หน่วยงานของรัฐ

 รัฐวิสาหกิจ 

ราชการสว่นท้องถิน 

หรือหน่วยงานเอกชน 

ชีแจงข้อเทจ็จริง อํานวยความสะดวก หรือให้ความชว่ยเหลือในการ

ปฏิบตัิหน้าทีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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ในการปฏบิัตหิน้าทตีามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธร รมนูญนี 

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอาํนาจ ดงัต่อไปนี (ม.๓๔)

(๕) จ้างทีปรึกษาหรือผู้ เชียวชาญในการตรวจสอบหาข้อมลู
เกียวกบัทรัพย์สนิหรือหนีสนิ และการดําเนินคดีในการติดตาม
ทรัพย์สนิในตา่งประเทศได้

 ทงันี ตามระเบียบทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
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การปอ้งกนัและเฝา้ระวงัการทจุริต

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าทีและอํานาจ 

เสนอมาตรการความเห็น และข้อเสนอแนะ ตอ่
คณะรัฐมนตรี
รัฐสภา
ศาล องค์กรอิสระ หรือองค์กรอยัการ

ในเรืองดงั ตอ่ไปนี
(๑) ปรับปรุงการปฏิบตัิราชการ /วางแผนงานโครงการ
ของสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ /หน่วยงานของรัฐ เพือ
ปอ้งกนัหรือปราบปรามการทจุริต การกระทําความผิด
ตอ่ตําแหน่งหน้าทีราชการหรือการกระทําความผิดตอ่
ตําแหน่งหน้าทีในการยตุิธรรม
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การปอ้งกนัและเฝา้ระวงัการทจุริต

(๒) จดัให้มีมาตรการและกลไกทีมีประสทิธิภาพเพือป้องกนัและ
ขจดัการทจุริตและประพฤติมิชอบ ทงัในภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยา่งเข้มงวด

(๓) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั 
หรือมาตรการใดทีเป็นช่องทางให้มีการทจุริตหรือประพฤติมิ
ชอบ หรือเป็นเหตใุห้เจ้าหน้าทีของรัฐไมอ่าจปฏิบตัิหน้าทีให้
เกิดผลดีตอ่ราชการได้
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การปอ้งกนัและเฝา้ระวงัการทจุริต

ในการจดัทํามาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะตาม
วรรคหนงึ คณะกรรมการ ป.ป.ช.อาจจดัให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะในเรืองทีกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะก็ได้

 ทงันีตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด
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การปอ้งกนัและเฝา้ระวงัการทจุริต

เมือองค์กรตามวรรคหนงึได้รับแจ้งมาตรการ ความเห็น 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป.ป.ช. แล้ว

 หากเป็นกรณีทีไมอ่าจดําเนินการได้ ให้แจ้งปัญหาและ
อปุสรรคตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบตอ่ไป

 ทงันี ไมเ่กิน ๙๐ วนันบัแตไ่ด้รับแจ้งจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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การมีสว่นร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ

ในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดมาตรการและกลไกทีจําเป็นตอ่การ
ดําเนินการในเรืองดงัตอ่ไปนี

(๑) การสง่เสริมให้ประชาชนรวมตวักนัเพือมีสว่นร่วมในการ
รณรงค์ให้ความรู้ ตอ่ต้าน หรือชีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง 
รวมทงัจดัให้มีช่องทางการแจ้งข้อมลู เบาะแส หรือพยานหลกัฐาน 
สําหรับการกระทําความผิดทีอยูใ่นหน้าทีและอํานาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยช่องทางดงักลา่วต้องมีวิธีการทีง่าย 
สะดวก ไมมี่ขนัตอนยุง่ยาก และไมก่่อผลร้ายกบัผู้แจ้งดงักลา่ว 
รวมทงัดําเนินการเพือปอ้งกนัการทจุริต ตลอดจนเสริมสร้างทศันคติ
และคา่นิยมเกียวกบัความซือสตัย์สจุริต
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การมีสว่นร่วมของประชาชนและหนว่ยงานของรัฐ

ในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต

(๒) ให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุหน่วยงานของรัฐในการจดัให้มี
กลไกการแจ้งเตือนกรณีพบวา่มีพฤติการณ์ทีสอ่วา่อาจมีการทจุริต
ในหน่วยงานของตน

(๓) สง่เสริมให้ประชาชนและชมุชนมีความรู้ความเข้าใจทีถกูต้อง
เกียวกบัอนัตรายของการทจุริตรวมถงึคา่นิยมทีเน้นการพงึพาระบบ
อปุถมัภ์ในสงัคม เพือให้เกิดการตอ่ต้านการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบอยา่งกว้างขวาง

(๔) รับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพือนําไป
ปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าทีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานกังาน
ให้มีประสทิธิภาพยิงขนึ
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การสืบสวน 

มาตรา ๓๕ ในกรณีทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตอุนั
ควรสงสยัวา่มีการดําเนินการอยา่งใด ในหน่วยงานของรัฐอนั
อาจนําไปสูก่ารทจุริตหรือสอ่วา่อาจมีการทจุริต ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตรวจสอบโดยเร็ว 

ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏวา่กรณีมีเหตอุนัควร
ระมดัระวงั คณะกรรมการ ป.ป.ช.อาจมีมติด้วยคะแนนเสียง
ไมน้่อยกวา่สองในสามของกรรมการทงัหมดเท่าทีมีอยู่ มี
หนงัสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐดงักลา่วและคณะรัฐมนตรี
ทราบ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
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การเปิดเผยข้อมลูซงึเป็นลกัษณะเป็นข้อมลูเฉพาะ

ของบคุคลบรรดาทีได้จากการปฏิบตัิหน้าที 

มาตรา ๓๖ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พนกังานเจ้าหน้าที 
และบคุคลซงึคณะกรรมการ ป.ป.ช.แตง่ตงัหรือมอบหมายให้
ปฏิบตัิหน้าทีอยา่งใด จะเปิดเผยข้อมลูซงึมีลกัษณะเป็นข้อมลู
เฉพาะของบคุคลบรรดาทีได้มาจากการปฏิบตัิหน้าทีมิได้

การเปิดเผยข้อมลูการดําเนินการของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ในแตล่ะขนัตอน ห้ามเปิดเผยข้อมลูทีเป็นรายละเอียด
ของผู้กลา่วหา ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ซงึเป็นพยาน หรือกระทํา
การใดอนัจะทําให้ทราบรายละเอียดเกียวกบับคุคลดงักลา่ว 
การเปิดเผยข้อมลูอืนใดเพือให้สาธารณชนได้ทราบ ให้อยู่
ภายใต้เงือนไข ดงัตอ่ไปนี
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การเปิดเผยข้อมลูซงึเป็นลกัษณะเป็นข้อมลูเฉพาะ

ของบคุคลบรรดาทีได้จากการปฏิบตัิหน้าที 

มาตรา ๓๖ 
การเปิดเผยข้อมลูอืนใดเพือให้สาธารณชนได้ทราบ ให้อยู่

ภายใต้เงือนไข ดงัตอ่ไปนี

(๑) ในชนัก่อนการไตส่วน
 ห้ามเปิดเผยชือผู้ถกูร้อง 

เว้นแตมี่เหตอุนัจําเป็นเพือประโยชน์ในการไตส่วนหรือไตส่วน
เบืองต้น และได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว
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 การเปิดเผยข้อมลูซงึเป็นลกัษณะเป็นข้อมลูเฉพาะ

ของบคุคลบรรดาทีได้จากการปฏิบตัิหน้าที 

มาตรา ๓๖ 

(๒) เมือได้ดําเนินการไตส่วนหรือไตส่วนเบืองต้นแล้วมี
พยานหลกัฐานพอสมควรก่อนทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะ
พิจารณาวินิจฉยั

 การเปิดเผยข้อมลูให้เป็นไปตามวิธีการและเงือนไข 
ทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
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 การเปิดเผยข้อมลูซงึเป็นลกัษณะเป็นข้อมลูเฉพาะ

ของบคุคลบรรดาทีได้จากการปฏิบตัิหน้าที 

มาตรา ๓๖ 
(๓) เมือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นหรือวินิจฉยั

วา่ผู้ถกูกลา่วหามีพฤติการณ์การกระทําความผิด ให้เปิดเผย
ความเห็นหรือคําวินิจฉยัได้

 เว้นแตจ่ะเปิดเผยชือผู้กลา่วหา ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ซงึเป็น
พยานมิได้ และต้องไมก่ระทบตอ่รูปคดีหรือความปลอดภยัในชีวิต
หรือทรัพย์สนิของบคุคลทีเกียวข้อง
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 การเปิดเผยข้อมลูซงึเป็นลกัษณะเป็นข้อมลูเฉพาะ

ของบคุคลบรรดาทีได้จากการปฏิบตัิหน้าที 

 มาตรา ๓๖ 

ห้ามมิให้มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมลู

รายงานและสํานวนการตรวจสอบ 

การสอบสวน

 การไตส่วน หรือการไตส่วนเบืองต้น 

รวมทงับรรดาเอกสารทีเกียวข้องกบัการตรวจสอบ สอบสวน ไต่
สวน หรือไตส่วนเบืองต้นทีอยูร่ะหวา่งการดําเนินการจนกวา่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะได้พิจารณาและมีมตใินเรืองดงักลา่วแล้ว 

เว้นแตจ่ะเป็นการเปิดเผยเพือประโยชน์ในการไตส่วนหรือไต่
สวนเบืองต้น ทงันีให้ถือวา่เป็นความลบัของทางราชการ
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 การเปิดเผยข้อมลูซงึเป็นลกัษณะเป็นข้อมลูเฉพาะ

ของบคุคลบรรดาทีได้จากการปฏิบตัิหน้าที 

 กรณีทีมีการเปิดเผยข้อมลูอนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๖ 
ให้เลขาธิการดําเนินการตรวจสอบเพือหาตวัผู้ เปิดเผยข้อมลู

โดยเร็ว หากตรวจสอบพบให้ดําเนินการทางวินยัแก่ผู้ ทีเปิดเผย
ข้อมลู หากเป็นกรณีทีกระทําโดยจงใจให้ถือวา่เป็น
ความผิดทางวินยัอยา่งร้ายแรง 

ทงันีหากเลขาธิการไมดํ่าเนินการตรวจสอบให้ถือว่าเป็น
ความบกพร่องของเลขาธิการ และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
พิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณี
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ระหวา่งการไตส่วน หรือเมือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชีมลู

วา่ผู้ใดกระทําความผิดและความผิดนนัมีโทษทางอาญา 
หากมีเหตอุนัควรเชือวา่ผู้ถกูกลา่วหาจะหลบหนี ให้
คณะกรรมการป.ป.ช.หรือผู้ ทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมาย

มีอํานาจดําเนินการขอให้ศาลทีมีเขตอํานาจออกหมายจบั
และควบคมุตวัผู้ถกูกลา่วหาไว้

ในการจบั คมุขงั และการปลอ่ยชวัคราว 
ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในสว่นที

เกียวข้องมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม
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ความผิดซงึหน้า

กรณีทีมีการกระทําความผิดฐานทจุริตตอ่หน้าที เกิดขนึใน
ลกัษณะความผิดซงึหน้า

 กรรมการ
 พนกังานไตส่วนทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
 และพนกังานฝ่ายปกครอง
 ตํารวจชนัผู้ใหญ่ 

 มีอํานาจจบักมุตวัผู้กระทําความผิดได้โดยไมต้่องมีหมายของ
ศาล และเมือจบัได้แล้ว ให้สง่มอบให้พนกังานสอบสวนควบคมุตวัไว้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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การดําเนินการไตส่วน

การไต่สวน/ไต่สวนเบืองต้น ผู้มีอาํนาจดาํเนินการ(ม.๔๖)
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
คณะกรรมการไตส่วน 
หวัหน้าพนกังานไตส่วน
พนกังานไตส่วน แล้วแตก่รณี 
ต้องดําเนินการเพือให้ได้ข้อเท็จจริงทีถกูต้องตรงตามความจริง

ทีเกิดขนึ ไมว่า่จะเป็นคณุหรือเป็นโทษตอ่ผู้ถกูกล่าวหา
พยานหลกัฐานใดทีผู้ถกูกลา่วหานําสง่ จะไมรั่บด้วยเหตุ

ลว่งเลยเวลาหรือผิดขนัตอนมิได้
เว้นแตค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติชีมลูแล้ว หรือเห็นวา่ผู้ถกู

กลา่วหาจงใจประวิงเวลาหรือใช้สทิธิโดยไมส่จุริต
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ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

รับหรือยกเรืองทีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ขนึพิจารณา (ม.๕๔)

(๑)เรืองทีมีข้อกลา่วหาหรือประเดน็เกียวกบัเรืองทีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้วินิจฉยัเสร็จเดด็ขาดแล้ว

 เว้นแตจ่ะได้พยานหลกัฐานใหมอ่นัเป็นสาระสําคญัแก่คดี ซงึ
อาจทําให้ผลของคําวินิจฉยั ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เปลียนแปลงไป

(๒) เรืองทีเป็นคดีอาญาในประเดน็เดียวกนัและศาลประทบัฟ้องหรือ
พิพากษาหรือมีคําสงัเสร็จเดด็ขาดแล้ว 

เว้นแตค่ดีนนัได้มีการถอนฟ้องหรือทิงฟอ้ง หรือเป็นกรณีทีศาล
ยงัมิได้วินิจฉยัในเนือหาแหง่คดีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะรับหรือยก
คํากลา่วหานนัขนึพิจารณาก็ได้

(๓) ผู้ถกูร้องหรือผู้ถกูกลา่วหาตาย เว้นแตเ่ป็นกรณีรํารวยผิดปกติ
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ห้ามมิให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

รับหรือยกเรืองทีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ขนึพิจารณา (ม.๕๕)

(๑) เรืองทีลว่งเลยมาแล้วเกิน ๑๐ ปีนบัแตว่นัเกิดเหตจุนถงึวนัทีมีการ
กลา่วหา

(๒) เรืองทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็วา่มีการดําเนินการตอ่ผู้ถกูร้องหรือผู้
ถกูกลา่วหาตามกฎหมายอืนเสร็จสนิและเป็นไปโดยชอบแล้ว และไมมี่
เหตอุนัควรสงสยัวา่การดําเนินการนนัไมเ่ทียงธรรม

(๓) ผู้ถกูร้องหรือผู้ถกูกลา่วหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนกังานของรัฐหรือพ้น
จากตําแหนง่ทีถกูกลา่วหาไปแล้วเกิน ๕ ปี ในกรณีทีมีการพิจารณาเรือง
ภายในกําหนดเวลา แม้จะพ้นกําหนดเวลา ๕ ปีแล้วก็ให้มีอํานาจ
ดําเนินการตอ่ไปได้

เว้นแตมี่หลกัฐานปรากฏชดัแจ้งและคณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็วา่
เป็นกรณีทีเป็นการกระทําทีก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง
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ห้ามมิให้กรรมการ กรรมการไตส่วน หวัหน้าพนกังานไตส่วน พนกังานไตส่วน

ผู้ชว่ยพนกังานไตส่วน/พนกังานเจ้าหน้าที ซงึมีเหตดุงัตอ่ไปนี

 เข้าร่วมดําเนินการไตส่วน พิจารณา/วินิจฉยัคดี

(๑) รู้เห็นเหตกุารณ์/เคยสอบสวน/พิจารณา เกียวกบัเรืองที
กลา่วหาในฐานะอืนทีมิใช่ในฐานะ

กรรมการ
 กรรมการไตส่วน
 หวัหน้าพนกังานไตส่วน 

พนกังานไตส่วน
 ผู้ช่วยพนกังานไตส่วน

พนกังานเจ้าหน้าที
มาก่อน
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ห้ามมิให้กรรมการ กรรมการไตส่วน หวัหน้าพนกังานไตส่วน พนกังานไตส่วน

ผู้ชว่ยพนกังานไตส่วน/พนกังานเจ้าหน้าที ซงึมีเหตดุงัตอ่ไปนี

 เข้าร่วมดําเนินการไตส่วน พิจารณา/วินิจฉยัคดี

(๒) มีสว่นได้เสียในเรืองทีกลา่วหา

(๓) มีสาเหตโุกรธเคืองกบัผู้กลา่วหาหรือผู้ถกูกลา่วหา

(๔) เป็นผู้กลา่วหาหรือเป็นคูส่มรส บพุการี ผู้ สืบสนัดาน หรือพีน้องร่วม
บดิามารดา หรือร่วมบดิาหรือมารดากบัผู้กลา่วหาหรือผู้ถกูกลา่วหา

(๕) มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดในฐานะญาตหิรือเป็นหุ้นสว่นหรือมี
ผลประโยชน์ร่วมกนัหรือขดัแย้งกนัทางธรุกิจกบัผู้กลา่วหาหรือผู้ถกู
กลา่วหา

บคุคล ซงึมีเหตดุงักลา่วต้องแจ้งตอ่ คกก. และห้ามยุง่เกียวกบั
การดําเนินการใดๆจนกวา่ คกก. จะวนิิจฉยั ซงึต้องวนิิจฉยัภายใน ๗ 
วนันบัแตว่นัทีได้รับแจ้ง
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การคดัค้าน(ม.๕๖)
ผู้ถกูกลา่วหา/ผู้ มีสว่นได้เสีย จะคดัค้าน

กรรมการ
กรรมการไตส่วน
หวัหน้าพนกังานไตส่วน
พนกังานไตส่วน
ผู้ช่วยพนกังานไตส่วน
พนกังานเจ้าหน้าที ผู้ ได้รับแตง่ตงัหรือมอบหมาย ซึงมีเหตตุาม ๑-๕ 

โดยยืนคําร้องตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช./ผู้ ทีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มอบหมาย ภายใน ๓๐ วนันบัแตว่นัทีปรากฏเหตดุงักล่าว 
เพือพิจารณาวินิจฉยั

ในระหวา่งทีรอการวินิจฉยั ให้บคุคลดงักลา่ว ซงึถกูคดัค้าน 
ระงบัการปฏิบตัิหน้าทีไว้พลางก่อน
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ระหวา่งการไตส่วน (ม.๕๗)

ผู้ถกูกลา่วหา พ้นจากตําแหน่ง/พ้นจากราชการ เพราะเหตใุด ๆ
นอกจากถงึแก่ความตาย(กรณียงัมีชีวิตอยู่) 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการไตส่วนเพือ
ดําเนินคดีอาญา
ดําเนินการทางวินยั
ขอให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผน่ดิน

 แล้วแตก่รณี ตอ่ไปได้

ผู้ถกูกลา่วหา พ้นจากตําแหน่ง/พ้นจากราชการ เนืองมาจาก
ความตาย คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการไตส่วนในข้อ
กลา่วหาวา่รํารวยผิดปกติตอ่ไปได้
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การกลา่วหาเจ้าพนกังานของรัฐ (ม.๖๐)
ตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยตรง

ผู้กลา่วหา
เป็นผู้ เสียหาย
มิใช่ผู้ เสียหาย  ก็ได้

การกลา่วหา
ด้วยวาจา
ทําเป็นหนงัสือ  ก็ได้

สง่ด้วยวิธีใด ๆทีจะให้คํากลา่วหานนัถงึสํานกังานก็ได้ 
กรณีทีทําด้วยวาจา ให้เป็นหน้าทีของพนกังานเจ้าหน้าที/พนกังาน
ไตส่วนทีจะบนัทกึรายละเอียดไว้ให้ครบถ้วนตาม
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การกลา่วหาเจ้าพนกังานของรัฐ (ม.๖๐)
ตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช.โดยตรง

คํากลา่วหาวา่ มีการกระทําความผิด อยา่งน้อยต้องมี
รายละเอียด ดงันี
(๑) ชือและทีอยูข่องผู้กลา่วหา
(๒) ชือหรือตําแหน่งของผู้ถกูร้อง
(๓) ข้อกลา่วหาและพฤติการณ์แหง่การกระทําผิดตามข้อกล่าวหา 

พร้อมพยานหลกัฐานหรืออ้างพยานหลกัฐาน

หนงัสือกลา่วหาทีไมป่รากฏชือและทีอยูข่องผู้กล่าวหา ถ้ามี
รายละเอียดตาม (๓) แล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะปฏิเสธไมรั่บไว้
พิจารณาไมไ่ด้
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การกลา่วหาเจ้าพนกังานของรัฐ (ม.๖๐)
ตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช.โดยตรง

ให้สาํนักงาน ป.ป.ช.

จดัให้มีระบบในการจดแจ้งชือและทีอยูข่องผู้กลา่วหาไว้ใน
ทะเบียนทีรักษาไว้เป็นความลบั

ไมว่า่กรณีใดจะเปิดเผยทะเบียนดงักลา่วมิได้
ให้ลบชือและทีอยูข่องผู้กลา่วหาออกจากหนงัสือกลา่วหา

นนั
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ผู้ เสียหาย ร้องทกุข์/กลา่วโทษ 
ตอ่พนกังานสอบสวน(ม.๖๑)

ให้พนกังานสอบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง รวมทงัรวบรวม
พยานหลกัฐานเบืองต้น
สง่ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๓๐ วนันบัแตว่นัทีรับการ

ร้องทกุข์/กลา่วโทษ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว ไมอ่ยูใ่นหน้าทีและอํานาจ

หรืออยูใ่นหน้าทีและอํานาจ แตเ่ป็นเรืองทีไมร้่ายแรง เห็นสมควร
มอบหมายให้พนกังานสอบสวนเป็นผู้ ดําเนินการ ให้สง่คืน
ภายใน ๓๐ วนันบัแตว่นัทีได้รับเรืองจากพนกังานสอบสวน

โดยจะกําหนดระยะเวลาให้พนกังานสอบสวนต้องปฏิบตัิ
ด้วยก็ได้  
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ผู้ เสียหาย ร้องทกุข์/กลา่วโทษ 
ตอ่พนกังานสอบสวน(ม.๖๑)

กรณีทีมีเหตจุะต้องขอให้ศาลออกหมายจบับคุคลให้พนกังาน
สอบสวน/พนกังานฝ่ายปกครอง/ตํารวจชนัผู้ใหญ่มีอํานาจยืนคํา
ร้องตอ่ศาลทีมีเขตอํานาจเพือให้ออกหมายจบับคุคลดงักลา่วได้ 

กรณีทีมีเหตจํุาเป็นอยา่งอืนทีจะจบัโดยไมมี่หมายจบัได้ให้พนกังาน
สอบสวน หรือพนกังานฝ่ายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจจบับุคคล
ดงักลา่วได้
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีอํานาจ สงัยดึ/อายดัทรัพย์สนิไว้ชวัคราว (ม.๖๙)   
กรณีทีปรากฏจากการไตส่วน/ไตส่วนเบืองต้น  วา่มีพฤติการณ์น่า
เชือวา่จะมี
การโอน
ยกัย้าย
แปรสภาพ
ซกุซอ่นทรัพย์สนิ

ซงึทรัพย์ทีได้ใช้ในการกระทําความผิด/ทรัพย์สินทีได้มาโดยไมช่อบ/
ทรัพย์สนิทีเกียวกบัการรํารวยผิดปกติ

กรณีทีความผิดนนัมีโทษทางอาญา สงัยดึ/อายดั ไว้ชวัคราว
กรณีรํารวยผิดปกติ ยดึ/อายดั ทรัพย์สนินนัไว้ชวัคราว ไมเ่กิน ๑ ปี
นบัแตว่นัยดึ/อายดั หรือจนกวา่จะมีคําพิพากษาถงึทีสดุ
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีอํานาจ สงัยดึ/อายดัทรัพย์สนิไว้ชวัคราว  (ม.๖๙)

สทิธิของผู้ถกูกลา่วหา ในทรัพย์สนิทีถกูยดึ/อายดัชวัคราว

    ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครอง พิสจูน์ได้วา่ทรัพย์สนิทีถกูยดึ/อายดั
ไว้นนัไมเ่กียวข้องกบัการรํารวยผิดปกติ ให้สงัถอนการยดึ/อายดั 
โดยพลนั

    ผู้ถกูกลา่วหามีสทิธิทีจะยืนคําร้องขอผ่อนผนัเพือขอรับทรัพย์สิน
นนัไปใช้ประโยชน์ โดย มี/ไมมี่ประกนั หรือหลกัประกนั ก็ได้ 
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ทรัพย์สนิของผู้ถกูกลา่วหา (ม.๖๙)

ให้หมายความรวมถงึ ทรัพย์สนิทีบคุคลอืนมีชือเป็น
เจ้าของกรรมสทิธิ และมีพฤตกิารณ์เป็นการถือครองแทนหรือ
ถือกรรมสทิธิแทน ด้วย

ผู้ มีชือเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ  มีสทิธิพิสจูน์วา่ทรัพย์สนิ
ดงักลา่ว มิได้เกียวข้องกบัการรํารวยผิดปกติ
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บนัทกึการแจ้งข้อกลา่วหา(ม.๗๐)

เมือมีการไตส่วน/ไตส่วนเบืองต้น เสร็จแล้ว เห็นวา่มีพยานหลกัฐานเพียง
พอทีจะสนบัสนนุข้อกลา่วหาวา่มีมลูความผิด 

 แจ้งให้ผู้ถกูกลา่วหาทราบ และกําหนดระยะเวลาตามสมควรทีจะให้ชีแจงข้อ
กลา่วหาและแสดงพยานหลกัฐานหรือนําบคุคลมาให้ปากคําประกอบการชีแจง

 ให้แจ้งข้อเท็จจริงเกียวกบัการกระทําทีกลา่วหา วา่ได้กระทําผิดและเทา่ทีจะทํา
ให้เข้าใจข้อกลา่วหาได้ดี

 กรณีการกลา่วหาวา่รํารวย แจ้งรายละเอียดเกียวกบัทรัพย์สนิทีรํารวยผิดปกติ 
สถานทีตงั ชือและทีอยูข่องผู้ครอบครอง/มีชือเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ

 แจ้งให้ทราบถงึสทิธิการคดัค้าน(ผู้ไตส่วน) 

 ทําบนัทกึแจ้งข้อกลา่วหา เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามหลกัเกณฑ์ที
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
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บนัทกึการแจ้งข้อกลา่วหา(ม.๗๒)

ในการแจ้งข้อกลา่ววหา สงิทีมี

บนัทกึแจ้งข้อกลา่วหา 
บนัทกึสรุปสาระสําคญัข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐาน
ต้องแจ้งให้ผู้ถกูกลา่วทราบถงึสทิธิของผู้ถกูกลา่วหา
ผู้ถกูกลา่วหาลงลายมือชือรับทราบไว้
ผู้ถกูกลา่วหา มีสทิธินําทนายความ หรือบคุคล ซงึผู้ถกูกลา่วหา

ไว้วางใจ ไมเ่กิน ๓ คน เข้าฟังในการชีแจง หรือให้ปากคําของตนได้
(ม. ๗๓) 
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สํานวนการไตส่วน มีสาระสาํคญัดงันีตอ่ไปนี (ม.๗๕)

๑. ชือและตําแหน่งหน้าที ของผู้ถกูกลา่วหา
๒. เรืองทีถกูกลา่วหา
๓. ข้อกลา่วหา คําแก้ข้อกลา่วหา สรุปข้อเท็จจริงและ

พยานหลกัฐานทีเกียวข้องทีได้จากการไตส่วน
๔. เหตผุลในการพิจารณาวินิจฉยั ทงัในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อ

กฎหมาย
๕. บทบญัญตัิของกฎหมายทียกขนึอ้างอิง
๖. สรุปความเห็นเกียวกบัเรืองทีกลา่วหา
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การดําเนินการกบัเจ้าหน้าทีของรัฐ(อาญา/รํารวยผิดปกต)ิ

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรอืเงินเดือนประจํา

ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐหรือในรฐัวสิาหกิจ 

ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบรหิารทองถิ่น และสมาชกิ
สภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาพนักงานตามกฎหมายวา
ดวยลักษณะปกครองทองที่ 

 เจาพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและใหหมายความรวมถึงกรรมการ 
อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ 
และบุคคลหรอืคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมายกําหนดใหใชอํานาจหรือ
ไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวสิาหกิจ 
หรือกิจการอื่นของรัฐดวย
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การให้ผู้ถกูกลา่วหาหยดุปฏิบตัิหน้าทีชวัคราว ม.๙๐

เมือมีการไตส่วน/ไตส่วนเบืองต้น พบวา่ข้อกลา่วหามีมลูหากเหน็วา่ผู้ถกู
กลา่วหายงัคงปฏิบตัิหน้าทีตอ่ไปอาจจะ

 ความเสียหายให้แก่ทางราชการ

 เป็นอปุสรรคในการไตส่วน

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สง่เรืองให้ผู้บงัคบับญัชาของผู้ถกูกลา่วหาสงั
ให้หยดุปฏิบตัิหน้าทีเป็นการชวัคราวได้ ๖ เดือนหรือจนกวา่จะได้รับแจ้งผล
จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ช.ต้องพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายใน ๖ เดือน นบัแตว่นัทีแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ

เมือพ้น ๖ เดือน คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยงัมิได้มีคําวินิจฉยั ให้
ผู้บงัคบับญัชาสงัให้เข้าปฏิบตัิงานตอ่ไป
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คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไตส่วนแล้วมีมติวินิจฉยัวา่

 ผู้ถกูกลา่วหากระทําผิดฐานทจุริตตอ่หน้าที ฯ (ม.๙๑)/(ม.๙๒)

(๑) ถ้ามีมลูความผิดทางอาญา สง่รายงาน สํานวนการไตส่วน 
เอกสารหลกัฐาน สําเนาอิเลก็ทรอนิกส์ และคําวินิจฉยัไปยงัอยัการ
สงูสดุภายใน ๓๐วนั เพือให้อยัการสงูสดุยืนฟอ้ง ตอ่ไป

(๒) ถ้ามีมลูความผิดทางวินยั ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สง่รายงาน 
สํานวนการไตส่วน เอกสารหลกัฐาน และคําวินิจฉยัไปยงั
ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ มีอํานาจแตง่ตงัถอดถอนภายใน ๓๐วนัเพือให้
ดําเนินการทางวินยั ตอ่ไป

เมือสง่สํานวนฯไปอยัการสงูสดุ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้ง
ผู้ถกูกลา่วหาไปรายงานตวั ตอ่อยัการสงูสดุ ตามวนัเวลาทีกําหนด

ถ้าไมไ่ป ออกหมายจบัและควบคมุตวั ตาม ป.วิอาญา โดย
อนโุลม
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การดําเนินคดีกบัเจ้าหน้าทีรัฐ(อยัการรับสํานวนคดี)

 เมืออยัการสงูสดุได้รับสํานวนแล้ว ให้ฟอ้งตอ่ศาลทีมีเขตอํานาจ 
ภายใน ๑๘๐ วนั นบัแตว่นัทีรับสํานวน

กรณีเหน็วา่สํานวนไมส่มบรูณ์พอทีจะดําเนินคดีได้ให้แจ้ง ป.ป.ช.พร้อม
ระบขุ้อไมส่มบรูณ์ให้ครบถ้วน ภายใน ๙๐ วนั นบัแตว่นัทีได้รับเรือง

กรณีตงัคณะกรรมการร่วม ให้ฝ่ายละเทา่กนั ไมเ่กินฝ่ายละ ๕ คน  
ภายใน ๑๕ วนั นบัแตว่นัทีได้รับแจ้งจากอยัการ เพือรวบรวม
พยานหลกัฐานให้สมบรูณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนันบัแตว่นัทีได้รับ
แตง่ตงั ป.ป.ช.เป็นฝ่ายเลขานกุาร

กรณีหาข้อยตุไิมไ่ด้ ป.ป.ช.ฟอ้งเอง ต้องไมช้่ากวา่ ๙๐ วนันบัแตว่นัหา
ข้อยตุไิมไ่ด้ ห้ามอยัการรับแก้ตา่งให้จําเลย

ระยะเวลาทีกําหนดไว้ กรณีมีเหตจํุาเป็นอนัไมอ่าจหลีกเลียงได้อาจขยาย

ออกไปได้แตต้่องไมเ่กินกงึหนงึของระยะเวลาทีกําหนดไว้ 
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การดําเนินคดีกบัเจ้าหน้าทีรัฐ

(วนัฟอ้งคดีตอ่ศาล)

อยัการสงูสดุ/ป.ป.ช. แจ้งให้ผู้ถกูกลา่วหามาศาล เว้นแต่กรณีถกู
ควบคมุตวัอยูก่่อนแล้ว แจ้งให้พนกังานสอบสวนนําตวัมาศาล

แจ้งแล้วไมม่า โดยไมแ่จ้งเหตตุอ่ศาล อยัการ/ป.ป.ช. มีอํานาจ
ขอให้ศาลออกหมายจบัได้
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การดําเนินคดีกบัเจ้าหน้าทีรัฐ

(ศาลประทบัฟอ้ง/พิพากษา)

ให้จําเลย(ผู้ถกูกลา่วหา) หยดุปฏิบตัิหน้าทีจนกวา่จะมีคําพิพากษา
เว้นแตมี่คําสงัเป็นอยา่งอืน
กรณีศาลพิพากษาวา่กระทําผิดตามทีถกูกลา่วหาพ้นจากตําแหน่ง

นบัแตว่นัหยดุปฏิบตัิหน้าที และให้เพิกถอนสทิธิสมคัรรับเลือกตงั
ของผู้นนั และจะเพิกถอนสทิธิเลือกตงัมีกําหนดเวลาไมเ่กินสบิปี
ด้วยหรือไมก็่ได้

ผู้ใดถกูเพิกถอนสทิธิสมคัรรับเลือกตงัไมว่า่ในกรณีใด ผู้นนัไม่
มีสทิธิสมคัรรับเลือกตงัหรือสมคัรรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน
ตลอดไป และไมมี่สทิธิดํารงตําแหน่งทางการเมืองใด ๆ 
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การดําเนินคดีกบัเจ้าหน้าทีรัฐ

(ศาลประทบัฟอ้ง/พิพากษา)
 หากการกระทําของผู้ถกูกลา่วหาเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหาย

ในทางทรัพย์สนิหรือเป็นการละเมิดตอ่หน่วยงานของรัฐ หรือบคุคล
อืน อยัการสงูสดุ/คณะกรรมการ ป.ป.ช.แล้วแตก่รณี อาจยืนคําร้อง
ขอให้ศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนการกระทําหรือคําสงัอนัมิชอบที
เป็นการละเมิดนนัก็ได้

 สําหรับความเสียหายตามวรรคหนงึ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้ง
ให้หน่วยงานของรัฐทีเกียวข้องดําเนินการตามหน้าทีและอํานาจ
เพือให้มีการชดใช้คา่เสียหายตอ่ไป

 การยืนคําร้องขอตามวรรคหนงึ ให้หมายความรวมถงึการเพิกถอน
สทิธิหรือเอกสารสทิธิทีเจ้าหน้าทีของรัฐอนมุตัิหรืออนญุาต หรือ
กระทําการใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วย
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การดําเนินคดีกบัเจ้าหน้าทีรัฐ

(ศาลประทบัฟอ้ง/พิพากษา) ม.๘๓

 ถ้าผู้ถกูกลา่วหาหรือบคุคลทีมีสว่นร่วมในการกระทําความผิดได้ใช้
หรือได้ทรัพย์สนิมาโดยมิชอบ เนืองจากการกระทําความผิดฐาน
ทจุริตตอ่หน้าที หรือจงใจปฏิบตัิหน้าทีหรือใช้อํานาจขดัตอ่
บทบญัญตัิแหง่รัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย อยัการสงูสดุหรือ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแตก่รณี 

อาจร้องขอตอ่ศาล ริบทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี
(๑) ทรัพย์สนิทีบคุคลได้ใช้หรือมีไว้เพือใช้ในการกรําความผิด
(๒) ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อนัอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ทีบคุคลได้

ให้ ขอให้หรือรับวา่จะให้แก่ผู้ถกูกลา่วหาโดยมิชอบ
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การดําเนินคดีกบัเจ้าหน้าทีรัฐ

(ศาลประทบัฟอ้ง/พิพากษา) ม.๘๓

อาจร้องขอตอ่ศาล ริบทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี
(๓) ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อนัอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ทีบคุคล

ได้มาจากการกระทําความผิด หรือจากการเป็นผู้ใช้ ผู้สนบัสนนุ 
หรือผู้ โฆษณาหรือประกาศให้ผู้ อืนกระทําความผิด

(๔) ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อนัอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ทีบคุคล
ได้มาจากการจําหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซงึทรัพย์สนิหรือ
ประโยชน์ตาม (๑) หรือ (๓)

(๕) ดอกผลหรือประโยชน์อืนใดอนัเกิดจากทรัพย์สนิหรือประโยชน์
ตาม (๑) (๓) หรือ (๔)
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การดําเนินการทางวินยั (ม.๙๘)/(ม.๙๙)

เมือผู้บ ังคับบัญชาหรือผู้มีอาํนาจแต่งตงัถอดถอนผู้ถ ูกกล่าวหา
ได้รับสาํนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 
พิจารณาโทษทางวินยัตามฐานความผิดทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไมต้่อง

แตง่ตงัคณะกรรมการสอบสวนวินยัอีก

ให้ถือวา่สาํนวนการไตส่วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสาํนวนการสอบสวนทางวินยั
ของคณะกรรมการสอบสวนวินยัตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบัวา่ด้วยการ
บริหารงานบคุคลของผู้ถกูกลา่วหานนั แล้วแตก่รณี

กรณีมีพยานหลกัฐานใหมอ่นัแสดงได้วา่ผู้ถกูกลา่วหามิได้กระทําผิดตามทีถกูกลา่วหา
หรือกระทําผิดในฐานความผิดทีแตกตา่งจากทีถกูกลา่วหา ให้ผู้บงัคบับญัชา/ผู้ มีอํานาจ
แตง่ตงัถอดถอน มีหนงัสอืพร้อมเอกสารและพยานหลกัฐานถงึคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เพือพิจารณาทบทวนมตินนั ภายใน ๓๐ วนั นบัแตว่นัทีได้รับเรืองจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.
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ระยะเวลาในการสงัลงโทษ(ม.๙๘)

ภายใน ๓๐ วนั นบัแตไ่ด้รับเรืองจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ภายใน ๓๐ วนั นบัแตว่นัทีได้รับแจ้งมติพิจารณาทบทวน

ทงันีไมว่า่ผู้ถกูกลา่วหาจะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าทีของรัฐ
ก่อนหรือหลงัทีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติชีมลูความผิด
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กรณีผู้บงัคบับญัชา/ผู้ มีอํานาจแตง่ตงัถอดถอนฝ่าฝืน ม.๙๘

ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ มีอํานาจแตง่ตงัถอดถอนหรือผู้ใดไมดํ่าเนินการตาม
มาตรา ๙๘โดยไมมี่เหตอุนัสมควร ให้ถือวา่ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ มีอํานาจ
แตง่ตงัถอดถอนจงใจปฏิบตัหิน้าทีขดัตอ่กฎหมายหรือกระทําผิดวนิยั
อยา่งร้ายแรง ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบัวา่ด้วยการบริหารงาน
บคุคลของผู้ถกูกลา่วหานนั

กรณีทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เหน็วา่การดําเนินการทางวนิยัไมถ่กูต้อง
หรือไมเ่หมาะสม ให้เสนอความเหน็ไปยงันายกรัฐมนตรีและให้
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสงัการตามทีเหน็สมควร หรือในกรณีจําเป็น 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะขอให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนตาม
กฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอืนซงึมี
หน้าทีควบคมุดแูลการปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบัวา่ด้วย
การบริหารงานบคุคลสําหรับเจ้าหน้าทีของรัฐ แล้วแตก่รณี พิจารณา
ดําเนินการตามหน้าทีและอํานาจให้ถกูต้องเหมาะสม ตอ่ไปก็ได้
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สทิธิของผู้ถกูลงโทษทางวินยั ม.๑๐๑

 มีสทิธิฟอ้งคดีตอ่ศาลปกครอง จะฟอ้งคดีตอ่ศาลปกครองภายใน
๙๐ วนันบัแตว่นัทีถกูลงโทษโดยไมต้่องอทุธรณ์ตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบงัคบั วา่ด้วยการบริหารงานบคุคลของผู้ถกูลงโทษ
นนั

  หรือจะดําเนินการอทุธรณ์ดลุพินิจในการกําหนดโทษของ
ผู้บงัคบับญัชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบัวา่ด้วยการ
บริหารงานบคุคลของผู้ถกูลงโทษนนัก่อนก็ได้
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การสง่เสริมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต

ให้เจ้าหน้าทีของรัฐ ยืนบญัชีทรัพย์สนิและหนีสนิ ตอ่หวัหน้าสว่น
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ  ทีตนสงักดัหรือปฏิบตัิงานอยู ่
(ม.๑๓๐)
 กําหนดมาตรการคุ้มครองพยาน
การกนับคุคลไว้เป็นพยาน
การให้รางวลัแก่

ผู้ ชีช่อง 
แจ้งเบาะแส 
ให้ข้อมลู
ข้อเท็จจริง

เกียวกบัทรัพย์สนิ/หนีสนิ ของผู้ถกูกลา่วหาหรือผู้ถกูตรวจสอบ
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การคุ้มครองพยาน(ม.๑๓๑)
บคุคลที คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความคุ้มครอง ได้แก่

 ผู้กลา่วหา 

 ผู้ เสียหาย

  ผู้ ทําคําร้อง 

 ผู้ ร้องทกุข์กลา่วโทษ

  ผู้ให้ถ้อยคํา

 ผู้ ทีแจ้งเบาะแส

 หรือข้อมลูใดเกียวกบัการปฏิบตัหิน้าทีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ทงันีต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ทจีะได้รับความคุ้มครองหรือช่วยเหลือ

 ก่อน
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การคุ้มครองพยาน(ม.๑๓๑)

คณะกรรมการ ป.ป.ช.
 
มีอํานาจกําหนดมาตรการอืนใดทีสมควรเพือให้เกิดความ

ปลอดภยั
มีอํานาจสงัให้เจ้าพนกังานตํารวจหรือเจ้าหน้าทีอืนช่วย

ดําเนินการตามทีจําเป็น
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การคุ้มครองพยาน(ม.๑๓๑)
กรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามยั ชือเสียง ทรัพย์สนิ 

หรือสทิธิอยา่งหนงึอยา่งใด 
ของบคุคลผู้ได้รับการคุ้มครอง
คูส่มรส ผู้บพุการี ผู้สืบสนัดาน หรือบคุคลอืนทีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบั

บคุคลดงักลา่ว 

เพราะมีการกระทําผิดอาญาโดยเจตนา เนืองจากการดําเนินการหรือการ
ให้ถ้อยคําหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมลูตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ให้บคุคลนนัหรือทายาทมีสทิธิยืนคําร้องตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เพือขอรับคา่ทดแทนเท่าทีจําเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย
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บุคคลหรอืผูถู้กกลา่วหารายใดซึงมีสว่นเกียวขอ้งในการกระทาํความผิดกบัเจา้หนา้ที
ของรฐัซึงเป็นผูถู้กกล่าวหารายอืน หากไดใ้หถ้อ้ยคาํ หรือแจง้เบาะแสหรือขอ้มูลอนั
เป็นสาระสาํคญัในการทีจะใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการวินิจฉัยชีมูลการกระทาํผิด
ของเจา้หนา้ทีของรฐัรายอืนนนั และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกนัผูน้นัไว้
เป็นพยานโดยไม่ดาํเนินคดีก็ได้ ทงันี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขที
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาํหนด

การกนับุคคลเป็นพยาน (ม.๑๓๕) 



ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ
เรือง หลกัเกณฑ ์วธีิการและเงือนไขในการกนับุคคลหรือผูถู้กกล่าวหาไวเ้ป็นพยานโดยไม่ดาํเนินคดี

พ.ศ. 2554

บุคคลผูซึ้งยงัมิไดถู้กแจง้ขอ้กล่าวหาหรือผู ้ถูกกล่าวหา
รายใดทีไดใ้หถ้อ้ยคํา หรือแจง้เบาะแสหรือขอ้มูล อันเป็น
สาระสาํคญัในการทีจะใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการวินิจฉยั
ชีมูลการกระทําผิดของเจา้หน้าทีของรฐั ซึงคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไดก้นัไวเ้ป็นพยานโดยไม่ดําเนินคดีตามกฎหมาย
ประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต

พยาน 



กล่าวหารอ้งเรียน

ชนัแสวงหาขอ้เท็จจรงิและรวบรวม
พยานหลกัฐาน

ชนัไตส่วนขอ้เท็จจรงิ

พยาน

แจง้ขอ้กล่าวหา

บุคคลผูซึ้งยงัมิได้
ถูกแจง้ขอ้กลา่วหา

ผูถู้กกลา่วหา



บุคคลหรอืผูถู้กกลา่วหาทีอาจถูกกนัไวเ้ป็นพยาน
1) เป็นผูที้รูเ้ห็นเหตุการณแ์ละมีส่วนเกียวขอ้งหรือมีส่วนร่วมในการ

กระทาํผิดกบัเจา้หนา้ทีของรฐัทีอยู่ระหว่างการตรวจสอบขอ้เท็จจริง หรือ
ระหว่างการดาํเนินการแสวงหาขอ้เท็จจริงและรวบรวมพยานหลกัฐานก่อนการ
ไต่สวนขอ้เท็จจริง หรือระหวา่งการไต่สวนขอ้เท็จจริง

2) เป็นผูที้ไดใ้หถ้อ้ยคาํอนัเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบขอ้เท็จจริง หรือ
การแสวงหาขอ้เท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน และการไต่สวนขอ้เท็จจริง 
หรือให้ถ้อยคํา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญจน
สามารถใชเ้ป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชีมูลการกระทาํผิด
ของเจา้หนา้ทีของรฐัรายอืนทีเป็นตวัการสาํคญันัน

3) เป็นผูที้เต็มใจทีจะใหถ้อ้ยคาํ หรือแจง้เบาะแสหรือข้อมูลตาม 2) 
และรบัรองวา่จะไปเบิกความเป็นพยานในชนัศาลตามทีใหก้ารหรือใหถ้อ้ยคาํไว ้



ตรวจสอบขอ้เท็จจริงและรวบรวม
พยานหลกัฐานเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

แสวงหาขอ้เท็จจริงและรวบรวม
พยานหลกัฐาน

ไต่สวนขอ้เท็จจริง

ขนัตอนทีกระทาํได้

(คณะกรรมการ ป.ป.จ.)(คณะกรรมการ ป.ป.ช.)



คิดเป็น คือ คิดอยา่งไร ?

  คิดแยกเรืองประโยชน์สว่นบคุคลและประโยชน์สว่นรวมออกจาก
กนัอยา่งชดัเจน

  คิดแยกเรืองหน้าทีและตําแหน่งหน้าที กบั เรืองส่วนตวัออกจาก
กนั

  คิดทีจะไมนํ่าประโยชน์สว่นตนกบัประโยชน์สว่นรวมมาก้าวก่าย
กนั ปะปนกนั

  คิดทีจะไมเ่อาประโยชน์สว่นรวมมาเป็นประโยชน์สว่นตน

  คิดทีจะไมเ่อาผลประโยชน์สว่นรวมมาตอบแทนบญุคณุส่วนตน
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สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

(สํานักงาน ป.ป.ช.)

สถานทตีดิต่อ 

  สํานักงาน ป.ป.ช. เลขท ี361 ถนนนนทบุรี ตาํบลท่าทราย 

อําเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี  11000  

สายด่วน ป.ป.ช. 1205 

 www.nacc.go.th
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สรุปสาระสําคญัของ พ.ร.ป. ป.ป.ช.พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน 

โดย

นายมีชยั  โอน้
เจา้พนกังานตรวจสอบทรัพยสิ์นชาํนาญการพิเศษ

สาํนกังาน ป.ป.ช.
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การแสดงรายการทรัพยสิ์นและหนีสิน (ม.๑๐๒)

 เจ้าพนักงานของรัฐต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนีสิน

  ตนเอง

 คู่สมรส

 บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรส ใหห้มายความรวมถึงผูซึ้งอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา โดยมิไดจ้ะ
ทะเบียนสมรสดว้ย ตามหลกัเกณฑที์คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด ดงันี

 อยูกิ่นเป็นสามีภรรยากนัตามประเพณี โดยมีบุคคลในครอบครัว/
บุคคลภายนอก  รับทราบ

 เจา้พนกังานของรัฐ แสดงใหป้รากฏวา่มีสถานะ เป็นสามีภรรยากนั

 มีพฤติการณ์เป็นทีรับรู้ของสงัคมทวัไปวา่มีสถานะ เป็นสามีภรรยากนั
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เจา้พนกังานของรัฐทีตอ้งยนืบญัชีฯ (ม.๑๐๒)

๑.  ผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง

๒. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๓. ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ

๔. ตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งดํารงตําแหนงตัง้แตอธิบดีผูพพิากษา ขึ้นไป

๕. ตุลาการศาลปกครอง ซ่ึงดํารงตําแหนงตัง้แตอธิบดีศาลปกครองช้ันตน ขึ้นไป

๖. อัยการ ซ่ึงดํารงตําแหนงตั้งแตอธิบดีอัยการ ขึ้นไป
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เจา้พนกังานของรัฐทีตอ้งยนืบญัชีฯ (ม.๑๐๒)

๗. ผูดํารงตําแหนงระดับสูง
หัวหนาสวนราชการระดับ กระทรวง/ทบวง/กรม/สวน

ราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล

ปลัดกระทรวงกลาโหม/ผูบัญชาการทหารสูงสดุ/ผู
บัญชาการเหลาทัพ/ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

ผูวาราชการจังหวัด

ปลัดกรุงเทพมหานคร
กรรมการและผูบริหารสูงสดุของรัฐวิสาหกิจ
หัวหนาหนวยงานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

4



เจา้พนกังานของรัฐทีตอ้งยนืบญัชีฯ (ม.๑๐๒)

๗. ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบัสูง

กรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานอืนของรัฐ

ผูด้าํรงตาํแหน่งอืนตามทีกฎหมายกาํหนด

ผูซึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่า ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กาํหนด
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เจา้พนกังานของรัฐทีตอ้งยนืบญัชีฯ (ม.๑๐๒)

๘. ตาํแหน่งอืน ตามทีกฎหมายอืนกาํหนดใหมี้
หนา้ทียนืบญัชีทรัพยสิ์นและหนีสิน

๙. ผูบ้ริหารทอ้งถิน/รองผูบ้ริหารทอ้งถิน/ผูช่้วย
ผูบ้ริหารทอ้งถิน/สมาชิกสภาทอ้งถิน ตามที
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด
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ตาํแหน่งทีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กาํหนด ( ม.๑๐๓)

 เจ้าพนกังานของรัฐ ทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ให้มีหน้าที
ยืนบญัชีทรัพย์สนิและหนีสนิ ตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมือวนัที ๑ พ.ย. ๖๑
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ข้าราชการองค์กรปกครองสว่นท้องถิน

ทีกําหนดตาม ม.๑๐๓ ให้ยืนบญัชีฯตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กรุงเทพมหานคร
รองปลดั กทม.

หวัหน้าสํานกังานคณะกรรมการข้าราชการ กทม.

ตําแหน่งระดบัผู้ อํานวยการขนึไปทงัหมด

 เมืองพทัยา
ปลดัเมืองพทัยา

รองปลดัเมืองพทัยา

หวัหน้าสํานกังานปลดัเมืองพทัยา

ตําแหน่งระดบัผู้ อํานวยการขนึไปทงัหมด
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ข้าราชการองค์กรปกครองสว่นท้องถิน

ทีกําหนดตาม ม.๑๐๓ ให้ยืนบญัชีฯตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

องค์การบริหารสว่นจงัหวดั
ปลดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั(นกับริหารงานท้องถิน ระดบัสงู)

ผู้ อํานวยการสํานกัชา่ง(นกับริหารงานชา่ง ระดบัสงู)

 เทศบาลนคร
ปลดัเทศบาล(นกับริหารงานท้องถิน ระดบัสงู)

ผู้ อํานวยการสํานกัชา่ง(นกับริหารงานชา่ง ระดบัสงู)
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ข้าราชการองค์กรปกครองสว่นท้องถิน

ทีกําหนดตาม ม.๑๐๓ ให้ยืนบญัชีฯตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

 เทศบาลเมือง
ปลดัเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิน ระดบัสงู)

ผู้ อํานวยการสํานกัชา่ง (นกับริหารงานชา่ง ระดบัสงู)

 เทศบาลตําบล
ปลดัเทศบาล (นกับริหารงานท้องถิน ระดบัสงู)

ผู้ อํานวยการสํานกัชา่ง (นกับริหารงานชา่ง ระดบัสงู)
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 หลกัเกณฑ/์การทาํ/การยนื/ระยะเวลา (ม.๑๐๕)

๑.ตอ้งเป็นแบบทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด

๒.ใหแ้นบหลกัฐานทีพิสูจนค์วามมีอยูจ่ริงของทรัพยสิ์นและหนีสิน

๓.ใหแ้นบหลกัฐานการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในรอบปีภาษีที

ผา่นมา

๔.ผูย้นืตอ้งลงลายมือชือของตนเองรับรองความถูกตอ้งกาํกบัไวใ้น

บญัชีฯและเอกสารทุกหนา้(ทีมีขอ้ความ)

๕.จดัทาํรายละเอียดเอกสารประกอบบญัชีฯทียนืดว้ย
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สาระสาํคญัของการตรวจสอบทรัพยสิ์น ม.๑๐๕

ทรัพยสิ์นและหนีสินทีตอ้งแสดงใหร้วมทีมีอยูใ่นต่างประเทศและ

ทรัพยสิ์นและหนีสินทีมอบหมายใหอ้ยูใ่นความครอบครองหรือดูแล

ของบุคคลอืน ไม่วา่ทางตรง/ทางออ้ม
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การยนืบญัชีฯ ตามแต่ละกรณี ดงันี (ม.๑๐๕)

การยื่นบัญชีฯ ใหยื่นตามกําหนด ดังตอไปนี้

เมื่อเขารับตําแหนง 

 เมื่อพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ  

ทุก ๓ ป ตลอดเวลาที่ยังดํารงตําแหนงเปนเจาหนาที่ของรัฐ

ทุกกรณีใหยื่นภายใน ๖๐ วัน นับแตวันถัดจากวันเขาฯ/พน/ทุก ๓ 

ป กรณีมีเหตุจําเปนขอขยายเวลาได ไมเกิน ๓๐ วัน

 เฉพาะตําแหน่งทางการเมือง/ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู/ในองค์กรอิสระให้

ยืนบญัชีฯ แคก่รณีเข้าฯ กบั พ้น เทา่นนั
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สาระสาํคญัของการตรวจสอบทรัพยสิ์น ม.๑๐๕

ถาเจาพนักงานของรัฐผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นใดที่
มีหนาที่ตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินดวย

 
เจาพนักงานของรัฐผูนั้นไมตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน

ใหม 

แตไมตองหามท่ีผูนั้นจะยื่นเพื่อเปนหลักฐาน
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การเปิดเผยบัญชี (ม.๑๐๖)

 ใหป้ระชาชนทราบเป็นการทวัไป

 ตาํแหน่งทีตอ้งเปิดเผย

(๑) ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

(๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(๓) ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ

(๗) ผูดํารงตําแหนงระดับสูง

(๙) ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิก
สภาทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
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 การเปิดเผยบัญชี (ม.๑๐๖)

 ใหป้ระชาชนทราบเป็นการทวัไป

 ผู้วา่ฯ/รองผู้วา่ กรุงเทพมหานคร

 นายก/รองนายก เมืองพทัยา

 นายก อบจ.

 นายกเทศมนตรี (เทศบาลนคร/เมือง/ตําบล)

 นายกองค์การบริหารสว่นตําบล
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 การยืนบัญชีของผู้ทีถูกเปิดเผยบัญชี (ม.๑๐๖)

 ใหป้ระชาชนทราบเป็นการทวัไป

ให้ทําและยืนบญัชี ๒ ชดุ (ต้นฉบบั และสําเนา)

 ยืนด้วยตนเอง/มอบหมายให้ผู้ อืนยืนแทน (ไมต้่องมอบอํานาจก็ได้)

 สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ(นบัวนัทีไปรษณีย์รับเป็นวนัรับยืน)

 ยืนด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์

ยืนทีสํานกังาน ป.ป.ช.กลาง/ภาค/จงัหวดั
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 การเปิดเผยบัญชี (ม.๑๐๖)

 ใหป้ระชาชนทราบเป็นการทวัไป

ให้ผู้ ยืนบญัชีทําการปกปิด ข้อมลูสว่นบคุคล/รายละเอียดทาง

ทะเบียนของทรัพย์สนิ/รายละเอียดอืนๆ

ข้อมลูสว่นบคุคล

เลขประจําตวัประชาชน

วนั/เดือน/ปีเกิด

ทีอยู ่(ปิดเฉพาะเลขทีบ้าน)

หมายเลขโทรศพัท์ ทงัหมด /อีเมล์
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 การยืนบัญชีของผู้ทีถูกเปิดเผยบัญชี (ม.๑๐๖)

 ใหป้ระชาชนทราบเป็นการทวัไป

รายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สนิ

เลขทีบญัชีธนาคารและสถาบนัการเงิน

 รายละเอียดอืนๆ

เลขประจําตวัประชาชน  ผู้กู้ ยืม/ผู้ให้กู้

ภาพถ่ายทรัพย์สนิอืน

หมายเลขบตัรเครดิต
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 วธีิการเปิดเผยบัญชี 

 ให้ประชาชนทราบเป็นการทวัไป

ปิดประกาศ ณ สํานกังาน ป.ป.ช./ภาค /
จงัหวดั เป็นระยะเวลา ๓๐ วนั

 ลงเผยแพร่ทางเวป็ไซต์ของสํานกังาน 
ป.ป.ช. เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วนั
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หน้าทีของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เมื่อมีการแตงตั้งหรือสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐพนจาก

ตําแหนงที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดใหตองยื่น

บัญชีทรัพยสินและหนี้สิน ในหนวยงานใด 

ใหหัวหนาหนวยงานนั้นแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ทราบ ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีการแตงตั้ง
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การขอยายระยะเวลา (ม. ๑๐๙)

ผูใดไมยื่นบัญชีฯ ตามเวลาที่กําหนด ใหสํานักงาน ป.ป.ช.มี

หนังสือแจงใหบุคคลนั้นทราบ  พรอมกําหนดขยายใหซ่ึงตองไม

เกิน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง 

กรณีมีความจําเปนอาจขยายระยะเวลาไดอีก ไมเกิน ๓๐ วัน 

คําขอขยายระยะเวลาในการยื่นบัญชีตองทําเปนหนังสือตองระบุ

รายละเอียดดังนี้

 ๑.ช่ือตัวและชื่อสกุล ของผูยื่นบัญชี

๒.ตําแหนงที่ยื่น

๓. ยื่นบัญชี กรณีเขา/พน/พนจากการเปน จนท. /ทุก ๓ ปตลอด

ระยะเวลาทีด่ํารงตําแหนงเปนเจาหนาที่ของรัฐ

๔.วันที่มีหนาที่ย่ืนบัญชี

๕.เหตุผลและความจําเปน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน

ประกอบ (ถามี) 22



กรณีไม่ถูกตอ้งครบถว้น /มีขอ้มูลคลาดเคลือน(ม.๑๐๙)

บัญชีฯหรือเอกสารประกอบไมครบถวนหรือมีขอมูล

คลาดเคลื่อน และไมมีพฤติการณอันเชื่อไดวา

๑.มีเจตนาปกปดทรัพยสิน

๒.มีเจตนาปกปดหนี้สิน 

ใหเ้ลขาธิการ/ผูที้เลขาธิการมอบหมายแจง้ใหผู้ย้ืนดาํเนินการ

ใหค้รบถว้น หรือถูกตอ้ง ภายในระยะเวลาทีเลขาธิการกาํหนด

หากล่วงเลยระยะเวลา ผูย้นืบญัชีไม่มาดาํเนินการ 

ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที แจง้ขอ้กล่าวหา 
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ใหเ้ปิดเผยผลการตรวจสอบ (ม.๑๑๑)

ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปดเผยผลการตรวจสอบ 

ใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป

การเปดเผย

ใหเปดเผยวา ผิดปกติ หรือไม
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การตรวจสอบทรัพย์สนิและหนีสนิ 

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอํานาจสงัให้

 หน่วยงานของรัฐ 

 สถาบนัการเงิน 

 บคุคลใดทีเกียวข้อง 

ตรวจสอบความถกูต้องหรือความมีอยูจ่ริงตามทีปรากฏในรายการ
ทรัพย์สนิ/หนีสนิทียืนไว้  ตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทรัพย์สนิ/หนีสนิอืนใดที
มิได้แจ้งไว้ในบญัชีทรัพย์สนิและหนีสนิ และแจ้งผลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทราบภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

โดยมิให้นําบทบญัญตัขิองกฎหมายทีห้ามหน่วยงานใดเปิดเผยข้อมลูใน
ความครอบครองมาใช้บงัคบักบัการแจ้งข้อมลูดงักลา่ว

ไมปฏิบัติโดยไมมีเหตุอันสมควรปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทและปรับ
รายวันๆละ๑,๐๐๐บาทจนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่ง
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กรณีมีทรัพยสิ์นเพิมขึน/มีหนีสินลดลง

ไม่สมัพนัธ์กบัรายได ้(ม.๑๑๓)

กรณีที่ผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สิน
พบวามีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ
 ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนเพื่อรองขอให

ทรัพยสินตกเปนของแผนดินตอไป

(แหลงที่มาของรายได/เงินได  ตองรับฟงและกลาวอางไดตามกฎหมาย)
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การแจ้งข้อกล่าวหา (ม.๑๑๔)

 เจาพนักงานของรัฐผูใด

จงใจไมยื่นบัญชีฯ 

จงใจยื่นบัญชีฯดวยขอความอันเปนเท็จ

ปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ และมีพฤติการณอนัควรเชือ่ไดวามี

เจตนาไมแสดงที่มาแหงทรัพยสนิหรอืหนี้สนินั้น 

พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายแจงขอกลาวหาใหผูนั้นทราบ 

และกําหนดระยะเวลาตามสมควรทีผู่นั้นจะมาชี้แจงขอกลาวหา ทั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑและวธิกีารที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด แล้วนําเสนอ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือพิจารณาตอ่ไป
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เขตอาํนาจศาล (ม.๑๑๔ ว ๒)

 หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาผูใด

จงใจไมยื่นบัญชีฯ

จงใจยื่นบัญชีฯดวยขอความอันเปนเท็จ

ปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ

และมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวามีเจตนาไมแสดงที่มาแหงทรัพยสินหรือ

หนี้สิน 

 ใหเสนอเรื่องตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองเพื่อวินิจฉัย/ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
28



บทลงโทษทางการเมือง (ม.๑๑๔ ว.๓)

  ในกรณีที่ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาฯประทับฟอง ใหผูถูกกลาวหาหยุด

ปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีคําพพิากษา เวนแตศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯจะมี

คําสั่งเปนอยางอื่น ในกรณีที่ศาลฎีกาฯ มีคําพิพากษาวาผูถูกกลาวหา

กระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหา ใหผูตองคาํพิพากษานั้นพนจากตําแหนง

นับแตวันหยดุปฏิบัติหนาที่ และใหเพกิถอนสิทธสิมัครรบัเลอืกตั้งของผูนั้น 

และจะเพกิถอนสิทธเิลอืกตั้งมีกําหนดเวลาไมเกินสิบปดวยหรอืไมก็ได

ผูใดถูกเพิกถอนสิทธิสมคัรรบัเลอืกตั้งไมวาในกรณีใด ผูนั้นไมมีสิทธิสมคัร

รับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลอืกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตลอดไป และไมมีสทิธิ

ดํารงตําแหนงทางการเมืองใด ๆ
29



บทกาํหนดโทษ (ม.๑๖๘) 

 ผูใดจงใจไมยื่นบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนด
จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินหรือหนี้สินดวยขอความอันเปน

เท็จ
ปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ 
และมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวามีเจตนาไมแสดงที่มาแหง
ทรัพยสินหรือหนี้สิน

จําคุกไมเกิน ๖ เดือนหรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ (ทั้งนี้อยูที่วา กี่กรรม กี่วาระ )
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การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ม.๑๓๐)

 เจ้าหน้าทีของรัฐทีไมต้่องยืนบญัชีฯตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ยืน
บญัชีทรัพย์สนิและหนีสนิ  ตอ่หวัหน้าสว่นราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หรือ
หน่วยงานของรัฐ  ทีตนเองสงักดัหรือปฏิบตัิงานอยู่
ไมใ่ช้บงัคบักบัเจ้าหน้าทีของรัฐทีมิได้มีเงินเดือนและตําแหน่งประจํา
กรณีมีดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่ง ให้ยืนฯสําหรับตําแหน่งทีปฏิบตัิ

หน้าทีเป็นประจําเพียงตําแหน่งเดียว
ให้เก็บรักษาไว้ทีหน่วยงานและให้เป็นความลบัทางราชการทีจะ

เปิดเผยมิได้
 เว้นแตจ่ะสง่มอบให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.กรณี

ร้องขอ
กําหนดให้ตําแหน่งนนัต้องยืนบญัชีฯตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
เมือกรณีทีจะต้องสอบสวนทางวินยั
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 การตรวจสอบถ่วงดุลอาํนาจ (ม. ๑๕๘)

  ให้พนกังานเจ้าหน้าทีของ สํานกังาน ป.ป.ช. ยืนบญัชีฯตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

ระดบัผู้ อํานวยการกอง ขนึไป

ผู้ชว่ยพนกังานไตส่วน/พนกังานไตส่วน/หวัหน้าพนกังานไตส่วน

พนกังานเจ้าหน้าที ซงึมีตําแหนง่และหน้าที เกียวกบัการตรวจสอบฯ

 กรณีพนกังานเจ้าหน้าทีข้างต้น ฝ่าฝืนบทบญัญตัิให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช.สง่เรืองให้

อยัการสงูสดุ เพือดําเนินการฟอ้งคดีตอ่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯตอ่ไป 

 (ม.๗๗) ใหอ้ยัการฟ้องภายใน ๑๘๐ วนั/ขอ้ไม่สมบูรณ์แจง้ให ้ป.ป.ช.ทราบ ๙๐ วนั/หาขอ้

ยติุไม่ได ้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องเอง หา้มมิใหอ้ยัการรับแกต่้างคดีให้

 ศาลฯประทบัฟ้องใหห้ยดุปฏิบติัหนา้ที เวน้แต่ศาลฯมีคาํสงัเป็นอยา่งอืน กรณีกระทาํ

ความผดิตามทีถูกกล่าวหา ใหพ้น้ฯนบัแต่วนัทีหยดุปฏิบติัหนา้ที และใหเ้พิกถอนสิทธิ

สมคัรรับเลือกตงั/จะเพิกถอนสิทธิเลือกตงัมีกาํหนดเวลา ไม่เกิน ๑๐ ปี ดว้ยหรือไม่  กไ็ด้
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ยินดีต้อนรับ

ผูเ้ขา้รับการอบรมทุกท่าน

1



ความรู้เกียวกบัการตรวจสอบทรัพย์สนิ

สํานกังาน ป.ป.ช.

 นายมีชยั  โอน้

เจา้พนกังานตรวจสอบทรัพยสิ์นชาํนาญการพิเศษ

สาํนกัตรวจสอบทรัพยสิ์นภาคการเมือง

 ช่วยราชการ สาํนกัทะเบียนและพฒันาระบบตรวจสอบ
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ขอบเขตเนือหา

เหตุผลและความสาํคญัในการยนืบญัชีฯ

บทบาทหนา้ทีและอาํนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.    (ดา้นการตรวจสอบ)

ความหมาย ของการตรวจสอบ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการตรวจสอบ

ทฤษฏีการตรวจสอบ
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เหตผุลและความสําคญั

ในการยืนบญัชีฯ

เพือเป็นการคดักรองบุคคลทีจะเขา้มาใชอ้าํนาจรัฐ เช่น ประวติั/ขอ้มูลส่วนบุคล

เพือเป็นการป้องกนัและป้องปราม ไม่ใหเ้จา้พนกังานของรัฐ/เจา้หนา้ทีของรัฐ แสวงหาประโยชน์

อนัมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย สาํหรับตนเองหรือผูอื้น

เพือเป็นการตรวจหาวา่เจา้พนกังานของรัฐ/เจา้หนา้ทีของรัฐ ผูใ้ดรํารวยผดิปกติ เพือดาํเนินการร้อง

ขอใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน

เพือตรวจสอบความโปร่งใส พฤติกรรม/การไดม้าซึงทรัพยสิ์นหรือการลดลงของหนีสิน/ธุรกรรม

การเงิน/ประโยชน์ทบัซอ้น
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หน้าทีและอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ด้านการตรวจสอบ

 กาํหนดตาํแหน่งเจา้หนา้ทีของรัฐทีตอ้งยนืบญัชีทรัพยสิ์นและหนีสิน

 ตรวจสอบความถูกตอ้งและมีอยูจ่ริง ของทรัพยสิ์นและหนีสิน

 ตรวจสอบความเปลียนแปลงของทรัพยสิ์นและหนีสิน ในแต่ละช่วงเวลา หรือขณะดาํรงตาํแหน่ง

 พฒันากลไกและเครืองมือใหมี้ประสิทธิภาพ สาํหรับการตรวจสอบ

 สร้างเครือข่ายภาคเอกชนและภาครัฐ เพือประโยชน์แห่งการตรวจสอบ

 พฒันางานวชิาการดา้นการตรวจสอบ และเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่ผูที้เกียวขอ้ง
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ในการตรวจสอบคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีอํานาจ

 มีคาํสงัให ้ขา้ราชการ /พนกังาน/ ลูกจา้งของหน่วยราชการ /หน่วยงานของรัฐ /

รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิน มาใหถ้อ้ยคาํ/ส่งมอบเอกสารหรือ

หลกัฐานทีเกียวขอ้งมาเพือประโยชน์ในการไต่สวน

 ใหบุ้คคลใดมาใหถ้อ้ยคาํ /ส่งบญัชี เอกสาร /หลกัฐานใด ๆ มาเพือประโยชน์ใน

การไต่สวน
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ในการตรวจสอบคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีอํานาจ

 ดาํเนินการขอใหศ้าลทีมีเขตอาํนาจออกหมาย เพือเขา้ไปในเคหสถานสถานทีทาํการ หรือ

สถานทีอืนใด รวมทงัยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหวา่งพระอาทิตยขึ์นและพระ

อาทิตยต์ก หรือในระหวา่งเวลาทีมีการประกอบกิจการ

 เพือตรวจสอบ คน้ ยดึ หรืออายดัเอกสาร ทรัพยสิ์น หรือพยานหลกัฐานอืนใด ซึงเกียวขอ้ง

กบัเรืองทีไต่สวน และหากยงัดาํเนินการไม่แลว้เสร็จในเวลาดงักล่าวใหส้ามารถดาํเนินการ

ต่อไปไดจ้นกวา่จะแลว้เสร็จ
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ในการตรวจสอบคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีอํานาจ

  มีคาํสงัให ้หน่วยราชการ/ หน่วยงานของรัฐ /รัฐวสิาหกิจ/ ราชการส่วนทอ้งถิน/ 

   หน่วยงานเอกชน  ชีแจงขอ้เทจ็จริง อาํนวยความสะดวก /ใหค้วามช่วยเหลือ

   ในการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

   จา้งทีปรึกษาหรือผูเ้ชียวชาญในการตรวจสอบหาขอ้มูลเกียวกบัทรัพยสิ์น / หนีสิน

 และการดาํเนินคดีในการติดตามทรัพยสิ์นในต่างประเทศได ้
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 หลกัเกณฑ์ วิธีการ การตรวจสอบ

ตามระเบียบฯ 

การตรวจสอบปกติ

การตรวจสอบเพือยนืยนัขอ้มูล

การตรวจสอบเชิงลึก

9



การตรวจสอบปกต ิ

หมายความว่า

การตรวจสอบความถูกตอ้งและมีอยูจ่ริง รวมถึงความเปลียนแปลง

ของทรัพยสิ์นและหนีสิน ตามบญัชีฯและเอกสารประกอบการทาํบญัชีทีผู ้

ยนืไดแ้สดงไว้

(ตามทีผูย้นืจดัทาํบญัชีมา)
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การตรวจสอบเพอืยนืยนัข้อมูล 

หมายความว่า

การตรวจสอบตามบญัชีและเอกสารประกอบ โดยขอทราบขอ้เทจ็จริง/ขอ
เอกสารหลกัฐาน ไปยงั

 หน่วยงานของรัฐ

 หน่วยงานเอกชน

 เรียกเอกสาร/หลกัฐาน จากบุคคล

 เรียกบุคคลมาใหถ้อ้ยคาํ 
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การตรวจสอบเชิงลึก 

หมายความว่า

การตรวจสอบรายการทรัพยสิ์นและหนีสิน ในกรณี

- มีผูแ้จง้แบะแสเกียวกบัทรัพยสิ์นและหนีสินของผูมี้หนา้ทียนืบญัชี

- ปรากฏพฤติการณ์ของผูมี้หนา้ทียนืบญัชีวา่จงใจยนืบญัชีฯและเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเทจ็

- ปกปิดขอ้เทจ็จริงทีควรแจง้ใหท้ราบ

- มีพฤติการณ์ปรากฏ /มีเหตุอนัควรอนัควรสงสยั เกียวกบัการไดม้าซึงทรัพยสิ์นและหนีสินรายการใดโดยมิ
ชอบ

- มีพฤติการณ์อนัควรเชือไดว้า่ จะมีการโอน ยกัยา้ย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพยสิ์น

- ปรากฏพฤติการณ์วา่มีการถือครองทรัพยสิ์นแทน  อนัมีลกัษณะเป็นการมีทรัพยสิ์นเพิมขึนผดิปกติ หรือ
รํารวยผดิปกติ

12



วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

  

  เพือพสูิจน์ ทราบว่า มกีารปกปิดแจ้งเทจ็ หรือไม่ 

  เพือพสูิจน์ ทราบว่า มทีรัพย์สินเพมิขนึผดิปกต ิหรือไม่ 

  เพือพสูิจน์ ทราบว่า มพีฤตกิารณ์ รํารวยผดิปกต ิหรือไม่  
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เทคนิคและวธิ ีการตรวจสอบ

• กรณ ีปกปิดแจ้งเท็จ ตรวจสอบโดยอาศัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายนอกบุคคล และหน่วยงานทีมีหน้าที ควบคุมทางทะเบียน 

• กรณมีีทรัพย์สิน เพมิขนึมากผดิปกต ิอาศัยจากการวเิคราะห์ ความเปลียนแปลงของทรัพย์สินและหนีสินระหว่าง กรณเีข้ารับ

ตาํแหน่ง กับกรณพ้ีนจากตาํแหน่ง เป็นสําคญั  โดยพจิารณาจากแหล่งทีมาของรายได้ ทุกประเภทซึงอ้างอิงได้ ตามแบบแสดง

ภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 90 ) รวมทังการวเิคราะห์ทางการเงนิส่วนบุคคล(ความสามารถในการหาทรัพย์  

การออม  การลงทุน )

• กรณรํีารวยผดิปกต ิ ตรวจสอบจากพฤตกิรรม การได้มาซึง ทรัพย์สิน และหนีสิน ว่ามีเหตุผลทางนิตกิรรมสัญญาหรือ

      ธุรกรรมการเงนิเพยีงพอเชือถือได้หรือไม่ ซึงพจิารณาจากรายได้ รวมถงึฐานะทางการเงนิส่วนบุคคล (ความสามารถในการ

หาทรัพย์  การออม  การลงทุน )
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เป้าหมายของการตรวจสอบ 

เพือสืบหา/ค้นหา ความผดิปกตขิอง

การทุจริต

การรํารวยผดิปกติ

การมทีรัพย์สินเพมิขนึมากผดิปกติ

ก่อนทีจะรู้วา่อะไรผดิปกติ ตอ้งรู้ความเป็นปกติ ก่อนเสมอ
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การตรวจสอบ

 คืออะไร ?

คาํว่า “Audit” มรีากศัพท์มาจากภาษาลาตนิว่า “Audire” แปลว่า “to hear” หมายถึง การได้ยนิการได้รับฟัง 
(Listen) 

สมยัโบราณกาล ทจีะมผีู้ทาํหน้าทคีอยด้อม  ๆมอง  ๆคอยฟังข่าวสารเรืองราวต่าง  ๆ นํามารายงานให้เจ้านายทราบ ซึงงาน
ลักษณะนี เมือเวลาผ่านไป  ๆก็ได้มวีวิฒันาการตวัเองเรือยมาจนถึงปัจจุบัน เช่น

 การตรวจสอบ ทางการเงนิ (Financial Audit)
การตรวจสอบทางการปฏิบัตงิาน

  การตรวจสอบการทุจริต (Investigative AuditOperations Audit) )
  การตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Audit)

ฯลฯ 
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ความแตกต่าง

ระหว่างการสอบบัญชีและการตรวจสอบทุจริต

ประเดน็ การสอบบัญชี การตรวจสอบทุจริต

ระยะเวลา ตรวจสอบเป็ นประจ ําทุ กรอบปี บัญชี เฉพาะตามสถานการณ์ ที อาจเกิ ดทุ จริ ต

ขอบเขตงาน ตรวจสอบขอ้มู ลทางการเงิ น เฉพาะขอ้มู ลที เกี ยวขอ้งกับเหตุ การณ์ การทุ จริ ต

วตัถุ ประสงค์ แสดงความเห็ นต่ องบการเงิ น ระบุ เหตุ การณ์ และผูร้ั บผิดชอบต่ อการทุ จริ ต

ความสัมพนัธ์ กับผูอ้ื น ไม่ มองโลกในแง่ ร้ าย ต้องมองในแง่ ลบก่ อนเสมอ



โครงสร้างระบบตรวจสอบ เจา้พนกังานของรัฐ

AUDIT SYSTEM STRUCTURE (ASS)

การกระทํา หรื อพฤติกรรม นิ ติกรรม/ สั ญญา ธุ รกรรมการเงิน การบั ญชี

บุ คคล/เจ้ าหน้ าที รั ฐ

สถาบั นการเงิ น

นิ ติ กรรมน่ าสงสั ย

 -  นิ ติ กรรมอํา พราง

 -   เจตนาลวง   

 - ฯลฯ 

ธุ รกรรมน่าสงสั ย

 -  ฝากเงิ นสดจํานวนมาก

 -  ได้ เงิ นมาโดยไม่ มี การประกอบ 

อาชี พ

 -  ฯลฯ

การบั นทึ กบั ญชี และเอกสาร  

ประกอบการบั นทึ กบั ญชี
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ประเภทของบัญชีทังหมด ม ี๕ หมวด

สินทรัพย์  (Asset)/ทรัพย์สิน

หนีสิน (Liability)
ทุน (ส่วนของเจ้าของ)( owners’ Equity)

ความรํารวย/มงัคงั ส่วนบุคคล

รายได้ (Revenue)
ค่าใช้จ่าย (Expense)
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หลักพจิารณา

เหตุอันควรสงสัย จากบัญชีฯ

สิงทเีป็นแบะแสเพือ

การตรวจสอบ

ทรัพย์สิน/

สินทรัพย์

หนีสิน ส่วนของเจ้าของ

(ทุน)/ความมงัคงั

รายได้/รายรับ/

เงนิได้

ค่าใช้จ่าย ส่วนเกินรายได้

(กําไร)

1. พฤติ กรรมบุ คคล

2. ข้ อมู ลส่ วนบุ คคล

3. สถานะ

4. หน้าที

5. การกระท ํา

- สภาพคล่ องสู ง

- ไม่ มี สภาพ

คล่ อง

-ที ก่ อให้เกิ ด

รายได้

-ที ก่ อให้เกิ ด

- ระยะสัน

- ไม่ ระยะยาว

- หนี จน

- หนี รวย

ความมังคงัหรื อ

ฐานะทางการเงิ นที

แท้จริ ง

กระแสเงิ นสดรั บ

หรื อแหล่ งที มาของ

รายได้ทังหมด

กระแสเงิ นสดจ่ าย

หรื อแหล่ งใช้ไปซึ ง

เงิ นสดหรื อรายการ

เที ยบเท่ าเงิ นสด

-เงิ นออม

-เงิ นลงทุ น

-มู ลเหตุ ที ท ํา ให้เกิ ด

ความมังคงั
20



หลักการวเิคราะห์

บุคคลทีมคีวามเสียงทีจะทุจริต

พฤติกรรม/มู ลเหตุ จู งใจ ฐานะทางการเงิน (ความมังคัง) สภาพทางการเงิน

(ความสามารถในการหารายได้ )

วิเคราะห์ รายได้ /ค่ าใช้ จ่ าย

    นิ ยมความรํารวย

    ต้ องการใช้ เงิ น

    มี ช่ องทาง /โอกาส

    คุ้ มค่ า

  ทรั พย์ สิ นทั งสิ น ลบ หนี สิ นทั งสิ น

              = ความมั งคั งรํารวย

               

   ความฉลาดทางการเงิ น   ความฉลาดรู้ ทางการเงิ น
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การวเิคราะห์

สภาพคล่องของบุคคล

ทรั พย์ สิ น หนี สิ น ส่ วนของเจ้ าของ(ทุ น)/ความมั งคั งสุ ทธิ

- คล่ อง

- ไม่ คล่ อง

- ก่ อให้ เกิ ดรายได้

- ด้ อยค่ าเร็ ว

- ให้

- รั บให้

- แลกเปลี ยน

- ซื อขาย

- แบ่ งแยก

- คล่ อง   สั น

- ไม่ คล่ อง   ยาว

- หนี ลงทุ น  (หนี รวย)

- หนี อุ ปโภค/บริ โภค (หนี จน)

- มี หลั กประกั น

- ไม่ มี หลั กประกั น

- เดี ยว

- ร่ วม

- วั ตถุ ประสงค์ ในการกู้

เพิ มขึ น  

ลดลง      
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ความรู้และทักษะทีจาํเป็น

สําหรับนักบัญชีสืบสวน/นักสืบสวนทางการเงนิ

ความรู้เกียวกบัการทุจริต (Fraud Knowledge)

ทกัษะการตรวจสอบ (Investigative Competency)

ความรู้เกียวกบักฎหมาย (Knowledge of  Law)

ความรู้เกียวกบัหลกัฐาน (Roles of  Evidence)

ความรู้เกียวกบัธุรกิจ (Business Knowledge)

ทกัษะการติดต่อสือสาร (Communication Skill)

ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Skill)
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ขนัตอนการปฏิบัตงิานของ

นักบัญชีสืบสวน/นักสืบสวนทางการเงนิ

การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition)   

นกับญัชีสืบสวน จะตอ้งพยายามทีจะตอบคาํถามวา่ปัญหาทีเกิดขึนมีสาเหตุมา

จากอะไร จะหาสญัญาณนนัดว้ยตวัเองหรือจากบุคคลทีเกียวขอ้งกบัปัญหานนั 

นกับญัชีสืบสวน ตอ้งสามารถระบุไดว้า่การทุจริตเกิดขึนทีไหนและเมือไร เคย

เกิดขึนหรือไม่และใครเป็นผูต้อ้งสงสยั  โดยอาจทาํการตรวจสอบจากแฟ้มประวติัการ

ทาํงาน หรือผงัองคก์รทีมีการระบุตาํแหน่งหนา้ทีความรับผดิชอบในงานนนัๆ
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ขนัตอนการปฏิบัตงิานของ

นักบัญชีสืบสวน/นักสืบสวนทางการเงนิ

การรวบรวมหลกัฐาน (Evidence Collection) 

หลกัฐานทีน่าเชือถือได ้

การรวบรวมจากการสืบสวนภูมิหลงัของผูต้อ้งสงสยั 

หลกัฐานทีมาจากพยานบุคคล 

หลกัฐานทีเป็นเอกสาร เป็นตน้
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ขนัตอนการปฏิบัตงิานของ

นักบัญชีสืบสวน/นักสืบสวนทางการเงนิ

การประเมินหลกัฐาน (Evidence Evaluation)

ประเมินวา่มีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาจาก

ปริมาณและความน่าเชือถือได ้ของหลกัฐาน  ทีสาํคญัตอ้งเป็น

หลกัฐานทีกฎหมายยอมรับได้
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ขนัตอนการปฏบิตังิานของ 

นักบญัชีสืบสวน/นักสืบสวนทางการเงนิ

การสรุปผลหรือการรายงานสิงทีสืบพบ (Repot Finding)

 อาจทาํไดห้ลายวธีิ เช่น ทางวาจา หรือโดยลายลกัษณ์อกัษร แก่ผูที้
เกียวขอ้งทราบถึงสถานการณ์และหลกัฐานทีสืบพบ 

รวมถึงสรุปผลการตรวจสอบทีไดต้รวจพบ นอกจากนีการายงานอาจ
รวมถึงการเสนอแนะสาํหรับการป้องกนัการทุจริตทีอาจเกิดขึน และมาตรการ

ทีอาจดาํเนินการกบัผูทุ้จริต เป็นตน้
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การสืบสวนทางการเงิน 

(Financial Intelligence)

คุณไม่สามารถเชือถือตวัเลขไดเ้สมอไป

เจาะลึกเรืองขอ้สมมติ การประมาณการ และความเอนเอียง

คุณตอ้งเพิมความฉลาดรู้ทางการเงิน
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เงนิสด 

คือพระราชาของทรัพย์สินทงัหมด

เงินสด คือ ตวัเลขเพือตรวจสอบสภาพความเป็นจริง

เงินสด เชือมโยงกบัสิงอืนๆ อยา่งไร

ทาํไมเงินสดจึงมีความสาํคญั

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เราสามารถชาํระหนีของเราได้

หรือไม่)
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พวกเราคือ

นกัฟังทีดี นกัคน้หา สืบหา ความผดิปกติ 

(โดยใชอ้งคค์วามรอบรู้ฐานกวา้ง ทางบญัชี/กฎหมาย/การวเิคราะห์ทางการเงิน)

ของความรํารวย

ของทรัพย์สินทีเพมิขนึ
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เป้าหมายของเราคือ

ยดึทรัพยที์ราํรวยผดิปกติ/มีทรัพยสิ์นเพิมขึนมากผดิปกติ 

ชีแจง้ทีมาของทรัพยสิ์นนนัไม่ได ้ไม่มีระบบฐานภาษีรองรับ

ยดึ/ริบ ทรัพยที์ไดจ้ากการกระทาํความผดิ/ไดท้รัพยม์าโดยไม่

สมควร สืบเนืองจากการปฏิบติัหนา้ที
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คาถา

ปอ้งกนัการทจุริต/ประพฤติมิชอบ

รู้สถานะ คิดแยกแยะเรืองผลประโยชน์

รู้หนา้ที กฎ/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั

มีความฉลาดทางการเงิน

32
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- ลบั - 

- ลบั - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
 

ช่ือและช่ือสกลุ       ต าแหน่งทีย่ืน่        
รวมรายได้       รวมรายจ่าย         
รวมทรัพย์สิน       รวมหนีสิ้น        

    
        ลงช่ือ                 เจ้าหน้าที ่     

                           (                ) 
   



- ลบั - 

- ลบั - 

ค าอธิบายทัว่ไป 
การยืน่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีสิ้น 

 

(๑)  ผูด้  ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้ยื่นบญัชีและเอกสารประกอบ       
จ  านวน ๒ ชุด (ตน้ฉบบั ๑ ชุด และส าเนา ๑ ชุด) 

(๒)  คู่สมรส หมายความถึงคู่สมรสโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
(๓)  บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ใหห้มายถึง บุตรในสมรส บุตรบุญธรรม และบุตรนอกสมรสท่ีรับรองแลว้ 
(๔)  ให้แสดงทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีมีอยู่จริงในวนัท่ีเขา้รับต าแหน่ง วนัท่ีด ารงต าแหน่งทุก ๓ ปี วนัท่ีพน้จากต าแหน่ง หรือวนัท่ี       

พน้จากต าแหน่งครบ ๑ ปี แลว้แต่กรณี  
(๕)  ในการยื่นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน หากรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินใดเป็นรายการเดียวกนักบัท่ีเคยยื่นบญัชีฯ      

ไว้ก่อนแล้วและไม่มีการเปล่ียนแปลงให้ใช้เอกสารประกอบของการยื่นบัญชีฯ คร้ังก่อนได้ โดยให้หมายเหตุไว้ในบัญชีฯ ด้วยว่า            
เอกสารประกอบอยูใ่นบญัชีฯ คร้ังใด  

(๖)  กรณีท่ียื่นบญัชีฯ พร้อมกันหลายต าแหน่งให้ยื่นบญัชีฯ ทุกต าแหน่ง โดยใช้เอกสารประกอบชุดเดียวกันได ้และให้หมายเหตุไว ้          
ในบญัชีฯ ดว้ยวา่เอกสารประกอบอยูใ่นบญัชีฯ ต าแหน่งใด 

(๗)  เอกสารประกอบไม่ว่าจะเป็นทรัพยสิ์นและหน้ีสินของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ผูย้ื่นจะตอ้งเป็นผูล้งลายมือช่ือ
รับรองความถูกตอ้งก ากับไวใ้นบญัชีและส าเนาหลกัฐานทุกหน้ารวมทั้งหน้าหลังท่ีมีขอ้ความ (คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ            
ไม่ตอ้งลงลายมือช่ือ) 

(๘)  ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หมายถึงส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีผูย้ืน่บญัชีฯ ไดย้ืน่
ต่อกรมสรรพากรในรอบปีภาษีท่ีผ่านมา (ใชใ้บเสร็จรับเงินค่าภาษี และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไม่ได)้ กรณีผูย้ื่น คู่สมรส และ     
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะไดย้ืน่แบบรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาแยกกนั ใหแ้นบส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของทุกคน 

(๙)  กรณีในรอบปีภาษีท่ีผ่านมาไม่ได้ยื่นช าระภาษีเน่ืองจากมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีจะต้องช าระภาษี ให้หมายเหตุไวใ้นหน้า 
“รายละเอียดเอกสารประกอบบญัชีฯ” ล าดบัท่ี ๑ ใหท้ราบดว้ย 

(๑๐)  ทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีตอ้งแสดงรายการ ให้รวมทั้งทรัพยสิ์นและหน้ีสินในต่างประเทศ และให้รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีมอบหมาย     
ใหอ้ยูใ่นความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอ่ืน ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มดว้ย  

(๑๑)  รายได ้ 
(๑๑.๑)  รายไดต่้อปี (โดยประมาณ)  หมายถึง  รายไดโ้ดยประมาณในปีท่ีเขา้รับต าแหน่ง 
(๑๑.๒)  รายไดร้ะหวา่งด ารงต าแหน่ง  หมายถึง  รายไดท้ั้งหมดระหวา่งด ารงต าแหน่ง 
(๑๑.๓)  รายได ้๑ ปี หลงัพน้จากต าแหน่ง  หมายถึง  รายไดต้ั้งแต่พน้จากต าแหน่งถึงพน้จากต าแหน่งครบ ๑ ปี 
(๑๑.๔)  รายไดป้ระจ า ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน เบ้ียประชุม โบนสั  เป็นตน้ 
(๑๑.๕)  รายไดจ้ากทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ ค่าเช่า ดอกเบ้ีย เงินปันผล เป็นตน้ 
(๑๑.๖)  รายไดจ้ากการรับให/้จ าหน่ายทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ รับมรดก รับให ้ขายทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
(๑๑.๗)  รายไดอ่ื้น ๆ ไดแ้ก่ รายไดท่ี้นอกเหนือจากขอ้ ๑๑.๔ ถึง ๑๑.๖  เช่น  เงินถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ค่านายหนา้  เป็นตน้ 

(๑๒)  รายจ่าย หมายถึง รายจ่ายต่อปี (โดยประมาณ) หรือ รายจ่ายระหวา่งด ารงต าแหน่ง หรือ รายจ่าย ๑ ปี หลงัพน้จากต าแหน่ง แลว้แต่กรณี  
(๑๒.๑)  รายจ่ายประจ า ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายอุปโภคบริโภค  ค่าผอ่นบา้น ค่าผอ่นรถ ค่าเบ้ียประกนั  เป็นตน้ 
(๑๒.๒) รายจ่ายอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว เงินบริจาค  เป็นตน้ 

(๑๓)  การกรอกขอ้มูลทรัพยสิ์นและหน้ีสินในทุกรายการ ใหก้รอกเรียงล าดบั โดยเร่ิมจากผูย้ืน่ คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ตามล าดบั  

(๑๔)  รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินรายการใดไม่พอกรอก สามารถกรอกเพ่ิมเติมเป็นใบแทรกได ้
(๑๕)  รายละเอียดค าอธิบายรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินในแต่ละประเภท สามารถอ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ดา้นหลงัแบบบญัชีฯ 



- ลบั - 

- ลบั - 

- ๑ – 
 
 
 
 

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีสิ้น 
 

ผู้ยืน่ : ช่ือและช่ือสกุล (ภาษาไทย)                       . 
  ช่ือและช่ือสกุลเดิม (ภาษาไทย) (ถา้มี)                                                  . 
      ช่ือและช่ือสกุล (ภาษาองักฤษ)                       .
  ช่ือและช่ือสกุลเดิม (ภาษาองักฤษ) (ถา้มี)                                                . 
  วนั  เดือน  ปีเกิด        อาย ุ         ปี 
  สถานภาพ  โสด  สมรส  หยา่  หมา้ย 
  ต าแหน่งท่ียืน่      สังกดั                 . 
  ยืน่บญัชีกรณี         เขา้รับต าแหน่ง   ด ารงต าแหน่งทุก ๓ ปี        พน้จากต าแหน่ง      พน้จากต าแหน่งครบ ๑ ปี   
          เม่ือวนัท่ี                เดือน                                                พ.ศ.                  . 
ทีอ่ยู่ :                                                                                                                                                                                     .                                                 
                                                                                                                                                                                      . 
  โทรศพัทท่ี์บา้น   โทรศพัทมื์อถือ    อีเมล์           .  
บิดา : ช่ือและช่ือสกุล      อาย ุ   ปี  อาชีพ          .          ตาย   
  ท่ีอยู ่                                                         . 
มารดา  ช่ือและช่ือสกุล      อาย ุ   ปี  อาชีพ       .          ตาย   
  ท่ีอยู ่                                                         . 
คู่สมรส  ช่ือและช่ือสกุล (ภาษาไทย)                       . 
  ช่ือและช่ือสกุลเดิม (ภาษาไทย) (ถา้มี)                                                  . 
      ช่ือและช่ือสกุล (ภาษาองักฤษ)                       .
  ช่ือและช่ือสกุลเดิม (ภาษาองักฤษ) (ถา้มี)                                                .         

เลขประจ าตวัประชาชน  วนั  เดือน  ปีเกิด            . 
  ท่ีอยู ่                                  . 
  ช่ือและช่ือสกุลบิดา                                . 
  ช่ือและช่ือสกุลมารดา                                . 
 

    
 
 
        ลงช่ือ               ผูย้ืน่ 

             

       

- 

         

เลขประจ าตัวประชาชนผู้ยืน่ 



- ลบั - 

- ลบั - 

- ๒ – 
 

   ต าแหน่งปัจจุบนัของผูย้ืน่ในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนอ่ืน  
 

ต าแหน่ง หน่วยงาน / ทีต่ั้ง หมายเหตุ 
   
   
   
   
   
   

 

   ต าแหน่งปัจจุบนัของคู่สมรสในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนอ่ืน  
 

ต าแหน่ง หน่วยงาน / ทีต่ั้ง หมายเหตุ 
   
   
   
   
   
   

 

   ประวติัการท างานของผูย้ื่นยอ้นหลงั ๕ ปี 
 

ปี พ.ศ. ต าแหน่ง หน่วยงาน / ทีต่ั้ง 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    
 
        ลงช่ือ               ผูย้ืน่ 



- ลบั - 

- ลบั - 

- ๓ – 
 

บุตร:  บุตรในสมรส   คน บุตรนอกสมรสท่ีรับรองแลว้         คน บุตรบุญธรรม             คน รวม             คน   คือ 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุลและเลขประจ าตัวประชาชน อายุ ทีอ่ยู่ และ สถานศึกษา / ที่ท างาน 

๑                                                                   .              ..                                                                               . 

 .                                                                  .                                                                                . 

๒                                                                   .               .                                                                               . 

                                                                   .                                                                                . 

๓                                                                   .               .                                                                               . 

                                                                   .                                                                                . 

๔                                                                   .               .                                                                               . 

                                                                   .                                                                                . 

๕                                                                   .               .                                                                               . 

                                                                   .                                                                                . 
 

พี่นอ้งร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือมารดา  มี                   คน  คือ 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล อายุ ทีอ่ยู่และทีท่ างาน 

๑ 
 

                                                                  . 
  

            . 
  
                                                                             . 

                                                                                 . 
๒                                                                   .             .                                                                               . 
                                                                                 . 
๓                                                                   .             .                                                                               . 
 .                                                                                . 
๔                                                                   .             .                                                                               . 
                                                                                 . 
๕                                                                   .             .                                                                               . 
 
๖ 

 

 
                                                                  . 

 

  
           . 
 

                                                                              .  
                                                                              . 
                                                                              . 

 
 

        ลงช่ือ               ผูย้ืน่ 

             

             

             

             

             



- ลบั - 

- ลบั - 

- ๔ - 
 

       รายไดต่้อปี (โดยประมาณ) 
       รายไดร้ะหวา่งด ารงต าแหน่ง 
       รายได ้๑ ปี หลงัพน้จากต าแหน่ง  

ผูย้ืน่ คู่สมรส 
บุตรท่ียงัไม่ 
บรรลุนิติภาวะ 

หมายเหตุ 

รายไดป้ระจ า     
(๑)           
(๒)           
(๓)           
รายไดจ้ากทรัพยสิ์น 
(๑)        
(๒)        
(๓)        
รายไดจ้ากการรับให้/จ  าหน่ายทรัพยสิ์น 

 
  
  
  

 
  
  
  

 
  
  
  

 
  
  
  

(๑)           
(๒)   
(๓)    

  
  

  
  

  
  

 
  

รายไดอ่ื้น ๆ     
(๑)           
(๒)           

รวมรายได ้     
 

รายจ่าย ผูย้ืน่ คู่สมรส 
บุตรท่ียงัไม่ 
บรรลุนิติภาวะ 

หมายเหตุ 

รายจ่ายประจ า     
(๑)           
(๒)           
(๓)           
รายจ่ายอ่ืน ๆ     
(๑)           
(๒)           

รวมรายจ่าย     
        
 
        ลงช่ือ               ผูย้ืน่ 



- ลบั - 

- ลบั - 

- ๕ - 
 

ขา้พเจา้ขอแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของขา้พเจา้  คู่สมรส  และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ตามรายการต่อไปน้ี  
 

ทรัพย์สิน ผู้ยืน่ คู่สมรส 
บุตรทีย่งัไม่บรรลุ 

นิติภาวะ 
๑.  เงินสด  (เฉพาะกรณีมีเงินสดเกินสองแสนบาท)    
๒.  เงินฝาก    
๓.  เงินลงทุน    
๔.  เงินใหกู้ย้ืม    
๕.  ท่ีดิน    
๖.  โรงเรือนและส่ิงปลกูสร้าง    
๗.  ยานพาหนะ    
๘.  สิทธิและสมัปทาน    
๙.  ทรัพยสิ์นอ่ืน  (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทข้ึนไป)    

รวมทรัพย์สิน    
รวมทรัพย์สินทั้งส้ิน  

    

หนีสิ้น ผู้ยืน่ คู่สมรส 
บุตรทีย่งัไม่บรรลุ 

นิติภาวะ 
๑.  เงินเบิกเกินบญัชี     
๒.  เงินกูจ้ากธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืน    
๓.  หน้ีสินท่ีมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ    
๔.  หน้ีสินอ่ืน    

รวมหนีสิ้น    
รวมหนีสิ้นทั้งส้ิน  

  

ขา้พเจา้ คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

มีทรัพยสิ์นมากกวา่หน้ีสิน               บาท 

 มีหน้ีสินมากกวา่ทรัพยสิ์น               บาท 

 
 
        ลงช่ือ               ผูย้ืน่ 



- ลบั - 

- ลบั - 

- ๖ - 
รายละเอยีดรายการทรัพย์สินแต่ละประเภท (ยกเว้นเงินสด) 

๒  เงินฝาก 

ล าดับที ่ สถาบันการเงิน เลขทีบ่ัญชี จ านวนเงิน 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

หมายเหตุ                

๓  เงินลงทุน   

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหลกัทรัพย์/พันธบัตร หมายเลข จ านวนหุ้น 
วนั  เดือน  ปี 
ทีไ่ด้มา 

มูลค่ารวม 

ตามตราสาร ณ วนัแสดงบัญชี 

       

       

       

       

       

       

       

       

หมายเหตุ                
 

        ลงช่ือ               ผูย้ืน่ 



- ลบั - 

- ลบั - 

- ๗ - 
๔  เงินให้กู้ยมื  

ล าดับที ่ ช่ือและช่ือสกุลผู้กู้ยมื ทีอ่ยู่/อาชีพ ผู้กู้ยมื วนั  เดือน  ปี ทีใ่ห้กู้ยมื จ านวนเงิน 

     

     

     

     

     

หมายเหตุ                

๕  ทีด่ิน  

ล าดับ
ที่ 

ประเภท
เอกสารสิทธ์ิ 

หมายเลข ทีต่ั้ง 
วนั  เดือน  ปี  
ทีไ่ด้มา 

เนือ้ที่ มูลค่าปัจจุบัน 
(ประมาณ) ไร่ งาน ตรว. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

หมายเหตุ                

        ลงช่ือ               ผูย้ืน่ 



- ลบั - 

- ลบั - 

- ๘ -  
๖.  โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้าง 

ล าดับที ่ เลขทีบ้่าน  สถานทีต่ั้ง 
ตั้งอยู่บน
โฉนดเลขที่ 

วนั  เดือน  ปี  
ทีไ่ด้มา 

มูลค่าปัจจุบัน 
(ประมาณ) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

หมายเหตุ                

๗.  ยานพาหนะ  

ล าดับที ่ ประเภท หมายเลขทะเบียน จังหวดั วนั  เดือน  ปี ทีไ่ด้มา 
มูลค่าปัจจุบัน 
(ประมาณ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

หมายเหตุ                

        ลงช่ือ               ผูย้ืน่ 



- ลบั - 

- ลบั - 

- ๙ - 
๘.  สิทธิและสัมปทาน   

ล าดับที ่ ประเภท/จังหวดั 
วนั  เดือน  ปี 
ทีไ่ด้มา 

วนั  เดือน  ปี 
ทีส้ิ่นสุด 

มูลค่า 

     

     

     

     

      

หมายเหตุ                

๙.  ทรัพย์สินอืน่   

ล าดับที ่ รายการ จ านวนหน่วย วนั  เดือน  ปี ทีไ่ด้มา มูลค่า 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

หมายเหตุ                

        ลงช่ือ               ผูย้ืน่ 



- ลบั - 

- ลบั - 

- ๑๐ - 
รายละเอยีดรายการหนีสิ้นแต่ละประเภท  
๑  เงินเบิกเกนิบัญชี  

ล าดับที ่ ธนาคาร เลขทีบ่ัญชี ยอดหนีค้งเหลอื 

    

    

    
  

๒  เงินกู้จากธนาคาร / สถาบันการเงินอืน่ 

ล าดับที ่ ธนาคาร / สถาบันการเงินอืน่ วนั เดือน ปี ทีท่ าสัญญา ยอดหนีค้งเหลอื 

    

    

    

    

    
 

๓  หนีสิ้นทีม่ีหลกัฐานเป็นหนังสือ  

ล าดับที ่ ช่ือและช่ือสกุลผู้ให้กู้ ทีอ่ยู่ผู้ให้กู้ วนั เดือน ปี ทีท่ าสัญญา ยอดหนีค้งเหลอื 

     

     

     
 

๔  หนีสิ้นอื่น 

ล าดับที ่ ช่ือและช่ือสกุลผู้ให้กู้ ทีอ่ยู่ผู้ให้กู้ วนั เดือน ปี ทีกู่้ ยอดหนีค้งเหลอื 

     

     

     
  

ค ารับรอง  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการทรัพย์สินและหนีสิ้นทีแ่สดงไว้ข้างต้นนีถู้กต้องและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 
 

     ลงช่ือ               ผูย้ืน่ 
                                    (                          )  
 
     ลงช่ือ                ประธานกรรมการ ป.ป.ช. /  
             (                             )  กรรมการ ป.ป.ช. 



- ลบั - 

- ลบั - 

รายละเอยีดของเอกสารประกอบบัญชีฯ 
 

 ช่ือและช่ือสกุล   
 ต าแหน่ง กรณี เมื่อวนัที่  
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน(แผ่น) 
๑ ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในรอบปีภาษีท่ีผา่นมา (ภ.ง.ด.๙๐,๙๑)  
๒ เอกสารประกอบรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน  
 (๑) เงินฝาก  
 (๒) เงินลงทุน  
 (๓) เงินใหกู้ย้มื  
 (๔) ท่ีดิน  
 (๕) โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้าง  
 (๖) ยานพาหนะ  
 (๗) สิทธิและสัมปทาน  
 (๘) ทรัพยสิ์นอ่ืน  
 (๙) เงินเบิกเกินบญัชี  
 (๑๐) เงินกูจ้ากธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืน  
 (๑๑) หน้ีสินท่ีมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ  
 (๑๒) หน้ีสินอ่ืน  
๓ เอกสารอ่ืน ๆ  

 รวม  

   
 
 
       ลงช่ือ               ผูย้ืน่ 
                                 (                   )  
 
 
 
 
 



- ลบั - 

- ลบั - 

ค าอธิบาย 
การยืน่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีสิ้น 

 

รายการท่ี 
ประเภททรัพย์สิน 

ค าอธิบายรายการในบญัชี 
ตัวอย่างหลกัฐานท่ีต้องแนบ 

๒ เงินฝาก  หมายถึง เงินฝากในสถาบนัการเงิน รวมถึง สลากออมสิน       
บตัรเงินฝากในธนาคารพาณิชย ์และสถาบนัการเงิน 
-  ธนาคารพาณชิย์  หมายถึง ธนาคารของรัฐและเอกชน ทุกแห่ง  
-  สถาบนัการเงนิอืน่  หมายถึง สถาบนัการเงินอ่ืนนอกจาก            
ธนาคารพาณิชย ์เช่น บริษทัเงินทนุหลกัทรัพย ์ บริษทัเงินทนุ            
บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ สหกรณ์ออมทรัพย ์เป็นตน้ ทั้งน้ีรวมถึง           
กลุ่มออมทรัพยชุ์มชนดว้ย 

-  ส าเนาสมุดคู่ฝากท่ีปรากฏช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชีและ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน  
หากยอดเงินฝากคงเหลือไม่ตรงในวนัดงักล่าว ใหส้ าเนา 
สมุดเงินฝากท่ีปรากฏยอดรายการก่อนและหลงัวนัแสดง
รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน  
-  ส าเนาหนงัสือรับรองยอดเงินฝากคงเหลือของธนาคาร         
ณ วนัท่ีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 
-  รายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (STATEMENT) ของเดือน       
ท่ีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 
-  ส าเนาสลากออมสิน หรือส าเนาบตัรเงินฝาก 

๓ เงินลงทุน  หมายถึง เงินลงทุนในหลกัทรัพยรั์ฐบาลและท่ีรัฐบาล            
ค  ้าประกนั หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและรับอนุญาต หลกัทรัพยแ์ละ          
เงินลงทนุอ่ืน 
-  หลกัทรัพย์รัฐบาลและท่ีรัฐบาลค า้ประกนั  หมายถึง หลกัทรัพยท่ี์
รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐออกให ้เช่น พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พนัธบตัรออมทรัพยช่์วยชาติ เป็นตน้ 
-  หลกัทรัพย์จดทะเบยีนและรับอนุญาต  หมายถึง หลกัทรัพยข์อง
บริษทัท่ีจดทะเบียนและไดรั้บอนุญาตใหท้ าการ ซ้ือ – ขาย ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เช่น หุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้ 
หน่วยลงทุน สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้/หุน้กู/้หน่วยลงทุนหรือตราสารอ่ืนใด 
ท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
-  หลกัทรัพย์และเงินลงทุนอืน่ หมายถึง หลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมิได ้
ท าการซ้ือ - ขาย ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เงินลงทุน     
ในหา้งหุน้ส่วน หรือกิจการคา้อ่ืน ๆ ท่ีด าเนินธุรกิจเป็นส่วนตวั เช่น  
หุน้บริุมสิทธิ หุน้สามญั หุน้กู ้กิจการเล้ียงสัตวเ์พ่ือการคา้  เป็นตน้ 

-  ส าเนาพนัธบตัร 
-  ส าเนาหลกัทรัพย ์
-  ส าเนาใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant) ท่ีจะซ้ือหุน้กู/้ 
หน่วยลงทุน  
-  ส าเนาหนงัสือรับรองของบริษทัหลกัทรัพยห์รือนายทะเบียน
หลกัทรัพย ์(Broker) หรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ีแสดง
รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 
-  ส าเนาหลกัทรัพยห์รือส าเนาหนงัสือรับรองของบริษทั หรือ 
ส าเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (แบบ บอจ.๕) 
-  ส าเนาหนงัสือรับรองของหา้งหุน้ส่วนหรือหลกัฐานการเป็น
หุน้ส่วน 
-  กรณีเป็นกิจการคา้อ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจเป็นส่วนตวัใหร้ะบุ
สถานท่ีด าเนินกิจการ พร้อมทั้งภาพถ่ายสถานท่ีด าเนินกิจการ
และบญัชีรายการทรัพยสิ์น 

๔ เงินให้กู้ยืม  หมายถึง เงินท่ีใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลกูย้มื 
 

-  ส าเนาหนงัสือหรือสญัญากูย้มืเงิน หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดง   
การใหกู้ย้มืเงิน เช่น ส าเนาหนงัสือรับสภาพหน้ีของลกูหน้ี    
ส าเนาหลกัฐานการจดทะเบียนนิติกรรม ส าเนาหลกัประกนั      
เป็นตน้ (กรณีใหนิ้ติบุคคลกูย้มืเงิน ใหแ้นบส าเนางบการเงิน
ประจ าปี และเอกสารประกอบงบการเงินท่ีปรากฏรายการเงินกู้
ของนิติบุคคลนั้นประกอบดว้ย) 

๕ ท่ีดิน  หมายถึง ท่ีดินท่ีมีเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ  หรือมีสิทธิ
ครอบครองตามกฎหมาย 
 

-  ส าเนาโฉนดท่ีดินหรือส าเนาเอกสารแสดงสิทธิครอบครอง
ท่ีดิน เช่น ส.ค.๑ , น.ส. ๓ , น.ส. ๓ ก เป็นตน้ 
-  ส าเนาสญัญาซ้ือขาย (ถา้มี) 



- ลบั - 

- ลบั - 

รายการท่ี 
ประเภททรัพย์สิน 

ค าอธิบายรายการในบญัชี 
ตัวอย่างหลกัฐานท่ีต้องแนบ 

๖ โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้าง  หมายถึง บา้นอาศยั และส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 
เช่น อาคารพาณิชย ์หอ้งชุด โกดงั 
 

-  ภาพถ่ายส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมระบุวา่ปลกูสร้างบนท่ีดิน
แปลงใดและของบคุคลใด หรือหนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด 
-  กรณีไม่มีส าเนาทะเบียนบา้น ใหแ้นบภาพถ่ายสี พร้อมระบุวา่
ปลูกสร้างบนท่ีดินแปลงใด และของบุคคลใด 

๗ ยานพาหนะ  หมายถึง ยานพาหนะต่าง ๆ เช่น รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์  
เรือยนต ์เคร่ืองบินส่วนบคุคล เป็นตน้ 

-  ส าเนาทะเบียน หรือคู่มือการจดทะเบียนยานพาหนะหรือ
เอกสารอ่ืนท่ีแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง 

๘ สิทธิและสัมปทาน หมายถึง สิทธิในทรัพยสิ์นทางวรรณกรรม 
ศิลปกรรม ประดิษฐกรรม และการท่ีรัฐอนุญาตใหเ้อกชนจดัท า
ประโยชน์เก่ียวกบับริหารสาธารณะ หรือทรัพยากรธรรมชาติ จนถึง
สิทธิท่ีรัฐหรือเอกชนรับรอง และสามารถค านวณเป็นตวัเงินได ้เช่น 
ลิขสิทธ์ิ สิทธิตามสัญญา สัมปทานต่าง ๆ สิทธิการเช่าท่ีดิน  
สิทธิสมาชิกสนามกอลฟ์ เป็นตน้ 

- ส าเนาหลกัฐานการจดทะเบียนสิทธิบตัรหรือลิขสิทธ์ิ 
- ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิในการเป็นสมาชิกสโมสรหรือชมรม 
- ส าเนาเอกสารแสดงสิทธิ เช่น สญัญาเช่า สัญญาจะซ้ือจะขาย 
เป็นตน้ 

๙ 
 

ทรัพย์สินอืน่  หมายถึง ทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากท่ีระบใุนรายการท่ี ๑ - ๘ 
โดยมีมูลค่าของทรัพยสิ์นทุกชนิดรวมกนัตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท                                          
(สองแสนบาท) ข้ึนไป เช่น ทองค า อญัมณี งาชา้ง โบราณวตัถ ุนาฬิกา 
รถยนตโ์บราณ อาวธุปืน  เป็นตน้ 

-  ภาพถ่ายสีพร้อมบญัชีแสดงรายละเอียดและมูลค่าปัจจุบนั 
ของทรัพยสิ์นแต่ละรายการ 
 

 

รายการท่ี 
ประเภทหนีสิ้น 

ค าอธิบายรายการในบญัชี 
ตัวอย่างหลกัฐานท่ีต้องแนบ 

๑ เงินเบิกเกนิบัญชี หมายถึง เงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร และ                  
ใหห้มายความรวมถึงหน้ีคา้งช าระบตัรเครดิตทุกประเภทดว้ย 
 
 
 
 

- ส าเนาสัญญาเบิกเงินเกินบญัชี (O/D)  
- ส าเนาหนงัสือรับรองยอดหน้ีคงเหลือ (เงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย) 
ณ วนัท่ีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน  
- ส าเนารายการเคล่ือนไหวทางบญัชี (STATEMENT)  
ของเดือนท่ีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 
- ส าเนาใบแจง้หน้ีบตัรเครดิต 

๒ 
 

เงินกู้ธนาคารและสถาบนัการเงนิอืน่  หมายถึง เงินกูทุ้กประเภทจาก
ธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืน 
 

-  ส าเนาสญัญากูเ้งิน และส าเนาหนงัสือรับรองยอดหน้ีคงเหลือ 
(เงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย)  ณ วนัท่ีแสดงรายการทรัพยสิ์นและ
หน้ีสิน หรือส าเนาใบเสร็จช าระหน้ีท่ีระบยุอดหน้ีคงเหลือ                 

๓ 
 

หนีสิ้นท่ีมีหลกัฐานเป็นหนังสือ  หมายถึง หน้ีสินหรือเงินกูท่ี้มีหลกัฐาน
เป็นหนงัสือจากบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมิใช่ธนาคารและสถาบนัการเงิน
อ่ืน เช่น บริษทั หา้งหุน้ส่วน  กองทุนหมู่บา้น  เป็นตน้ 

-  ส าเนาหนงัสือหรือสญัญากูเ้งินท่ีมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ 
-  ส าเนาสญัญาเช่าซ้ือ 
-  ส าเนาหนงัสือรับรองยอดหน้ีคงเหลือ 
-  ส าเนาหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงถึงการเป็นหน้ี 

๔ 
 

หนีสิ้นอืน่  หมายถึง หน้ีสินท่ีไม่มีหลกัฐานเป็นหนงัสือ 
 

-  ใหจ้ดัท าเอกสารท่ีระบุช่ือและช่ือสกลุ ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อ                
ไดส้ะดวกของเจา้หน้ี พร้อมแสดงยอดเงินกูค้งเหลือ                   
(เงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย)  ณ วนัท่ีแสดงรายการทรัพยสิ์นและ
หน้ีสิน 

 



หลักเกณฑ์การวเิคราะห์วงจรชีวติและพฤติกรรม

(สัจจะธรรมของชีวติ) เจ้าพนักงานของรัฐ 

บรรยายโดย

นายมีชยั  โอ้น

เจ้าพนกังานตรวจสอบทรัพย์สนิชํานาญการพิเศษ

สํานกัตรวจสอบทรัพย์สนิภาคการเมือง

ชว่ยราชการ สํานกัทะเบียนและพฒันาระบบตรวจสอบ

สํานกังาน ป.ป.ช.
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กระดาษ ๑ ใบ

เขา้ใจชีวติ
 ใบเกิด ๑ ใบ เริมต้นชีวิต

 ปริญญาบตัร ๑ ใบ ตอ่สู้ดนิรน       ทงัชีวิต

 ใบสมรส ๑ ใบ ขาดอิสระ         ทงัชีวิต

 บตัรข้าราชการ ๑ ใบ แก่งแยง่ชิงดี      ทงัชีวิต

 คําสงัแตง่ตงั ๑ ใบ วิงเต้นวุน่วาย    ทงัชีวิต

 ธนบตัร ๑ ใบ ลําบาก           ทงัชีวิต

 ประกาศเกรียตบิตัร ๑ ใบ หลงตวัเอง        ทงัชีวิต

 มรณะบตัร ๑ ใบ สนิสดุชีวิต

วฒิุภาวะ ได้มาจากประสบการณ์ ไมใ่ชอ่ายุ

2



หลกัการวเิคราะห์

 ข้อมลูสว่นบคุคล

ข้อมลูฐานะทางการเงินสว่นบคุคล

ความเสียงในการทจุริต

3



วงจรชีวติของบุคคล ตงัแต่เกิดจนตาย

 เกิด/สถานทีเกิด/เพศ/อายุ

สถานภาพ/โสด/สมรส/บตุร

พีน้อง/อาชีพของพีน้อง /ครอบครัวการประกอบอาชีพ

การศกึษา/สถานทีศกึษา

การประกอบอาชีพ/สถานทีตงั/นายจ้าง/อตัราคา่ตอบแทน

วยัเกษียณ/เงินออม/เงินลงทนุหลงัออกจากงาน/เลยีง

หลาน

ตาย/สถานทีตาย

4



Source: http://www.buzzle.com

Maslow's Hierarchy of 
Needs Theory 
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ขอ้มูลฐานะทางการเงินส่วนบุคคล

พฤติกรรมในชีวิต

 ทรัพย์สนิ

 หนีสนิ

 รายได้/รายรับ/แหลง่ทีมาของเงินได้

 รายจา่ย

 การออม

 การลงทนุ

 ความรํารวย

6



ความสมัพนัธร์ะหว่างวงจรชีวิต และความมงัคงั
Source: TSI
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ข้อมลูทางการเงินส่วนบคุคล

บญัชีแสดงรายการทรพัยสิ์น

และหนีสิน ป.ป.ช. 

“…ขอ้เทจ็จรงิทางทรพัยส์นิ สทิธิ

เรยีกรอ้ง และหนี

ทอีาจคาํนวณเป็นราคาเงนิได้ …” 

ประวตับิุคคล ประวตักิารทาํงาน รายรบัและรายจา่ย ทรพัยส์นิและหนีสนิ เอกสารหลกัฐาน

สรปุข้อเทจ็จริง

ฐานะทางการเงิน

ของบคุคล

กระแสเงินสด

ของบคุคล

D
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n
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w
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W
ha
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”

????????

9



ความสมัพนัธอ์ย่างง่ายในงบการเงินส่วนบคุคล

กระแสเงินสด

ของบคุคล

ฐานะทางการเงิน

ของบคุคล

ความมงัคงัส ุทธิ

(Net Worth)

Source: TSI
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ความเปลยีนแปลงทรพัยส์นิสทุธิ

ค ่าเพิมทรพัยสิ์นสทุธิ

(Net Worth Increasing) ฐานะทางเศรษฐกจิ
ความสามารถในการจา่ย

(Ability to Pay)

ทรพัยส์นิ รายได้ รายจา่ย

Net Worth

Liabilities

Asset

Savings & 

Investment

Expense

Personal Income
Personal 

Income Tax

Value 

Added/Specific 

Business Tax

Net Worth

Liabilities

Asset

Savings & 

Investment

Expense

Personal Income
Personal 

Income Tax

Value 

Added/Specific 

Business Tax

Net Worth

Liabilities

Asset

Savings & 

Investment

Expense

Personal Income
Personal 

Income Tax

Value 

Added/Specific 

Business Tax

ความเปลียนแปลงทรพัยสิ์นสทุธิ (Net Worth Increasing)

T1 เข้ารับตาํแหน่ง T2 พ้นจากตาํแหน่ง T3 พ้นฯ ครบ 1 ปี
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เงินได้พึงประเมิน มาตรา 40 (1) – (8) 

เงนิไดเ้นืองจากหน้าทงีานททีาํ 

(มาตรา 40 (1) และ (2))

เงนิไดเ้นืองจากทรพัยส์นิ

(มาตรา 40 (3) และ (4))

เงนิไดเ้นืองจากกจิการททีาํ 

(มาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8))

รายได้

รายไดป้ระจาํ

รายไดจ้ากทรพัยส์นิ

รายไดจ้ากการรบัให/้จาํหน่ายทรพัยส์นิ

รายไดอ้นืๆ

รายจ่าย

รายจา่ยประจาํ

รายจา่ยอนืๆ *
หนีสิน

เงนิเบกิเกนิบญัชี

เงนิกูจ้ากธนาคารและ

สถาบนัการเงนิอนื

หนีสนิทมีหีลกัฐานเป็น

หนงัสอื

หนีสนิอนื

Savings

ทรพัยสิ์น

เงนิสด

เงนิฝาก

เงนิลงทุน

เงนิใหกู้ย้มื

ทดีนิ

โรงเรอืน/สงิปลกูสรา้ง

ยานพาหนะ

สทิธแิละสมัปทาน

ทรพัยส์นิอนื

Savings

Investments

Capital Gain

Capital Loss

Net Worth

(ทรพัยสิ์นสทุธิ)

Net Worth

Liabilities

Asset

Savings & Investment

Expense

Personal Income
Personal 

Income Tax

ยกเว้นเงินได้หลงัหกัค่าใช้จ่าย

แหล่งทีมาของรายได้

(Source of Income)

3
2

1
Cross Section

Flow Variable

Investments

ประวตัิบคุคล/ประวตัิการทาํงาน

Personal Income

Expense

LiabilitiesAsset

Flow Variable

Personal 

Income 

Tax
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การออกรายงานผูต้รวจสอบ

  รายงานข้อมลูสว่นบคุคล (เจ้าพนกังานของรัฐ)

ชือ  สกลุ / อาย/ุ ทีอยูอ่าศยั /สถานภาพ /บตุร /พีน้อง/ อาชีพ /ประวตัิการ
ประกอบอาชีพในอดีต

  รายงานฐานะทางการเงินสว่นบคุคล(เจ้าพนกังานของรัฐ)

ข้อมลู ประวตัิการชําระภาษีเงินบคุคลธรรมดา/นิติบคุคลทีเกียวข้อง

ข้อมลู ทรัพย์สนิ/หนีสนิ/ความมงัคงั/รายได้/คา่ใช้จา่ย

ข้อมลู การออม/การลงทนุ

  วิเคราะห์ และให้ความเห็น เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา วา่

เป็นปกติ

ผิดปกติ  
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คาํถาม

เป้าหมายคุณ คือ ?

คุณไล่ล่า หาอะไร ? 
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เรื่อง แนวทางการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(สรุปสาระส าคัญ พ.ร.บ.ป.ป.ช.) 

 
  
 
 

น าเสนอโดย  นายมีชัย โอ้น 
เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินช านาญการพิเศษ 

ส านักงาน ป.ป.ช. 
 



สรุปสาระส าคัญ 

 

 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 



  

๑.  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

๒.  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

๓.  ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

๔.  ตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป 

๕.  ตุลาการศาลปกครอง ซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป 

๖.  อัยการซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป 

๑ 



  

๗.  ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 
 (ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ือง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชี

ทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศ ๑ พ.ย. ๒๕๖๑) ซึ่งจะมีผล
บังคับเม่ือพ้น ๓๐ วันนับถัดจากวันประกาศคือ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๑) 

 ๗.๘  กรรมการและผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ 

๗.๘.๘  องค์การมหาชน 
๗.๘.๘.๒  กองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ 

ก. ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

ข. ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 



  

๘.  ต าแหน่งอื่นตามท่ีกฎหมายอื่นก าหนดให้มหีน้าท่ีย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน 

๙.  ผู้บริหารท้องถิ่น/รองผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

(ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ือง ก าหนดต าแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่ง
จะต้อง ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ พ.ศ.  ๒๕๖๑ (ประกาศ                     
๑ พ.ย. ๒๕๖๑) ซึ่งจะมผีลบังคับเม่ือพ้น ๓๐ วันนับถัดจากวันประกาศคือ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๑) 

  



ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชทีรัพย์สินและหนี้สิน ต้องแสดงรายการทรัยพ์สินและ
หนี้สินของบุคคล ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  ตนเอง 

 (๒)  คู่สมรส ให้หมายความรวมถงึ ผู้ซึ่งอยู่กนิกันฉันสามีภรรยาโดยมไิด้จะทะเบยีน
สมรสด้วย (ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยา
โดยมไิด้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเปน็คู่สมรส พ.ศ. ๒๕๖๑) ดังนี ้

o อยู่กินเป็นสามีภรรยากันตามประเพณี โดยมีบุคคลในครอบครัว /
บุคคลภายนอกรับทราบ 

o เจ้าพนักงานของรัฐ แสดงให้ปรากฏวา่มสีถานะ เป็นสามีภรรยากัน 
o มีพฤตกิารณ์เป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะ เป็นสามภีรรยากัน 

 (๓)  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีอายุไม่
ครบ 20 ปีบริบูรณ์ โดยให้หมายความรวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรที่บิดาได้รับรองแล้ว 
เว้นแต่บุตรนั้นได้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส 



 

หลักเกณฑ์และรูปแบบการยื่นบัญชทีรัพย์สินและหนี้สิน (ม.๑๐๕ ) 

(ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ิน
ของเจ้าพนักงานของรัฐตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑)  

๑.  ต้องยื่นตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

๒.  ต้องแนบหลักฐานที่พสิูจน์ความมอียู่จริงของทรัพย์สนิและหนี้สนิ 

๓.  ต้องแนบหลักฐานการเสยีภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา 

๔.  ผู้ยื่นต้องลงลายมอืชื่อของตนเองรับรองความถูกต้องก ากับไว้ในบัญชฯีและ
เอกสารทุกหน้า (ที่มขี้อความ) 

๕.  ต้องจัดท ารายละเอยีดเอกสารประกอบบัญชีฯที่ย่ืนด้วย 

 ทั้งนี้ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดง ให้รวมทั้งที่มีอยู่ในต่างประเทศและ

ทรัพย์สิน/หนี้สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น ไม่ว่า
ทางตรง/ทางอ้อมด้วย 

๒ 



 

ระยะเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (ม.๑๐๕) 

(ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ิน
ของเจ้าพนักงานของรัฐตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑)  

o ต้องยื่นบัญชฯี ในกรณีดังต่อไปน้ี 

๑. กรณีเข้ารับต าแหน่ง 

๒. กรณีพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ 

๓. ทุก ๓ ป ีตลอดเวลาที่ยังด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ 

o ต้องยื่นบัญชฯี ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันเข้ารับต าแหน่ง/พ้นจาก

ต าแหน่ง/ทุก ๓ ป ีกรณีมีเหตุจ าเป็นขอขยายเวลาได้ไม่เกิน ๓๐ วัน 

 

๓ 
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แนวทางการนับระยะเวลาในการยื่นบัญชีฯ 

 กรณีวันสุดท้ายของการยื่นบญัชี “ตรงกับวันหยุดราชการ” ให้ถือ
วันหยุดราชการนัน้เป็นวันสุดทา้ยของการยื่นบญัชี และไม่สามารถขยาย
ระยะเวลาได้  

 (จากข้อสังเกตของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขณะพิจารณาร่างระเบยีบอัน
จ าเป็นตามหนังสือศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ศร 0001/34 ลงวันที่ 11 ม.ิย. 2541) 

 กรณีต้องยื่นภายใน ๖๐วัน นับถัดจากวันพ้นจากต าแหน่ง เช่น 

 พ้นจากต าแหน่งวันที่ 1 มีนาคม 25๖๑ 

 ต้องแสดงทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 25๖๑ 

 แต่ยื่นบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม 25๖๑ - วันที่ 30 เมษายน 256๑ 

 



 

เงื่อนไขการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (ม.๑๐๕) 

(ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ิน
ของเจ้าพนักงานของรัฐตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑)  

 เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
อ่ืนใดที่มีหน้าท่ีต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินด้วย 

 เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและ
หน้ีสินใหม่  

 แตไ่ม่ต้องห้ามท่ีผู้นั้นจะย่ืนเพ่ือเป็นหลักฐาน 



วธิกีารและสถานที่ยื่นบัญชทีรัพย์สินและหนี้สิน (ม.๑๐๕) 

(ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ิน
ของเจ้าพนักงานของรัฐตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑)  

o ให้ท าและยื่นบัญชี ๒ ชุด (ต้นฉบับและส าเนา) โดยวิธกีารดังนี้   
(๑) ยื่นด้วยตนเอง/มอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน (ไม่ต้องมอบอ านาจ

ก็ได้) 
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ(นับวันที่ไปรษณีย์รับเป็น

วันรับย่ืน) 
(๓) ยื่นด้วยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ 

o ให้ย่ืนท่ีส านักงาน ป.ป.ช. กลาง/ภาค/จังหวัด 

๔ 



 

ต าแหน่งท่ีต้องเปิดเผยบัญชีฯ (ม.๑๐๖) 

 (๑) ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 (๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 (๓) ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

 (๗) ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 

(รวมถงึต าแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการ และผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) 

 (๙) ผู้บรหิารท้องถ่ิน รองผู้บรหิารท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

๕ 



 

ให้ผู้ย่ืนบัญชีฯ ท าการปกปิดข้อความดงัต่อไปน้ี (ม.๑๐๖) 
(ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ือง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สนิ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
 ข้อมูลส่วนบุคคล - เลขประจ าตัวประชาชน 
    - วัน/เดอืน/ปีเกิด 
    - ทีอ่ยู่ (ปิดเฉพาะเลขที่บ้าน) 
    - หมายเลขโทรศัพท์ ทั้งหมด /อีเมล ์
 รายละเอียดทางทะเบียนของทรพัย์สนิ 
  - เลขที่บัญชีธนาคารและสถาบันการเงิน 
  รายละเอียดอื่นๆ  
 - เลขประจ าตัวประชาชนผู้กู้ยืม/ผู้ใหกู้้ 
  - ภาพถ่ายทรัพย์สินอื่น 
  - หมายเลขบัตรเครดติ 



 

วิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพยสิ์นและหน้ีสิน (ม.๑๐๖) 
(ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ือง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธกีารเปิดเผย
บัญชทีรัพย์สนิและหนีส้ิน พ.ศ. ๒๕๖๑)  

 ปิดประกาศ ณ ส านักงาน ป.ป.ช./ภาค /จังหวัด                      
เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน 

 
 ลงเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของส านักงาน ป.ป.ช.                  
เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน 



 

หน้าท่ีของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ม.๑๐๗) 
 เมื่อมีการแต่งตั้งหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพ้นจากต าแหน่งที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินใน
หน่วยงานใด  
  
 ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง 

 

๖ 



 

กรณีตรวจพบว่าไม่ยื่นหรือยื่นไม่ครบถ้วน/ข้อมูลคลาดเคลื่อน (ม.๑๐๙) 

(๑) กรณีไม่ย่ืนบัญชีฯตามเวลาท่ีก าหนด  
 - ส านักงาน ป.ป.ช. จะมหีนังสือแจง้ให้ทราบและขยายเวลาให้ไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง แต่กรณีมคีวามจ าเป็นอาจขยายได้อกีไมเ่กิน ๓๐ วัน  

(๒) กรณียื่นไม่ครบถ้วน/ข้อมูลคลาดเคล่ือน และไม่มีพฤติการณ์
เช่ือได้ว่ามีเจตนาปกปิดทรพัย์สินหรือหน้ีสิน  
 - เลขาธิการ/ผู้ทีเ่ลขาธกิารมอบหมายจะแจ้งให้ผู้ย่ืนฯด าเนนิการใหค้รบถว้นหรอื
ถูกตอ้งภายในระยะเวลาที่เลขาธกิารก าหนด 

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นฯ ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาตาม (๑) หรือ 
(๒)และมีพฤติการณ์เช่ือได้ว่ามีเจตนาปกปิดทรพัย์สินหรือหน้ีสิน 
 - ส านักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งขอ้กล่าวหาให้ผู้นั้นทราบและก าหนดเวลาให้ชีแ้จงข้อ
กล่าวหา โดยข้อกล่าวหาจะมี ๓ กรณี ได้แก่ (๑) จงใจไมย่ื่น (๒) ย่ืนเท็จ หรือ (๓) ปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง 

 



 

การเปิดเผยผลตรวจสอบและมาตรการลงโทษ 

o คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเปดิเผยผลการตรวจสอบให้ประชาชนทราบเป็น 
การทั่วไปว่า “ผิดปกติหรอืไม่” (ม.๑๑๑) 

o กรณผีลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สนิพบว่า      
“มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ” คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะด าเนนิการไต่สวน
เพื่อร้องขอให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผ่นดินต่อไป (ม.๑๑๓) 

o กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติว่า (๑) จงใจไมย่ื่น (๒) จงใจยื่นเท็จ หรือ (๓) 
จงใจปกปดิข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์เชื่อได้ว่ามเีจตนาไม่
แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ให้ด าเนินการดังน้ี (ม.๑๑๔) 
(๑) กรณีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหนง่ใน

องคก์รอสิระ หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้เสนอเรื่องตอ่ศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมืองเพื่อวินิจฉัย 

(๒) กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เสนอเรื่องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพ่ือวินิจฉัย 

 

 

 
 



บทลงโทษ (ม.๑๖๗) 

องค์ประกอบของความผิด 
(๑)  จงใจไม่ยื่นบัญชีฯ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาตาม 
พ.ร.บ.ป.ป.ช. หรือจงใจยื่นบัญชีฯ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  และ 

(๒)  มพีฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน
หรือหนี้สิน 

 

ระวางโทษ 
จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



(๑)  รายการทรัพย์สินและหน้ีสินท่ีต้องแสดงในบัญชีฯ 
 ๑)  ทรัพย์สิน  จ านวน ๙ รายการ 
 ๒)  หนี้สิน  จ านวน ๔ รายการ 
 
(๒) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีต้องใช้ประกอบการท าบัญชีและการย่ืนบัญชี 
 ๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน(ที่อยู่ในขณะมีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ) 
 ๓)  ส าเนาใบส าคัญการสมรส (ถ้าม)ี 
 ๔)  ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
 ๕)  ส าเนาใบส าคัญการหย่า (ถ้าม)ี 
 ๖)  ส าเนาใบมรณะบัตร (ถ้ามี) 
 ๗)  ค าสั่งแต่งตั้ง/หนังสือลาออก 

๗ 



รายการทรัพย์สิน  
๑. เงนิสด 
๒. เงนิฝาก 
๓. เงนิลงทุน 
๔. เงนิให้กู้ยืม 
๕. ที่ดน 
๖. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 
๗. ยานพาหนะ 
๘. สิทธแิละสัมปทาน 
๙. ทรัพย์สินอื่น 

รายการหน้ีสิน  
๑. เงนิเบกิเกนิบัญช ี
๒. เงนิกู้ธนาคารและสถาน

บันการเงินอื่น 
๓. หนี้สินที่มหีลักฐานเป็น

หนังสือ 
๔. หนี้สินอื่น 



1.  เป็นต าแหน่งที่ตอ้งย่ืนบัญชีฯ หรือไม่(รอผลทางกฎหมายด้วย) 
2.  ใช้แบบบัญชีฯตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด หรือไม่ 
3.  ย่ืนบัญชีฯภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด หรือไม่ 
4.  แสดงทรัพย์สินและหนีส้นิทีม่อียู่จริง ณ วันที่มีหน้าที่ย่ืนบัญชีฯตามแต่ ละกรณี หรือไม่ 
5.  แสดงทรัพย์สินและหนีส้นิของตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ รวมถงึ
ทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอ่ืน ไม่วา่ทางตรง หรือ
ทางอ้อม  หรือไม ่
6.  ความครบถว้นถูกต้องและเชื่อถือได้ ของเอกสารประกอบรายการทรัพย์สินและหนีส้นิ 
๗.  ต้องแนบส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาเสมอ 
8.  ต้องลงลายมือชื่อในบัญชีฯและเอกสารประกอบทุกหน้าที่มขี้อความ ไม่วา่จะเป็น
ต้นฉบับหรือส าเนา 
9.  มขี้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบหรือไม่ เช่น การที่ตนเองหรือคู่สมรสเป็นผูจ้ัดการมรดก 
การที่ตนเองหรือคู่สมรสเป็นผูม้อี านาจเบิกถอนเงินของมูลนธิิ สมาคม วัด โรงเรียน ซึ่งไมใ่ช่
ทรัพย์สินที่แท้จริงของตนฯ หรือการไปค้ าประกันบุคคลอ่ืนและอยู่ระหว่างถูกฟอ้งร้อง
ด าเนินคดี เป็นต้น 

21 

ข้อควรระวังในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน 



๑.  การไม่แจ้งข้อเท็จจรงิที่ควรแจง้ให้ทราบ เช่น กรณีมช่ืีอเป็นกรรมการผู้มี
อ านาจท าการแทน “บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน” 

๒.  การยินยอมให้ผูอ่ื้นใช้ช่ือตนเองไปท านิตกิรรมหรือธุรกรรมการเงิน “ทัง้ท่ี
มิใชข่องตนเอง” เช่น กู้ยืม เช่าซ้ือ ผ่านบัญชธีนาคาร ค้ าประกัน ฯลฯ 

๓.  การไม่คดิแยกแยะกองทรัพย์สินสว่นตนกับของครอบครัว (มั่วมา) 

๔.  การไม่รู้เร่ืองภาษเีงินได้ การลงทุน การเงิน (คดิแบบบา้นๆ/ท าแบบบา้นๆ) 
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ปัญหาท่ีพบบ่อยในการตรวจสอบและชี้แจงได้ยาก 



(๑)  กรณีเงนิลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  
- ให้ใช้ราคาปิด ณ วันแสดงเงินลงทุนในบรษิัท/หา้งหุน้สว่น/ร้านค้าทั่วไป 

(๒)  กรณีที่ดนิ /สิ่งปลูกสร้าง ให้คดิแบ่งส่วน ๖๐/๔๐ ของราคาท้ังหมด     
โดยใชห้ลักเกณฑ์แสดงราคา ดังนี้  
 ๑) ถา้ได้มาโดยการซื้อ  ให้ใช้ราคาทุน/ราคาขณะได้มา  
 ๒) ถา้ได้มาโดยการรับให้ ให้ใช้ราคาประเมินของกรมที่ดิน  
 ทั้งนีใ้ห้คิดราคา ต่อตารางวาทั้งหมด 

(๓) กรณีรถยนต/์รถเก๋ง/รถกระบะ/รถมอไซต์/รถบรรทุก  
- ให้ใช้ราคาตลาด ณ วันที่แสดงรายการทรัพย์สนิ  
- กรณีซ้ือหรือได้มาระหว่างด ารงต าแหนง่ ใช้ราคาขณะได้มา 

(๔) กรณีทรัพย์สินอื่นๆ (เช่น ทอง/พระเคร่ือง/พระบูชา/เคร่ืองประดับฯลฯ)  
- กรณีซ้ือ ใช้ราคาขณะได้มา  
- กรณีไม่ทราบราคาขณะได้มา ใช้ราคาตลาด ณ วันที่แสดง 
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ค าถามท่ีพบบ่อย 
เรื่อง  การแสดงมูลค่า/ราคาว่าใช้หลักเกณฑ์อย่างไร 





ซือสัตย์      เป็นธรรม  

มืออาชีพ

1



ยินดีต้อนรับ 

 ผู้ เข้ารับการอบรม

2



หวัข้อ

ผลประโยชน์ทบัซ้อน

โดย 
นายมีชยั  โอ้น

เจ้าพนกังานตรวจสอบทรัพย์สนิชํานาญการพิเศษ
สํานกังาน ป.ป.ช.

3



ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง 

ความขดัแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

     และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน

 

ผลประโยชน์ขดักัน 
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คู่สมรส  หมายความรวมถงึ

ผู้ซงึอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา
 

โดยมิได้จดทะเบียนสมรสกบัเจ้าหน้าทีของรัฐ

รวมถงึการยืนบญัชีทรัพย์สนิและหนีสนิของเจ้าพนกังานรัฐ
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ญาติ หมายความวา่

 ผู้บพุการี             ของเจ้าหน้าทีของรัฐ
 ผู้สืบสนัดาน        ของเจ้าหน้าทีของรัฐ
 คูส่มรสของบตุร    ของเจ้าหน้าทีของรัฐ
 พีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกนั ของเจ้าหน้าทีของรัฐ
 พีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนั ของเจ้าหน้าทีของรัฐ
 บตุรบญุธรรมหรือผู้ รับบตุรบญุธรรม ของเจ้าหน้าทีของรัฐ
   
     ทงันี  ไมว่า่จะมีความเกียวพนัโดยทางนิตินยัหรือพฤตินยั
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โดยทจุริต  หมายความวา่  เพือแสวงหาประโยชน์ทีมิควรได้ 

โดยชอบด้วยกฎหมาย สําหรับตนเองหรือผู้ อืน

ทจุริตตอ่หน้าที หมายความวา่(ตาม พ .ร.ป.ป.ป.ช.)
ปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิอยา่งใดในตําแหน่งหรือหน้าที
ปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิอยา่งใดในพฤติการณ์ทีอาจทําให้

ผู้ อืนเชือวา่มีตําแหน่งหรือหน้าทีทงัทีตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าทีนนั
ใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที
เพอืแสวงหาประโยชน์ทมีคิวรได้โดยชอบสาํหรับตนเอง

หรือผู้อ ืน
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นิยามศัพท์และแนวคดิสําคญั 

ผลประโยชน์ส่วนตน (pr ivate interest)

“ผลประโยชน”์ คือ สิงใดๆ ทีมีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่วา่ใน

ทางบวก/ลบ 

“ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ไดค้รอบคลุมเพียงผลประโยชน์

ดา้นการงานหรือธุรกิจของเจา้หนา้ที แต่รวมถึงคนทีติดต่อสมัพนัธ์

ดว้ย เช่น เพือน ญาติ คู่แข่ง ศตัรู

 เมือใดเจา้หนา้ทีประสงคจ์ะใหค้นเหล่านีไดห้รือเสีย

ประโยชน ์เมือนนักถื็อวา่มีเรืองผลประโยชน์ส่วนตนมาเกียวขอ้ง 
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ผลประโยชน์ส่วนตน ม ี๒ ประเภท คือ 

ทเีกียวกับเงนิ (pecuniary) และทไีม่เกียวกับเงนิ (non-pecuniary) 

๑.ผลประโยชน์ส่วนตนทเีกียวกับเงนิ ไม่ไดเ้กียวกบัการไดม้าซึงเงินทอง

เท่านนั แต่ยงัเกียวกบัการเพิมพนูประโยชนห์รือปกป้องการสูญเสียของ

สิงทีมีอยูแ่ลว้

 เช่น ทีดิน หุน้ ตาํแหน่งในบริษทัทีรับงานจากหน่วยงาน รวมถึง

การไดม้าซึงผลประโยชนอื์นๆ ทีไม่ไดอ้ยูใ่นรูปตวัเงิน เช่น สมัปทาน

 ส่วนลดของขวญั หรือของทีแสดงนาํใจไมตรีอืนๆ 

 ๒.ผลประโยชน์ทไีม่เกียวกับเงนิ เกิดจากความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสงัคมวฒันธรรมอืน ๆ

 เช่น สถาบนัการศึกษา สมาคม ลทัธิ แนวคิด มกัอยูใ่นรูปความลาํเอียง/

อคติ/เลือกทีรักมกัทีชงั และมีขอ้สงัเกตวา่แมแ้ต่ความเชือ/ความคิดเห็นส่วนตวักจ็ดั

อยูใ่นประเภทนี
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หน้าทสีาธารณะ (public duty) 

           หนา้ทีสาธารณะของผูที้ทาํงานใหภ้าครัฐคือ การให้

ความสาํคญัอนัดบัตน้แก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) 

คนเหล่านีไม่จาํกดัเฉพาะเจา้หนา้ทีของรัฐทงัระดบัทอ้งถิน

และระดบัประเทศเท่านนั 

แต่ยงัรวมถึงคนอืน ๆ ทีทาํงานใหภ้าครัฐ เช่น ทีปรึกษา 

อาสาสมคัร 
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ผลประโยชน์ส่วนรวม/ผลประโยชน์สาธารณะ

 (Public Interests) 

หมายถงึ สิงใดก็ตามทใีห้ประโยชน์สุขแก่บุคคลทงัหลาย

ในสังคม 

ผลประโยชน์สาธารณะ ยงัหมายรวมถงึหลักประโยชน์ต่อ

มวลสมาชิกในสังคม 
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ความขดัแย้งกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

(Conflict Of Interests) 

เป็นสถานการณ์ทีบุคคลในฐานะพนกังานหรือเจา้หนา้ที

ของรัฐ 

ใชต้าํแหน่งหรืออาํนาจหนา้ทีในการแสวงประโยชน์แก่

ตนเอง กลุ่มหรือพวกพอ้ง ซึงเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และ

ส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ 
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ความหมายของ 

(Conflict Of Interests กับ Corruption) 

 Conflict of Interests เป็นรูปแบบหนึงของ Corruption แต่ระดบัหรือ
ขนาด และขอบเขต ต่างกนั 

 Conflict of Interestsนาํไปสู่ Corruption ทีรุนแรงขึน 

 Conflict of Interests เกียวกบัการใชอ้าํนาจทีเป็นทางการ เชือมโยง
กบักฎหมาย ระเบียบการปฏิบติั และส่วนทีไม่เป็นทางการ เป็น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ขยายไปถึงเรืองครอบครัว ตอ้งพิจารณา
ความสมัพนัธ์ เช่น คู่สมรส และคนในเครือญาติ 
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ประเภทของผลประโยชน์ทบัซ้อน 

การใช้ตาํแหน่งไปดาํเนินการเพือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง
โดยตรง 

ใช้ตาํแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมติรสหาย 

การรับผลประโยชน์โดยตรง 

การแลกเปลียนผลประโยชน์โดยใช้ตาํแหน่งหน้าทกีารงาน 

การนําทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตวั 

การนําข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตวั 

การทาํงานอีกแห่งหนึง ทขีดัแย้งกับแห่งเดมิ 

ผลประโยชน์ทบัซ้อนจากการเปลียนสถานททีาํงาน 

การปิดบังความผดิ 
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การรับประโยชน์ต่าง  ๆ

  การรับของขวญัจากบริษทัต่างๆ 

บริษทัสนบัสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ 

หน่วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจทีเป็นลูกคา้ของหน่วยงาน 

    ไดรั้บของแถมหรือผลประโยชน์อืนใดจากการจดัชือจดัจา้ง 

การทีคณะกรรมการกูเ้งินจากสถาบนัการเงินในการกาํกบัดูแล 

การทีคณะกรรมการฝากญาติพีนอ้งหรือคนทีคุน้เคยเขา้ทาํงานใน

รัฐวสิาหกิจทีตนกาํกบัดูแลอยู ่
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ประโยชน์อันอาจคาํนวณเป็นเงนิได้ 

 การใชส้ถานที/ยานพาหนะ/ทรัพยสิ์น โดยไม่คิดค่าเช่าค่าบริการ

     นอ้ยกวา่ทีคิดกบับุคคลอืน โดยปกติทางการคา้ 

 การใหใ้ชบ้ริการโดยไม่คิดค่าบริการ/คิดค่าใชบ้ริการ นอ้ยกวา่ทีคิด

     กบั บุคคลอืน โดยปกติทางการคา้ 

  การใหส่้วนลดในสินคา้/ทรัพยสิ์นทีจาํหน่าย โดยการใหส่้วนลด   
มากกวา่ทีใหก้บับุคคลอืน โดยปกติทางการคา้ 

  การใหเ้ดินทาง/ขนส่งบุคคล/สิงของ โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย /คิด
ค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่บุคคลอืน โดยปกติทางการคา้ 

  การจดัเลียง การจดัมหรสพ/การบนัเทิงอืน ใหโ้ดยไม่คิดค่าใชจ่้าย /   
คิดค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ทีคิดกบั บุคคลอืน โดยปกติทางการคา้ 
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กิจกรรมทมีคีวามเสียง 

 การรับผลประโยชน์/การเรียกร้องสิงตอบแทน จากการปฏิบติังานในหนา้ที
ความรับผดิชอบ 

 การรับงานนอก/การทาํธุรกิจทีเบียดบงัเวลาราชการ/งานโดยรวมของ
หน่วยงาน 

 การทาํงานหลงัเกษียณใหก้บัหน่วยงานทีมีผลประโยชน์ขดักบัหน่วยงานตน้
สงักดัเดิม 

 การนาํรถราชการไปใชใ้นกิจธุระส่วนตวัและในหลายกรณีมีการเบิกค่านาํมนั
ดว้ย 

 การนาํบุคลากรของหน่วยงานไปใชเ้พือการส่วนตวั 

 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ทีประจาํ 

 การรับประโยชน์จากระบบลอ็กบตัรคิวใหแ้ก่เจา้หนา้ทีหรือญาติเจา้หนา้ทีใน
หน่วยงาน 

17



กลุ่มวชิาชีพทีเกียวกับการ 

ตรวจสอบ ประเมนิราคาและการจดัซือจดัจ้าง 

  การกาํหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินคา้ทีจะจดัซือจดัจา้ง
ใหบ้ริษทัของตนหรือของพวกพอ้ง ไดเ้ปรียบหรือชนะในการ
ประมูล 

  การใหข้อ้มูลการจดัซือจดัจา้งแก่พรรคพวก/ญาติ เพือแสวงหา
ผลประโยชนใ์นการประมูลหรือการจา้ง 

    เหมา รวมถึงการปกปิดขอ้มูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารล่าชา้หรือพน้กาํหนดการ 

    ยนืใบเสนอราคา เป็นตน้ 
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืนใด 

โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทขีองรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

ขอ้ ๕ เจา้หนา้ทีของรัฐจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อืนใดโดยธรรมจรรยาได้

ดงัต่อไปนี 

    (๑) จากญาติ ซึงใหโ้ดยเสน่หาตามจาํนวนทีเหมาะสมตามฐานานุรูป 

    (๒) จากบุคคลอืนราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่

เกินสามพนับาท 

การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อืนทีมีมูลค่าเกินกวา่ ๓,๐๐๐ บาท โดย

มีความจาํเป็นตอ้งรับเพือรักษาไมตรี มิตรภาพ ตอ้งแจง้ผูบ้ริหารสูงสุดของ

หน่วยงานโดยทนัทีทีสามารถทาํได ้
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หากมคีวามจาํเป็นต้องรับเพราะเพือรักษาไมตรี.. จะทาํอย่างไร 

   แจ้งผู้บังคบับัญชา ซึงเป็นหัวหน้าส่วนราชการ วนิิจฉัย 

- มเีหตุผล รับได้ -รับไว้ 

- ไม่มเีหตุควรรับ -ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้/มอบให้ส่วน

ราชการ 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการเรียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ขอ้ ๒๒ เจา้หนา้ทีของรัฐทีเขา้ไปมีส่วนเกียวขอ้งกบัการเรียไรของบุคคล

หรือนิติบุคคลทีไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรียไรตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการเรียไรซึงมิใช่หน่วยงานของรัฐจะตอ้งไม่กระทาํการ

ดงัต่อไปนี 

      (๑) ใชห้รือแสดงตาํแหน่งหนา้ทีใหป้รากฏในการดาํเนินการเรียไรไม่วา่จะ

เป็นการโฆษณาดว้ยสิงพิมพต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการพิมพ ์หรือสืออยา่งอืน

หรือดว้ยวธีิการอืนใด 

      (๒) ใช ้สงั ขอร้อง หรือบงัคบัใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลใดช่วยทาํการ

เรียไรใหห้รือกระทาํในลกัษณะใหผู้น้นัอยูใ่นภาวะจาํยอมไม่สามารถปฏิเสธ 

หรือหลีกเลียงทีจะไม่ช่วยทาํการเรียไรไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
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แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้น 

“ความขดัแยง้ ระหวา่ง บทบาท” (Conflict of roles)

 หมายความวา่ บุคคลดาํรงตาํแหน่งทีมีบทบาทสองบทบาทขดัแยง้กนั เช่น 
นายสมชายเป็นกรรมการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน โดยทีบุตรสาวของ
สมชายเป็นผูส้มคัรสอบคนหนึงดว้ย ซึงในกรณีนีถือวา่เกิด “การดาํรง
ตาํแหน่งอนัหมินเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้น” แต่ในกรณีนีถือ
วา่ยงัมิไดน้าํไปสู่การกระทาํความผดิแต่ประการใด 

 (เช่น การสอบคดัเลือกบุคคลยงัมิไดเ้กิดขึนจริง หรือมีการสอบเกิดขึนแลว้แต่
นายสมชายสามารถวางตวัเป็นกลาง มิไดช่้วยเหลือ บุตรสาวของตนแต่
ประการใด เป็นตน้) กระนนักต็าม การดาํรงตาํแหน่งอนัหมินเหม่ต่อการเกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้นดงักล่าว ถือเป็นสถานการณ์ล่อแหลม ทีอาจจูง
ใจ/ชกันาํใหเ้กิดการกระทาํ
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 เกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น จะตอ้งถอนตวัออกอยา่งสมบูรณ์จากการเป็น ผูมี้
ส่วนในการตดัสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเวน้จากการใหค้าํปรึกษา และ 
งดออกเสียง (Recusal)

     เคลือนยา้ยผลประโยชน์ส่วนตวัทีทบัซอ้นอยูใ่หอ้อกไป (Removal)เพือใหต้นเองสามารถ

ปฏิบติัภารกิจได ้โดยปราศจากอคติ วธีิการดงักล่าวนีเป็นการปิดช่องทางมิใหเ้อืออาํนวยต่อการ

เกิดปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้น จึงเป็นวธีิทีดีทีสุดวธีิหนึงในการจดัการกบัผลประโยชน์ทบั

ซอ้น เช่น จากกรณีตวัอยา่งในขอ้สอง สมชาย สามารถแกปั้ญหาผลประโยชน์ทบัซอ้นได ้โดย

การขอร้องใหบุ้ตรสาวของตนถอนตวั ออกจากการสอบ เพือใหส้มชายสามารถปฏิบติัหนา้ทีใน

ฐานะกรรมการสอบคดัเลือก 

แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้น 

“ความขดัแยง้ ระหวา่ง บทบาท” (Conflict of roles)
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การป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน

แก้ทุจริต ต้องคดิแยกแยะ

 ปรับวิธีคิด

 พฤติกรรมเปลียน

 สงัคมเปลียน

 ประเทศชาติเปลียน
โลกเปลียน
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ปรับวิธีคิด

 คิดได้

 คิดดี

 คิดเป็น

25



คิดได้ คือ คิดอยา่งไร ?

  คิดก่อนทํา (การทจุริต)

  คิดถงึผลเสีย ผลกระทบ ตอ่ประเทศชาติ(ทกุๆด้าน)

  คิดถงึผู้ ทีได้รับการลงโทษ(นํามาเป็นบทเรียน)

  คิดถงึผลกระทบทีจะเกิดขนึกบัตนเอง(ถกูร้องเรียน/ไลอ่อก/ติดคกุ)

  คิดถงึคนรอบข้าง (ชือเสียง/วงศ์ตระกลู)

  คิดอยา่งมีสติสมัปชญัญะ
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คิดดี คือ คิดอยา่งไร ?

  คิดแบบพอเพียง/ไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้ อืน/
ประเทศชาติ

  คิดอยา่งรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที กฎระเบียบ

  คิดตามหลกัคณุธรรม ทีวา่ “ทําดีได้ดี ทําชวัได้ชวั”
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คิดเป็น คือ คิดอยา่งไร ?

  คิดแยกเรืองประโยชน์สว่นบคุคลและประโยชน์สว่นรวมออกจาก
กนัอยา่งชดัเจน

  คิดแยกเรืองหน้าทีและตําแหน่งหน้าที กบั เรืองส่วนตวัออกจาก
กนั

  คิดทีจะไมนํ่าประโยชน์สว่นตนกบัประโยชน์สว่นรวมมาก้าวก่าย
กนั ปะปนกนั

  คิดทีจะไมเ่อาประโยชน์สว่นรวมมาเป็นประโยชน์สว่นตน

  คิดทีจะไมเ่อาผลประโยชน์สว่นรวมมาตอบแทนบญุคณุส่วนตน
28



ระบบการคิด ทีไมถ่กูต้อง

ไมส่ามารถแยกประโยชน์สว่นตนและประโยชน์สว่นรวมได้

ไมแ่ยก เรืองตําแหน่งหน้าทีกบัเรืองสว่นตนออกจากกนั

 เอาประโยชน์สว่นรวม ไปตอบแทนบญุคณุสว่นตน

 เอาประโยชน์สว่นรวม มาเป็นประโยชน์สว่นตน

 เห็นประโยชน์สว่นตน สําคญักวา่ประโยชน์สว่นรวม

 เห็นประโยชน์ของเครือญาติพวกพ้อง สําคญักวา่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติ

29



ตวัอยา่ง ระบบการคิดฐานสบิ&ฐานสอง

เอาวัสดุครุภณัฑ์หลวงไปใช้ท ี

บ้าน

ไม่รับของขวัญจากผู้มาตดิต่อ

ราชการ

เอารถยนต์หลวงมาใช้ในธรุะ

สว่นตวั

ไมใ่ช้รถหลวงในเรืองสว่นตวั

เอาโทรศพัท์หลวงมาโทรติดตอ่

ธรุะสว่นตวั

ไมใ่ช้โทรศพัท์หลวงโทรธรุะ

สว่นตวั

เอาอปุกรณ์ไฟฟา้สว่นตวัมา

ชาร์จทีทํางาน

ไมนํ่าอปุกรณ์ไฟฟา้สว่นตวัมา

ชาร์จทีทํางาน

ใช้นําประปาหลวงมาล้างรถ

สว่นตวั

ไมนํ่าวสัดคุรุภณัฑ์หลวงไปใช้ที

บ้าน
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การกําหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตาํแหน่ง 

 การมีประมวลจริยธรรมและการหา้มผลประโยชน์ทบั

ซอ้น

 
 การแสดงบญัชีทรัพยแ์ละหนีสิน
 
 การใชห้ลกัโปร่งใสในการใชอ้าํนาจ 
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บทลงโทษผู้กระทําผิด

 ถกูดําเนินการทางวินยั

  พ้นจากตําแหน่งหน้าที

  ถกูดําเนินคดีทางอาญา

  ถกูดําเนินคดีรํารวยผิดปกติ/ให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน

  ถกูดําเนินการให้ชดใช้ทางละเมิด
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องค์ประกอบของคนดี คนเก่ง ต้องมี

สตับรุุษ ๗ ประการ 

1. ธมัมญั ตุา  คือ การรู้จกัเหตุ
2. อตัถญั ตุา  คือ การรู้จกัผล
3. อตัตญั ตุา คือ การรู้จกัตน
4. มตัตญั ตุา คือ การรู้จกัประมาณ
5. กาลญั ตุา คือ การรู้จกัเวลา
6. ปริสญั ตุา คือ การรู้จกัชมุชน
7. ปคุคโลปรปรัญ ตุา คือ การรู้จกับคุคล
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สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

(สํานักงาน ป.ป.ช.)

สถานทตีดิต่อ 

  สํานักงาน ป.ป.ช. เลขท ี361 ถนนนนทบุรี ตาํบลท่าทราย 

อําเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี  11000  

สายด่วน ป.ป.ช. 1205 

 www.nacc.go.th
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ประมวลกฎหมายอาญา

ทวัไปความผิด

ลกัษณะความผิด
เกียวกบั

การปกครอง

ลกัษณะความผิด
อืนๆ

ความผิดต่อ
เจา้พนักงาน

กฎหมายอาญา

พระราชบญัญติัอืนๆ
(อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช.)

ความผิดตอ่
ตาํแหน่งหนา้ทีราชการ



ความผิดตอ่เจา้พนกังาน

เจา้พนักงาน ผูใ้ด

กระทาํ



ความผิดตอ่ตาํแหน่งหนา้ทีราชการ

เจา้พนักงาน
+

ตาํแหน่งหนา้ทีราชการ

กระทาํกระทาํ



“เจา้พนกังาน”

… ผูที้ไดร้บัแตง่ตงัจากทางการใหป้ฏิบติัหนา้ทีราชการ ไม่วา่จะเป็นขา้ราชการ
ประจาํ หรือขา้ราชการการเมืองซึงไดร้ับเงินเดือนจากงบประมาณประเภท
เงินเดอืน …

ขา้ราชการประจาํ

ขา้ราชการการเมือง

 กฎหมายบญัญติั
เชน่ พนักงานเก็บเงินค่าผ่านทางด่วน 

พระภิกษุ



ขา้ราชการประจาํ
 ขา้ราชการพลเรือนในกระทรวง ทบวงกรมต่างๆ
 ขา้ราชการทหาร ตาํรวจ
 ผูพิ้พากษาในศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครอง
 เจา้พนักงานในองคก์รอืนตามรฐัธรรมนูญ เชน่ พนักงานอยัการ
 เจา้พนักงานในองคก์รอิสระตามรฐัธรรมนูญ
 ขา้ราชการในส่วนงานธุรการ ฝ่ายนิติบญัญติั

ขอ้ยกเวน้
 ลูกจา้งของกระทรวง ทบวงกรมต่างๆ ไมว่า่ชวัคราวหรือประจาํ 

(เวน้แต่มีกฎหมายบญัญติัชดัใหถื้อเป็นเจา้พนักงาน)



ขา้ราชการการเมือง
 นายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี นายกเทศมนตรี เทศมนตรี ผูว้า่ฯ กทม. 

และตาํแหน่งในฝ่ายบริหารอืน เชน่ เลขานุการรฐัมนตรี

ขอ้ยกเวน้
 ตาํแหน่งทีอยูใ่นหนา้ทีฝ่ายนิติบญัญติัโดยแท ้เชน่ ประธาน

รฐัสภา สส. สว.



ความผิดตอ่ตาํแหน่งหนา้ทีราชการ

เจา้พนกังานยกัยอกทรพัย์
เจา้พนกังานใชอ้าํนาจในตาํแหน่ง

โดยมิชอบ
เจา้พนกังานเรียกหรือรบัสินบน

เจา้พนกังานใชอ้าํนาจในตาํแหน่ง
โดยทุจริต

เจา้พนกังานเขา้ไปมีสว่นไดเ้สีย
เจา้พนกังานปฏิบตัหิรือละเวน้

การปฏิบตัหินา้ที
เจา้พนกังานปลอมเอกสาร
เจา้พนกังานทาํเอกสารเท็จ



ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน มีหนา้ทีซือ ทาํ จดัการหรือรักษาทรัพยใ์ด เบียดบัง
ทรพัยน์นัเป็นของตน หรือเป็นของผูอื้นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผู้อื้น
เอาทรพัยน์ันเสีย ตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่หา้ปีถึงยีสิบปี หรือจาํคุกตลอด
ชีวิต และปรบัตงัแตส่องพนับาทถึงสีหมืนบาท

เจา้พนกังานยกัยอกทรพัย์

เจา้พนักงาน

มีหน้าทีซือ ทาํ จดัการหรือรกัษา
ทรพัยใ์ด

เจตนาธรรมดา มู ลเหตุจูงใจ
การกระทาํ 1. เบี ยดบังทรัพย์นั น

เป็ นของตน หรื อ
เป็ นของผู อ้ื น

2. ยอมใหผู้ อ้ื นเอา
ทรัพย์นั นเสี ย

โดยทุ จริ ต

พฤติการณ์
ประกอบการกระทาํ -



เจา้พนกังานยกัยอกทรพัย์
ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน
 ตอ้งไดร้บัแต่งตงัโดยชอบดว้ยกฎหมาย หากผูแ้ต่งตงัไมมี่อาํนาจแต่งตงั      

ก็ไมใ่ชเ่จา้พนักงาน

มีหนา้ทีซือ ทาํ จดัการหรอืรกัษา
 แมไ้มใ่ชห่นา้ทีตามตาํแหน่งโดยตรง (ไดร้บัคาํสงัมอบหมาย) ก็มีความผิดได้

ทรพัยใ์ด
 ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นกรรมสิทธิของทางราชการแลว้
 เมือเป็นเงินของทางราชการแลว้ จะเป็นหน่วยงานไหน ไมส่าํคญั

เบียดบงัทรพัยน์นัเป็นของตน หรอืเป็นของผูอื้นโดยทุจรติ
 แมเ้อามาคืนภายหลงั ก็ไมท่าํใหก้ลบักลายไปไมเ่ป็นความผิด



โดยทุจริต เพือแสวงหาประโยชนที์มิควรไดโ้ดยชอบ
ดว้ยกฎหมายสาํหรบัตนเองหรือผูอื้น

“… เพือแสวงหาประโยชนที์มิควรได้ …”
 อาจเป็นประโยชน์ในทางทรพัยสิ์นหรือไมก็่ได้
 ไมป่ระสงคต่์อทรพัยอ์ยา่งแทจ้ริง ไมถื่อวา่เจตนาเพือเพือแสวงหา

ประโยชน์ทีมิควรได ้เชน่ 
 กระทาํไปขณะมึนเมาและรูจ้กัคุน้เคยกบัผูเ้สียหาย 
 เอาทรพัยไ์ปเพือป้องกนัไมใ่หส้ามีนําไปเล่นการพนัน
 เชือวา่ตนมีสิทธิทาํได ้ไมมี่เจตนาทุจริต (แต่ทวงหนีแทนคนอืน 

ทาํนองรบัจา้งทวงหนี ถือวา่มีเจตนาทุจริต)
 แมเ้ป็นหนีตนเอง หากใชว้ธีิรุนแรง (ไมมี่อาํนาจตามกฎหมาย)    

มีเจตนาทุจริตได้



“ประโยชน์ … ส ําหรับตนเอง” “ประโยชน์ … ส ําหรับผูอ้ื น”

 ไดป้ระโยชน์จากการลกัใช้
สญัญาณโทรศพัท์

 ผูร้บัเหมาไดป้ระโยชน์จากค่า
กอ่สรา้งทีเกินไปจากความจริง

โดยทุจริต เพือแสวงหาประโยชนที์มิควรไดโ้ดยชอบ
ดว้ยกฎหมายสาํหรบัตนเองหรือผูอื้น



ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน ใชอ้าํนาจในตาํแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจ
เพือใหบุ้คคลใดมอบใหห้รือหามาใหซึ้งทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อืนใดแก่
ตนเองหรือผูอื้น ตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่หา้ปีถึงยีสิบปี หรือจาํคุกตลอด
ชีวิต และปรบัตงัแตส่องพนับาทถึงสีหมืนบาท หรอืประหารชีวิต

เจา้พนกังานใชอ้าํนาจในตาํแหน่งโดยมิชอบ

เจา้พนักงาน เจตนาธรรมดา มู ลเหตุ จู งใจ
การกระทํ า ใช้ อํานาจในตําแหน่ งโดย

มิ ชอบ ข่ มขื นใจหรื อจู งใจ
เพื อให้ บุ คคลใดมอบให้
หรื อหามาให้ ซึ งทรั พย์ สิ น
หรื อประโยชน์ อื นใดแก่
ตนเองหรื อผู้ อื น

พฤติ การณ์
ประกอบการกระทํ า -



เจา้พนกังานใชอ้าํนาจในตาํแหน่งโดยมิชอบ

ใชอ้าํนาจในตาํแหน่งโดยมิชอบ
 หากใชอ้าํนาจนอกตาํแหน่ง ไมมี่ความผิด
 ไมมี่หลกัฐานวา่เป็นเจา้มือสลากกินรวบ แต่เรียกเงินเพือจะจบักุม เท่ากบั

แกลง้กล่าวหากนัเพือเรียกรอ้งเอาเงิน
 ถา้ไมใ่หเ้งินจะจบักุมหญิงคา้ประเวณี ไมป่รากฎวา่มีการคา้ประเวณีกนัจริง 

เท่ากบัแกลง้กล่าวหากนั
 รถคนัไหนผิดจบั คนัไหนไมผิ่ดก็จบั เป็นทงัใชอ้าํนาจในตาํแหน่งโดยมิชอบ 

และใชอ้าํนาจโดยชอบแลว้เรียกทรพัยสิ์น
 ความผิดสาํเร็จทนัทีเมือใชอ้าํนาจในตาํแหน่งโดยมิชอบ



ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญตัิแห่งรฐั สมาชิกสภาจงัหวัด หรือสมาชิก
สภาเทศบาล เรียก รบั หรือยอมจะรบัทรพัยสิ์น หรือประโยชนอื์นใดสาํหรบัตนเองหรือ
ผูอื้นโดยมิชอบ เพือกระทาํการหรือไม่กระทาํการอย่างใดในตาํแหน่งไม่ว่าการนันจะ
ชอบหรือมิชอบดว้ยหนา้ที ตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่ห้าปีถึงยีสิบปี หรือจาํคุกตลอด
ชีวิต และปรบัตงัแตส่องพนับาทถึงสีหมืนบาท หรอืประหารชีวิต

เจา้พนกังานเรียกหรือรบัสินบน

เจา้พนักงาน
สมาชิกสภานิติบญัญติัแหง่รฐั 

สมาชิกสภาจงัหวดั 
หรือสมาชิกสภาเทศบาล เจตนาธรรมดา มู ลเหตุ จู งใจ

การกระทํ า เรี ยก รั บ หรื อยอมจะรับ
ทรั พย์สิ น หรื อประโยชน์
อื นใดสําหรั บตนเองหรื อ
ผู้ อื นโดยมิ ชอบ

เพื อกระทํา การหรื อไม่
กระทํา การอย่ างใดใน
ตําแหน่ งไม่ว่ าการนั นจะ
ชอบหรื อมิ ชอบด้ วยหน้ าที

พฤติ การณ์
ประกอบการกระทํ า -



เจา้พนกังานเรียกหรือรบัสินบน

กระทาํการหรอืไม่กระทาํการอย่างใดในตาํแหน่ง
 ใชอ้าํนาจจบักุมผูก้ระทาํผิดแลว้เรียกเงินเพือปล่อยตวัไป หรือพบผูก้ระทาํผิด

แลว้เรียกเงินเพือไมจ่บักุม
 กระทาํการนอกตาํแหน่งหรือนอกเหนือหน้าทีตามตาํแหน่ง ไมมี่ความผิด 

เชน่ สหกรณอ์าํเภอเป็นกรรมการออกขอ้สอบ มิใชก่ระทาํการในตาํแหน่ง
 หมดหนา้ทีตามทีไดร้บัมอบหมายแลว้ เท่ากบัการกระทาํนอกหน้าที

เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัยสิ์น
 เพียงแค่เรียกก็ผิดสาํเร็จแลว้ จะไดร้บัทรพัยสิ์นตามทีเรียกหรือไม ่ไมส่าํคญั



เจา้พนกังานเรียกหรือรบัสินบน (ตอ่)

เพือกระทาํการอย่างใดในตาํแหน่ง
 เรียกเงินเพือชว่ยติดตามคนรา้ย (เพือกระทาํการในตาํแหน่งหน้าที)

เพือไม่กระทาํการอย่างใดในตาํแหน่ง
 เรียกเงินเพือไมจ่บักุม หรือจบักุมแลว้เรียกเงินเพือแลกกบัการปล่อยตวั   

(ละเวน้กระทาํการในตาํแหน่งหนา้ที)



ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน มีหนา้ทีซือ ทาํ จดัการหรือรกัษาทรพัยใ์ดๆ ใชอ้าํนาจ
ในตาํแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือ
เจา้ของทรพัยน์ัน ตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่หา้ปีถึงยีสิบปี หรือจาํคุกตลอด
ชีวิต และปรบัตงัแตส่องพนับาทถึงสีหมืนบาท

เจา้พนกังานใชอ้าํนาจในตาํแหน่งโดยทุจริต

เจา้พนักงาน

มีหน้าทีซือ ทาํ จดัการหรือรกัษา
ทรพัยใ์ดๆ

เจตนาธรรมดา มู ลเหตุ จู งใจ
การกระทํ า ใช้ อํานาจในตําแหน่ ง โดยทุ จริ ต
พฤติ การณ์
ประกอบการกระทํ า

อั นเป็ นการเสี ยหายแก่ รั ฐ เทศบาล สุ ขาภิ บาลหรื อ
เจ้ าของทรั พย์นั น



เจา้พนกังานใชอ้าํนาจในตาํแหน่งโดยทุจริต
เป็นเจา้พนกังาน มีหนา้ทีซือ ทาํ จดัการหรอืรกัษา
ทรพัยใ์ดๆ
 หากเป็นเจา้พนักงาน แต่ไมมี่หนา้ทีดงักล่าว เท่ากบัขาดคุณสมบติัเฉพาะตวั

ไป ไมผิ่ดฐานเป็นตวัการ แต่ผิดฐานเป็นผูส้นับสนุน
ใชอ้าํนาจในตาํแหน่งโดยทุจรติ
 เป็นการใชอ้าํนาจในตาํแหน่งแสวงหาประโยชน์จากตวัทรพัยนั์น โดยมิไดเ้อา

ตวัทรพัยไ์ป
 หากเอาตวัทรพัยไ์ป ไมผิ่ดมาตรานี แต่ผิดฐานเจา้พนักงานยกัยอกทรพัย ์

(เจา้พนักงานใชอ้าํนาจในตาํแหน่งโดยทุจริต เป็นเรืองผูก้ระทาํความผิดมิได้
เอาทรพัยไ์ป หากแต่อาศยัตาํแหน่งหนา้ทีของตนทีเกียวขอ้งกบัทรพัยนั์นหา
ประโยชน์อืนนอกเหนือจากตวัทรพัยนั์น



ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน มีหนา้ทีจดัการหรือดูแลกิจการใด เขา้มีส่วนไดเ้สียเพือ
ประโยชนส์าํหรบัตนเองหรือผูอื้น เนืองดว้ยกิจการนัน ตอ้งระวางโทษจาํคุก
ตงัแตห่นึงปีถึงสิบปี และปรบัตงัแตส่องพนับาทถึงสองหมืนบาท

เจา้พนกังานเขา้ไปมีสว่นไดเ้สีย

เจา้พนักงาน

มีหน้าทีจดัการหรือดูแล
กิจการใด

เจตนาธรรมดา มู ลเหตุ จู งใจ
การกระทํ า เข้ ามี ส่ วนได้เสี ย เพื อประโยชน์ สําหรั บ

ตนเองหรื อผู้ อื น เนื อง
ด้ วยกิ จการนั น

พฤติ การณ์
ประกอบการกระทํ า -



เจา้พนกังานเขา้ไปมีสว่นไดเ้สีย

เขา้มีส่วนไดเ้สีย
 เจา้พนักงานมีหนา้ทีจา้งเหมาคนขนดินลูกรงั แต่จา้งเหมาแพงกว่าทีควรจะ

เป็น จากนันเก็บเอาส่วนทีเหลือไวเ้อง หรือ
 เจา้พนักงานเขา้รบัเหมางานเสียเอง ทงัทีเป็นกรรมการตรวจการจา้ง

เพือประโยชนส์าํหรบัตนเองหรอืผูอื้น
 เป็นหุน้ส่วนคนหนึงในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั แต่ไมไ่ดป้ระโยชน์อะไรจากการที

หา้งฯ เขา้ทาํสญัญากบัเทศบาล มีแต่เทศบาลไดป้ระโยชน์ ไมมี่ความผิด



ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน ปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ทีโดยมิชอบ เพือให้
เกิดความเสียหายแก่ผูห้นึงผูใ้ด หรือปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ทีโดย
ทุจริต ตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่หนึงปีถึงสิบปี หรือปรบัตงัแต่สองพนับาท
ถึงสองหมืนบาท หรอืทงัจาํทงัปรบั

เจา้พนกังานปฏิบตัหิรือละเวน้การปฏิบตัหินา้ที

เจา้พนักงาน เจตนาธรรมดา มู ลเหตุ จู งใจ
การกระทํ า 1. ปฏิ บั ติ หรื อละเว้น

การปฏิ บั ติ หน้ าที
โดยมิ ชอบ

2. ปฏิ บั ติ หรื อละเว้น
การปฏิ บั ติ หน้ าที

เพื อให้ เกิ ดความเสี ยหาย
แก่ ผู้ หนึ งผู้ ใด

โดยทุ จริ ต

พฤติ การณ์
ประกอบการกระทํ า -



เจา้พนกังานปฏิบตัหิรือละเวน้การปฏิบตัหินา้ที
เป็นเจา้พนกังาน ปฏิบตัหิรอืละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที
 ตอ้งเป็นเจา้พนักงานทีมีอาํนาจหน้าทีเกียวกบัเรืองนันๆ โดยตรง เชน่ 

ตาํรวจมีหนา้ทีจบัผูก้ระทาํความผิด
 ไดร้บัมอบหมายใหดู้แลการกูย้มืเงินของนักเรียน ไมมี่หนา้ทีโดยตรงทีตอ้ง

เก็บรกัษาสมุดบญัชีเงินฝากของนักเรียนไว ้การทีนําสมุดบญัชีฯ ไปเบิกถอน
เงินไปใชส่้วนตวั ไมผิ่ดมาตรานี

ปฏิบตัหินา้ทีโดยมิชอบ
 ตาํรวจจบักุมตวัผูต้อ้งหาแลว้ ไมแ่จง้ขอ้หา ไมท่าํบนัทึกจบักุมและไมส่่งมอบ

ตวัใหพ้นักงานสอบสวน และนําไปควบคุมตวัโดยพลการ
 คดีมีมลูพอฟ้องได ้แต่สงัไมฟ้่อง



เจา้พนกังานปฏิบตัหิรือละเวน้การปฏิบตัหินา้ที (ตอ่)
ละเวน้การปฏิบตัหินา้ทีโดยมิชอบ
 ละเวน้ไมจ่บักุมผูก้ระทาํความผิด ละเวน้ไมร่บัแจง้ความ ละเวน้ไมย่ดึหนังสือ

เดินทางและควบคุมตวัผูต้อ้งสงสยั

ขอ้สงัเกต: กรณีเป็นทงัปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าทีโดยมิชอบ
 เจา้พนักงานประวงิการสงัประกนัตวัผูต้อ้งหา
 ผูบ้งัคบับญัชานําสาเหตุส่วนตวัมาใชเ้ป็นดุลพินิจในการแต่งตงั
 หากไมเ่กียวกบัหนา้ทีของเจา้พนักงาน ไมผิ่ด เชน่ ตาํรวจไปกระทาํชูส้าว

หรือไปทาํรา้ยร่างกายผูอื้น (แต่หากทาํรา้ยเพือตอ้งการใหร้บัสารภาพ
ถือวา่เกียวขอ้งกบัหน้าทีราชการ เป็นความผิด)



เจา้พนกังานปฏิบตัหิรือละเวน้การปฏิบตัหินา้ที (ตอ่)

ขอ้สงัเกต: หากการกระทาํไมเ่กียวกบัอาํนาจหนา้ทีของเจา้พนักงาน ไมถื่อเป็น
ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ที เชน่ 
 ตาํรวจไปยดึรถยนตม์าโดยไมมี่กฎหมายรองรบั ไมเ่กียวกบัหน้าทีของ

ตาํรวจ
 แพทยไ์ปเบิกความต่อศาล ไมใ่ชห่นา้ทีตามทีไดร้บัมอบหมาย 
 เจา้พนักงานทีดินไมมี่หนา้ทีแนะนําหรือรบัติดต่อทนายความใหก้บัผูที้มี

ติดต่อทาํนิติกรรมเกียวกบัทีดิน



เจา้พนกังานปฏิบตัหิรือละเวน้การปฏิบตัหินา้ที (ตอ่)
เพือใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้นึงผูใ้ด
 ตอ้งมีเจตนาพิเศษเพือใหเ้กิดความเสียหายแกผู่ห้นึงผูใ้ด
 ตาํรวจไมจ่บักุมเพือป้องกนัไมใ่หเ้กิดเหตุการณรุ์นแรง ไมมี่เจตนาพิเศษให้

เกิดความเสียหายกบัใคร
 บกพร่องต่อหนา้ทีไมต่รวจสอบใหล้ะเอียด ถือวา่ไมมี่เจตนาพิเศษ

ปฏิบตัหิรอืละเวน้การปฏิบตัหินา้ทีโดยทุจริต
 ไดร้บัแต่งตงัเป็นประธานกรรมการตรวจการจา้ง ไมอ่อกไปตรวจสอบการ

กอ่สรา้ง เป็นการปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ทีโดยทาํหลกัฐานเท็จดว้ย
เจตนาพิเศษทีจะกอ่ใหเ้กิดความเสียหายแก ่อบต. และเป็นการกระทาํโดย
ทุจริต ทาํให ้อบต. ตอ้งจา่ยเงินค่าจา้งเกินไป



ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน มีหนา้ทีทาํเอกสาร กรอกขอ้ความลงในเอกสารหรือ
ดแูลรกัษาเอกสาร กระทาํการปลอมเอกสารโดยอาศยัโอกาสทีตนมีหนา้ทีนนั  
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสิบปี และปรบัไม่เกินสองหมืนบาท

เจา้พนกังานปลอมเอกสาร

เจา้พนักงาน

มีหน้าทีทาํเอกสาร กรอกขอ้ความลง
ในเอกสารหรือดูแลรกัษาเอกสาร

เจตนาธรรมดา มู ลเหตุ จู งใจ
การกระทํ า กระทํา การปลอมเอกสาร

โดยอาศั ยโอกาสที ตนมี
หน้ าที นั น

-

พฤติ การณ์
ประกอบการกระทํ า -



เจา้พนกังานปลอมเอกสาร

เป็นเจา้พนกังาน
 เป็นลูกจา้งไมไ่ด ้หากลูกจา้งร่วมกระทาํความผิดกบัเจา้พนักงาน ผิด

ผูส้นับสนุน

 มีหนา้ทีทาํเอกสาร กรอกขอ้ความลงในเอกสารหรือ
ดูแลรกัษาเอกสาร

 อาจเป็นหนา้ทีทีไดร้บัมอบหมายจากหน่วยงานทีสงักดัอยู ่แต่ตอ้งกระทาํใน
ขณะทีไดร้บัมอบหมายใหมี้หนา้ที



เจา้พนกังานปลอมเอกสาร (ตอ่)

กระทาํการปลอมเอกสาร
 ปลอมขนึทงัฉบบั
 เติมหรือตดัทอนขอ้ความ หรือแกไ้ขดว้ยประการใดๆ ในเอกสารทีแทจ้ริง 
 แต่เอกสารอยูใ่นขนัตอนการพิจารณา เจา้พนักงานผูร้บัผิดชอบแกไ้ขได้



ผูใ้ดเป็นเจา้พนักงาน มีหนา้ทีทาํเอกสาร รบัเอกสารหรือกรอกขอ้ความลงใน
เอกสาร กระทาํการดงัตอ่ไปนีในการปฏิบตักิารตามหนา้ที
1) รบัรองเป็นหลกัฐานว่า ตนไดก้ระทาํการอย่างใดขึนหรือว่าการอย่างใด

ไดก้ระทาํตอ่หนา้ตนอนัเป็นความเท็จ
2) รบัรองเป็นหลกัฐานว่า ไดมี้การแจง้ซึงขอ้ความอนัมิไดมี้การแจง้
3) ละเวน้ไม่จดขอ้ความซึงตนมีหน้าทีตอ้งรับจด หรือจดเปลียนแปลง

ขอ้ความเช่นว่านนั หรือ
4) รบัรองเป็นหลกัฐานซึงขอ้เท็จจริงอนัเอกสารนัน มุ่งพิสูจนค์วามจริงอนั

เป็นความเท็จ
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินเจด็ปี และปรบัไม่เกินหนึงหมืนสีพนับาท

เจา้พนกังานทาํเอกสารเท็จ



เจา้พนกังานทาํเอกสารเท็จ

เจตนา
 รบัรองเพือใหท้างราชการไดป้ระโยชน์ ไมมี่เจตนาฯ
 สถานทีทาํบนัทึก แมจ้ะผิดไปจากความจริง ไมถื่อวา่มีเจตนาฯ

เป็นเจา้พนกังานมีหนา้ที
 อาจมีหนา้ทีโดยตรงตามคาํสงัของผูบ้งัคบับญัชา 
 หนา้ทีตามทีไดร้บัมอบหมายและถือปฏิบติักนัมา
 หากไมมี่หนา้ที ไมผิ่ด



เจา้พนกังานทาํเอกสารเท็จ (1)

เจา้พนักงาน

มีหน้าทีทาํเอกสาร รบัเอกสาร
หรือกรอกขอ้ความลงในเอกสาร

เจตนาธรรมดา มู ลเหตุ จู งใจ
การกระทํ า กระทํา การรั บรองเป็ น

หลั กฐานว่ า ตนได้กระทํา
การอย่ างใดขึนหรื อว่า
การอย่ างใดได้ กระทํา ต่อ
หน้ าตนอั นเป็ นความเท็ จ
ในการปฏิ บั ติ การตาม
หน้ าที

-

พฤติ การณ์
ประกอบการกระทํ า -



เจา้พนกังานทาํเอกสารเท็จ (1)

รบัรองเป็นหลักฐานว่า ตนไดก้ระทาํการอย่างใดขึน
 รบัรองเท็จวา่มีคนตาย
 รบัรองเท็จวา่ไดอ้อกไปตรวจสอบตมอาํนาจหน้าทีทีไดร้บัแต่งตัง

การอย่างใดไดก้ระทาํตอ่หนา้ตนอนัเป็นความเท็จ
 รูว้า่มีการแจง้ยา้ยทีอยูเ่ป็นเท็จ ยงัไปรบัรองให้



เจา้พนกังานทาํเอกสารเท็จ (2)

เจา้พนักงาน

มีหน้าทีทาํเอกสาร รบัเอกสาร
หรือกรอกขอ้ความลงในเอกสาร

เจตนาธรรมดา มู ลเหตุ จู งใจ
การกระทํ า กระทํา การรั บรองเป็ น

หลั กฐานว่ า ได้ มี การแจ้ ง
ซึ งข้ อความอั นมิ ได้มี การ
แจ้ งในการปฏิ บั ติ การตาม
หน้ าที

-

พฤติ การณ์
ประกอบการกระทํ า -



เจา้พนกังานทาํเอกสารเท็จ (2)

รบัรองเป็นหลักฐานว่า ไดมี้การแจง้ซึงขอ้ความอนัมิได้
มีการแจง้
 ลงชือรบัรองวา่ มีการแจง้ซึงขอ้ความอนัมิไดมี้การแจง้



เจา้พนกังานทาํเอกสารเท็จ (3)

เจา้พนักงาน

มีหน้าทีทาํเอกสาร รบัเอกสาร
หรือกรอกขอ้ความลงในเอกสาร

เจตนาธรรมดา มู ลเหตุ จู งใจ
การกระทํ า กระทํา การละเว้ นไม่จด

ข้ อความซึงตนมี หน้ าที
ต้ องรั บจด หรื อจด
เปลี ยนแปลงข้ อความเช่ น
ว่ านั นในการปฏิ บั ติ การ
ตามหน้ าที

-

พฤติ การณ์
ประกอบการกระทํ า -



เจา้พนกังานทาํเอกสารเท็จ (3)

ละเวน้ไม่จดขอ้ความซึงตนมีหนา้ทีตอ้งรบัจด หรอืจด
เปลียนแปลงขอ้ความเช่นว่านนั
 ครูใหญ่ออกใบรบัรองสุทธิโดยเปลียนขอ้ความไมต่รงตามความจริง



เจา้พนกังานทาํเอกสารเท็จ (4)

เจา้พนักงาน

มีหน้าทีทาํเอกสาร รบัเอกสาร
หรือกรอกขอ้ความลงในเอกสาร

เจตนาธรรมดา มู ลเหตุ จู งใจ
การกระทํ า กระทํา การรั บรองเป็ น

หลั กฐานซึ งข้ อเท็ จจริงอั น
เอกสารนั น มุ่ งพิ สู จน์
ความจริ งอั นเป็ นความ
เท็ จในการปฏิ บั ติ การตาม
หน้ าที

-

พฤติ การณ์
ประกอบการกระทํ า -



เจา้พนกังานทาํเอกสารเท็จ (4)

รบัรองเป็นหลักฐานซึงขอ้เท็จจรงิอนัเอกสารนนั มุ่ง
พิสูจนค์วามจรงิอนัเป็นความเท็จ
 ไดร้บัแต่งตงัเป็นประธานกรรมการตรวจการจา้ง ไมอ่อกไปตรวจสอบการ

กอ่สรา้ง แต่ทาํบนัทึกการจา้งเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจา้ง 



บุคคลหรือผูถู้กกล่าวหารายใดซึงมีส่วนเกียวขอ้งในการกระทาํความผิดกับเจา้หนา้ที
ของรฐัซึงเป็นผูถู้กกล่าวหารายอืน หากไดใ้หถ้อ้ยคาํ หรือแจง้เบาะแสหรือขอ้มูลอนัเป็น
สาระสาํคัญในการทีจะใชเ้ป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชีมูลการกระทาํผิดของ
เจา้หนา้ทีของรฐัรายอืนนัน และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกันผูน้ันไวเ้ป็น
พยานโดยไม่ดาํเนินคดีก็ได้ ทงันี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขทีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ประกาศกาํหนด

พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
(แกไ้ขเพิมเติม พ.ศ. 2550 และ ฉบบัที ๒ พ.ศ. 2554)

การกนับุคคลเป็นพยาน 



ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ
เรือง หลกัเกณฑ ์วธีิการและเงือนไขในการกนับุคคลหรือผูถู้กกล่าวหาไวเ้ป็นพยานโดยไม่ดาํเนินคดี

พ.ศ. 2554

บุคคลผูซึ้งยงัมิไดถู้กแจง้ขอ้กล่าวหาหรือผูถู้กกล่าวหา
รายใดทีไดใ้หถ้อ้ยคํา หรือแจง้เบาะแสหรือขอ้มูล อันเป็น
สาระสาํคญัในการทีจะใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการวินิจฉยั
ชีมูลการกระทําผิดของเจา้หน้าทีของรฐั ซึงคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไดก้นัไวเ้ป็นพยานโดยไม่ดําเนินคดีตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

พยาน 



กล่าวหารอ้งเรียน

ชนัแสวงหาขอ้เท็จจรงิและรวบรวม
พยานหลกัฐาน

ชนัไตส่วนขอ้เท็จจรงิ

พยาน

แจง้ขอ้กล่าวหา

บุคคลผูซึ้งยงัมิได้
ถูกแจง้ขอ้กลา่วหา

ผูถู้กกลา่วหา



บุคคลหรอืผูถู้กกลา่วหาทีอาจถูกกนัไวเ้ป็นพยาน

1) เป็นผูที้รูเ้ห็นเหตกุารณแ์ละมีส่วนเกียวขอ้งหรือมีส่วนร่วมในการกระทาํ
ผิดกับเจา้หนา้ทีของรัฐทีอยู่ระหว่างการตรวจสอบขอ้เท็จจริง หรือระหว่างการ
ดําเนินการแสวงหาขอ้เท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนการไต่สวนขอ้เท็จจริง 
หรือระหวา่งการไต่สวนขอ้เท็จจริง

2) เป็นผูที้ไดใ้หถ้อ้ยคาํอันเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบขอ้เท็จจริง หรือการ
แสวงหาขอ้เท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน และการไต่สวนขอ้เท็จจริง หรือให้
ถอ้ยคํา หรือแจง้เบาะแสหรือขอ้มูลอันเป็นสาระสาํคัญจนสามารถใช้เป็น
พยานหลักฐานในการวินิจฉัยชีมูลการกระทาํผิดของเจา้หนา้ทีของรัฐ
รายอืนทีเป็นตวัการสาํคญันัน

3) เป็นผูที้เต็มใจทีจะใหถ้อ้ยคาํ หรือแจง้เบาะแสหรือขอ้มูลตาม 2) และ
รบัรองวา่จะไปเบิกความเป็นพยานในชนัศาลตามทีใหก้ารหรือใหถ้อ้ยคาํไว ้



ตรวจสอบขอ้เท็จจริงและรวบรวม
พยานหลกัฐานเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

แสวงหาขอ้เท็จจริงและรวบรวม
พยานหลกัฐาน

ไต่สวนขอ้เท็จจริง

ขนัตอนทีกระทาํได้

(คณะกรรมการ ป.ป.จ.)(คณะกรรมการ ป.ป.ช.)







“ฮัว”  คืออะไร

ภาษากฎหมาย  เรียกวา่ “การสมยอมการเสนอราคา”

       “การสมยอมการเสนอราคา” (ฮัว) หมายความว่า 

     การทีผู้เสนอราคาตงัแต่สองคนขนึไป ตกลงกระทําการ

     ร่วมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ



โดยมวีตัถุประสงค์เพือ

 กําหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบแก่หน่วยงาน

      ของรัฐ หรือ

 หลีกเลียงการแข่งขนักันอย่างแท้จริงและเป็นธรรม

อันเป็นการเอือประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึง

  หรือหลายรายให้เป็นผู้มสิีทธิทําสัญญา หรือ

 เพือผลประโยชน์อย่างใด ระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน



หมายความว่า  การยืนข้อเสนอเพือเป็นผ ูม้ ีสิทธิ

ทาํสญัญากบัหน่วยงานของรฐัอนัเกียวกบั การซือ 

การจ้าง การแลกเปลียน การเช่า การจาํหน่าย

ทรพัยสิ์น การได้รบัสมัปทาน การได้รบัสิทธิใด ๆ

นิยามทีสําคญั

“ การเสนอราคา”



หมายความว่า กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการ

ส่วนภมูิภาค ราชการส่วนท้องถิน รฐัวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอืนของรฐั หรือหน่วยงานอืนใด 

ทีดาํเนินกิจการของรฐัตามกฎหมาย และได้รบั

เงินอดุหนุน หรือเงิน หรือทรพัยสิ์นลงทนุจากรฐั

นิยามทีสําคญั “ หน่วยงานของรฐั”



(1)  นายกรฐัมนตรี
“ผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า

(2)  รฐัมนตรี
(3)  สมาชิกสภาผ ูแ้ทนราษฎร
(4)  สมาชิกวฒุิสภา

(5)  ข้าราชการการเมืองอืนนอกจาก               

(1) และ (2)  ตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบยีบข้าราชการการเมือง



(6)    ข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมืองตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการ

ฝ่ายรฐัสภา

(7)   ผ ูบ้ริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน



         บงัคบัใช้กบัเจ้าหน้าทีของรฐัและ       

ผ ูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง

  บงัคบัใช้กบัภาคธรุกิจ                                                   

ทีเป็นค ู่สญัญากบัรฐั

บงัคบัใช้กบัประชาชนทวัไป                                                          

ทีม ีส่วนร่วมกระทาํผิด

การบงัคบัใช้



  ความผิดบคุคลทวัไป  
(มาตรา 4 – มาตรา 9)

  ความผิดเจ้าหน้าทีของรฐั
(มาตรา 10 – มาตรา 13)

 มีทงัโทษ จาํคกุ และ ปรบั

ถ้าทําผดิ “กฎหมายว่าด้วยการฮัว” 

มบีทลงโทษอย่างไร



ความผดิของบุคคลทัวไป  (มาตรา 4 – มาตรา 9)

มาตรา 4 (สมยอมราคา)

               ผู้ใดตกลงร่วมกันในการเสนอราคา  เพือวตัถุประสงค์ทีจะ        

ให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึง เป็นผู้มสิีทธิทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ  

โดยหลีกเลียงการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการกีดกันมใิห้            

มกีารเสนอสินค้าหรือบริการอืนต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการ              

เอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐ อันมใิช่เป็นไปในทางการประกอบ



            ธุรกิจปกต ิ  ต้องระวางโทษจําคุกตงัแต่หนึงปีถงึสามปี                  

และปรับร้อยละห้าสิบของจํานวนเงนิทีมกีารเสนอราคาสูงสุด                     

ในระหว่างผู้ร่วมกระทําความผดินัน หรือของจํานวนเงนิทีมกีารทํา

สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า

            ผู้ใดเป็นธุระในการชักชวนให้ผู้อืนร่วมตกลงกันในการกระทํา

ความผดิตามทีบัญญตัไิว้ในวรรคหนึง  ผู้นันต้องระวางโทษตาม                          

วรรคหนึง



ผู้ใดตกลงร่วมกัน 

ในการเสนอราคา

เพือให้ประโยชน์แก่ผู้ใด        

เป็นผู้มสิีทธิทาํสัญญา
โดย

หลีกเลียงการแข่งขนัราคา

อย่างเป็นธรรม

กีดกันไม่ให้เสนอสินค้า                       

หรือบริการ

เอาเปรียบหน่วยงานของรัฐ         

ซึงมใิช่การประกอบธุรกิจปกติ

ผู้ใดเป็นธุระ          

ในการชักชวน        

ให้ผู้อืนร่วมตกลง

เพือให้ประโยชน์แก่ผู้ใด        

เป็นผู้มสิีทธิทาํสัญญา
โดย

หลีกเลียงการแข่งขนัราคา

อย่างเป็นธรรม

กีดกันไม่ให้เสนอสินค้า                       

หรือบริการ

เอาเปรียบหน่วยงานของรัฐ         

ซึงมใิช่การประกอบธุรกิจปกติ



มาตรา 5

ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงนิหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อืนใด    

แก่ผู้อืนเพือประโยชน์ในการเสนอราคา โดยมวีตัถุประสงค์ทีจะจูงใจ   

ให้ผู้นันร่วมดาํเนินการใด  ๆอันเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึง      

เป็นผู้มสิีทธิทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือเพือจูงใจให้ผู้นัน         

ทําการเสนอราคาสูงหรือตาํจนเห็นได้ชัดว่า ไม่เป็นไปตามลักษณะ     

สินค้า บริการ หรือสิทธิทีจะได้รับ หรือเพือจูงใจให้ผู้นันไม่เข้าร่วม

(การจัดฮัวกัน)



ในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา ต้องระวางโทษจําคุก             

ตงัแต่หนึงปี ถงึห้าปีและปรับร้อยละห้าสิบของจํานวนเงนิทีม ี           

การเสนอราคาสูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระทําความผดินัน หรือของ

จํานวนเงนิทีมกีารทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จํานวนใด       

จะสูงกว่า

ผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงนิหรือทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อืนใด เพือกระทําการตามวรรคหนึง  ให้ถือว่าเป็น                  

ผู้ร่วมกระทําความผดิด้วย



ผู้ใดขอให้ เพือจูงใจ ให้ร่วมดาํเนินการให้เป็นประโยชน์  

แก่ผู้ใดเป็นผู้มสิีทธิทําสัญญา

ให้เสนอราคาสูงกว่าหรือตาํกว่า

ลักษณะสินค้า บริการหรือสิทธิ         

ทจีะได้รับ

ให้ไม่เข้าร่วมเสนอราคา หรือ

ถอนการเสนอราคา

ผู้ใดรับว่าจะให้ เพือจูงใจ ให้ร่วมดาํเนินการให้เป็นประโยชน์  

แก่ผู้ใดเป็นผู้มสิีทธิทําสัญญา

ให้เสนอราคาสูงกว่าหรือตาํกว่า

ลักษณะสินค้า บริการหรือสิทธิ         

ทจีะได้รับ

ให้ไม่เข้าร่วมเสนอราคา หรือ

ถอนการเสนอราคา

-  เงนิ

-  ทรัพย์สิน

-  ประโยชน์

-  เงนิ

-  ทรัพย์สิน

-  ประโยชน์



ผู้ใดเรียก เพือจูงใจ ให้ร่วมดาํเนินการให้เป็นประโยชน์  

แก่ผู้ใดเป็นผู้มสิีทธิทําสัญญา

ให้เสนอราคาสูงกว่าหรือตาํกว่า

ลักษณะสินค้า บริการหรือสิทธิ         

ทจีะได้รับ

ให้ไม่เข้าร่วมเสนอราคา หรือ

ถอนการเสนอราคา

ผู้ใดรับ เพือจูงใจ ให้ร่วมดาํเนินการให้เป็นประโยชน์  

แก่ผู้ใดเป็นผู้มสิีทธิทําสัญญา

ให้เสนอราคาสูงกว่าหรือตาํกว่า

ลักษณะสินค้า บริการหรือสิทธิ         

ทจีะได้รับ

ให้ไม่เข้าร่วมเสนอราคา หรือ

ถอนการเสนอราคา

-  เงนิ

-  ทรัพย์สิน

-  ประโยชน์

-  เงนิ

-  ทรัพย์สิน

-  ประโยชน์



ผู้ใดยอมจะรับ เพือจูงใจ ให้ร่วมดาํเนินการให้เป็นประโยชน์  

แก่ผู้ใดเป็นผู้มสิีทธิทําสัญญา

ให้เสนอราคาสูงกว่าหรือตาํกว่า

ลักษณะสินค้า บริการหรือสิทธิ         

ทจีะได้รับ

ให้ไม่เข้าร่วมเสนอราคา หรือ

ถอนการเสนอราคา

อัตราโทษ

-  เงนิ

-  ทรัพย์สิน

-  ประโยชน์



มาตรา 6 (ข่มขืนใจผู้อืนให้จํายอม)

              ผู้ใดข่มขืนใจผู้อืนให้จํายอมร่วมดาํเนินการใด  ๆ ในการ             

เสนอราคาหรือไม่เข้าร่วมในการเสนอราคา  หรือถอนการเสนอราคา  

หรือต้องทําการเสนอราคาตามทีกําหนด   โดยใช้กําลังประทุษร้าย     

หรือขู่เขญ็ด้วยประการใด  ๆให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย 

เสรีภาพ ชือเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เขญ็หรือบุคคลทีสาม            

จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านัน  ต้องระวางโทษจําคุกตงัแต่ห้าปี             

ถงึสิบปี และปรับร้อยละห้าสิบของจํานวนเงนิทีมกีารเสนอราคา           

สูงสุดในระหว่างผู้ร่วมกระทําความผดินัน  หรือของจํานวนเงนิ               

ทีมกีารทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า



เสนอราคา

 ไม่เข้าร่วมเสนอราคา
ผู้ใดข่มขืนใจให้ผู้อืน

จาํยอมร่วมดาํเนินการใดๆ

 เสนอราคาตามทกํีาหนด

  ใช้กําลังประทุษร้าย

ขู่เขญ็ด้วยประการใดๆ

ให้กลัวว่าจะเกิด

อันตรายต่อ

 ชีวติ

 ร่างกาย

 เสรีภาพ

  ชือเสียง

    ทรัพย์สิน

 ผู้ถูกขู่เขญ็

บุคคลทีสาม

จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านัน

 ถอนการเสนอราคา



มาตรา 7 (ใช้อุบายหลอกหลวง, กระทําโดยวธีิอืนใด)

            ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง หรือกระทําการโดยวธีิอืนใด                 

เป็นเหตุให้ผู้อืนไม่มโีอกาสเข้าทําการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม     

หรือให้มกีารเสนอราคาโดยหลงผดิ ต้องระวางโทษจําคุกตงัแต่        

หนึงปีถงึห้าปี   และปรับร้อยละห้าสิบของจํานวนเงนิทีมกีาร           

เสนอราคาสูงสุดระหว่างผู้ร่วมกระทําความผดินัน  หรือของ   

จํานวนเงนิทีมกีารทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้วแต่              

จํานวนใดจะสูงกว่า



ใช้อุบายหลอกลวง    

    เป็นเหตุให้

ผู้อืนไม่มโีอกาสเสนอราคา

อย่างเป็นธรรม

 มกีารเสนอราคาโดยหลงผดิ  กระทาํโดยวธีิอืนใด

ผู้ใด



มาตรา 8 (เสนอราคาตาํ หรือให้ผลประโยชน์สูงกว่าปกต ิ     

เป็นเหตุให้ปฏิบัตติามสัญญาไม่ได้)

            ผู้ใดโดยทุจริตทําการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐโดยรู้ว่า

ราคาทีเสนอนัน ตาํมากเกินกว่าปกตจินเห็นได้ชัดว่า ไม่เป็นไปตาม

ลักษณะสินค้าหรือบริการ    หรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่

หน่วยงาน ของรัฐสูงกว่าความเป็นจริงตามสิทธิทีจะได้รับ  โดยม ี           

วตัถุประสงค์เป็นการกีดกันการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม  และการ

กระทําเช่นว่านัน เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัตใิห้ถูกต้องตามสัญญาได้  

ต้องระวางโทษจําคุกตงัแต่หนึงปีถงึสามปี   และปรับร้อยละห้าสิบของ

จํานวนเงนิทีมกีารเสนอราคา   หรือของจํานวนเงนิทีมกีารทําสัญญากับ

หน่วยงานของรัฐแล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า



            ในกรณทีีไม่สามารถปฏิบัตใิห้ถูกต้อง  ตามสัญญาได้ตาม        

วรรคหนึง เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพมิขนึ

ในการดาํเนินการให้แล้วเสร็จตามวตัถุประสงค์ของสัญญาดงักล่าว         

ผู้กระทําผดิต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐนันด้วย

            ในการพจิารณาคดคีวามผดิเกียวกับการเสนอราคาต่อ

หน่วยงานของรัฐ ถ้ามกีารร้องขอ  ให้ศาลพจิารณากําหนดค่าใช้จ่ายที

รัฐต้องรับภาระเพมิขนึให้แก่หน่วยงานของรัฐตามวรรคสองด้วย



รู้ว่าราคาทีเสนอนัน                     

ตาํมากเกินกว่าปกติ                  

จนเห็นได้ชัดว่า                              

ไม่เป็นไปตามลักษณะ                

สินค้าหรือบริการ

เสนอผลประโยชน์                

ตอบแทนให้แก่                     

หน่วยงานของรัฐ                      

สูง กว่าความเป็นจริง                

ตามสิทธิทจีะได้รับ

มวีตัถุประสงค์กีดกันการแข่งขนัราคา           

เป็นเหตุให้ไม่สามารถ ปฏิบัตงิานให้             

ถูกต้องตามสัญญาได้  

* (และหากเป็นเหตุให้หน่วยงาน                   

ของรัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพมิขนึ              

ผู้กระทําผดิต้องชดใช้ ค่าใช้จ่ายให้แก่

หน่วยงานของรัฐนันด้วย)

ผู้ใดโดยทุจริต                           

ทาํการเสนอราคา                              

ต่อหน่วยงานของรัฐ



มาตรา 9 (นิตบุิคคลกระทําผดิ  ผู้จัดการ, ผู้บริหารเป็นตวัการร่วม)

ในกรณทีีการกระทําความผดิตามพระราชบัญญตันีิเป็นไป         

เพือประโยชน์ของนิตบุิคคลใด ให้ถือว่าหุ้นส่วนผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มอํีานาจในการดาํเนินงาน         

ในกิจการของนิตบุิคคลนัน หรือผู้ซึงรับผดิชอบในการ           

ดาํเนินงานของนิตบุิคคลในเรืองนัน เป็นตวัการร่วมใน             

การกระทําความผดิด้วย เว้นแต่จะพสูิจน์ได้ว่าตนมไิด้ม ี              

ส่วนรู้เห็นในการกระทําความผดินัน



การกระทํา

ความผดิตาม 

พ.ร.บ.นี

เป็นไปเพือ

ประโยชน์นิติ

บุคคลใด

ถือว่า

หุ้นส่วนผู้จดัการ

ผู้บริหารหรือผู้มอํีานาจในการ

ดาํเนินงานในกิจการของนิติ

บุคคล

เป็น

ตวัการ

ร่วม

กรรมการผู้จดัการ

เว้นแต่พสูิจน์ได้ว่าตนมไิด้มส่ีวนรู้เห็น

ในการกระทําความผดิ ไม่มคีวามผิด



ความผดิเจ้าหน้าทขีองรัฐ หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง

(มาตรา 10 – มาตรา 13)

มาตรา 10

เจ้าหน้าทีในหน่วยงานของรัฐผู้ใด  ซึงมอํีานาจหรือหน้าที                

ในการอนุมตั ิการพจิารณาหรือการดาํเนินการใด  ๆทีเกียวข้อง        

กับการเสนอราคาครังใด รู้หรือมพีฤตกิารณ์ปรากฎแจ้งชัดว่า       

ควรรู้ว่า การเสนอราคาในครังนันมกีารกระทําความผดิตาม        

พระราชบัญญตันีิ   ละเว้นไม่ดาํเนินการเพือให้มีการยกเลิก             

การดาํเนินการเกียวกับการเสนอราคาในครังนัน มคีวามผดิ          

ฐานกระทําความผดิต่อตาํแหน่งหน้าที

(รู้หรือควรรู้ว่ามกีารกระทําผดิตาม พ.ร.บ. นี     

ละเว้นไม่ยกเลิกการเสนอราคา)



อัตราโทษ

จําคุก 1 ถงึ 10 ปี  และปรับตงัแต่  20,000  ถงึ  200,000 บาท

มคีวามผดิฐานกระทาํ                   

ความผดิต่อตาํแหน่งหน้าที

การเสนอราคาในครังนัน            

มกีารกระทาํความผดิตาม           

พ.ร.บ. นี

ละเว้นไม่ดาํเนินการ                

เพือให้มกีารยกเลิก                  

การเสนอราคา

เจ้าหน้าทีใน

หน่วยงานของ

รัฐผู้ใด

อนุมตัิ

ดาํเนินการใด  ๆทเีกียวข้อง                 

กับการเสนอราคา

พจิารณา

รู้

มพีฤตกิารณ์         

ปรากฏแจ้งชัดว่า

ควรรู้

มอํีานาจ

มหีน้าที



มาตรา 11

เจ้าหน้าทีในหน่วยงานของรัฐผู้ใด  หรือผู้ได้รับมอบหมายจาก    

หน่วยงานของรัฐผู้ใด  โดยทุจริตทําการออกแบบ กําหนดราคา 

กําหนดเงือนไข    หรือกําหนดผลประโยชน์ตอบแทน อันเป็น           

มาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมใิห้มกีารแข่งขนั ในการ

เสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพือช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคารายใด

ได้มสิีทธิเข้าทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม หรือ

เพือกีดกันผู้เสนอราคาใดมใิห้มโีอกาสเข้าแข่งขนัในการเสนอราคา

อย่างเป็นธรรม ต้องระวางโทษจําคุกตงัแต่ห้าปีถงึยสิีบปี หรือจําคุก

ตลอดชีวติ และปรับตงัแต่หนึงแสนบาทถงึสีแสนบาท

(ทุจริตในการออกแบบ  กําหนดราคา  กําหนดเงือนไข)



เจ้าหน้าทใีน           

หน่วยงานของรัฐ
โดยทุจริตทําการ

ออกแบบ

เงือนไข

กําหนดราคา

โดยมุ่งหมายไม่ให้มกีารแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม

ผลประโยชน์                                         

ตอบแทน

เพือช่วยเหลือผู้เสนอราคาให้มสิีทธิทําสัญญาโดยไม่เป็นธรรม

เพือกีดกันผู้เสนอราคาไม่ให้มโีอกาสเข้าแข่งขนัในการเสนอราคา

อย่างเป็นธรรม

อันเป็นมาตรฐาน          

ในการเสนอราคาผู้ทีได้รับมอบหมาย

จากหน่วยงานของรัฐ

-

-



เจ้าหน้าทีในหน่วยงานของรัฐผู้ใดกระทําความผดิตาม                                

พระราชบัญญตันีิ หรือกระทําการใด  ๆโดยมุ่งหมายมใิห้                                     

มกีารแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม   เพือเอืออํานวยแก่                                            

ผู้เข้าทําการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มสิีทธิทําสัญญากับ                           

หน่วยงานของรัฐ มคีวามผดิฐานกระทําผดิต่อตาํแหน่งหน้าที                    

ต้องระวางโทษจําคุกตงัแต่ห้าปีถงึยสิีบปี หรือจําคุกตลอดชีวติ                    

และปรับตงัแต่หนึงแสนบาทถงึสีแสนบาท

มาตรา 12 (เจ้าหน้าทีในหน่วยงานของรัฐกระทําผดิตาม พ.ร.บ. นี  

มคีวามผดิฐานกระทําผดิต่อตาํแหน่งหน้าที)



เจ้าหน้าทใีน

หน่วยงานของรัฐ

กระทาํความผดิ

ตาม พ.ร.บ. นี

กระทาํการใด  ๆ                     

มุ่งหมาย  มใิห้ม ี                  

การแข่งขนัราคา                      

อย่างเป็นธรรม

เอืออํานวยแก่ผู้เข้าทาํ

การเสนอราคารายใด

ให้เป็นผู้มสิีทธิทาํ

สัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐ

ความผดิฐาน              

กระทาํความผดิ             

ต่อตาํแหน่งหน้าที



ผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง   หรือกรรมการหรืออนุกรรมการใน                       

หน่วยงานของรัฐ   ซึงมใิช่เป็นเจ้าหน้าทีในหน่วยงานของรัฐผู้ใด                      

กระทําความผดิตามพระราชบัญญตันีิ   หรือกระทําการใด  ๆ ต่อ                             

เจ้าหน้าทีในหน่วยงานของรัฐซึงมอํีานาจหรือหน้าทีในการอนุมตั ิ                      

การพจิารณา หรือการดาํเนินการใด  ๆทีเกียวข้องกับการเสนอราคา                       

เพือจูงใจหรือทําให้จํายอมต้องยอมรับการเสนอราคาทีมกีารกระทํา                     

ความผดิตามพระราชบัญญตันีิ ให้ถือว่าผู้นันกระทําความผดิฐาน                      

กระทําผดิต่อตาํแหน่งหน้าที ต้องระวางโทษจําคุก ตงัแต่เจ็ดปีถงึยสิีบปี             

หรือจําคุกตลอดชีวติ และปรับตงัแต่หนึงแสนสีหมืนบาทถงึสีแสนบาท

มาตรา 13 (ผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง  กระทําความผดิต่อ     

เจ้าหน้าทีในหน่วยงานของรัฐ)



จูงใจ ยอมรับการเสนอราคาทีมี

การกระทาํความผดิตาม พ.ร.บ. นี

ผดิฐานกระทาํความผิด

ต่อตาํแหน่งหน้าที

มใิช่เจ้าหน้าที

ในหน่วยงาน

ของรัฐ

กระทาํความผดิ

ตาม พ.ร.บ. นี

กระทาํการใด  ๆ          

ต่อเจ้าหน้าทีของรัฐ

ผู้ดาํรงตาํแหน่ง

ทางการเมือง

กรรมการ

อนุกรรมการ

-

-
-

มอํีานาจ

มหีน้าที

อนุมตัิ

พจิารณา

การใด  ๆ               

ทเีกียวข้อง



          ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอํีานาจสอบสวนข้อเทจ็จริงเกียวกับการ

กระทาํทเีป็นความผดิเกียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐตาม

พระราชบัญญตันีิ

ในกรณทีมีพีฤตกิารณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมกีาร

กล่าวหาร้องเรียนว่าการดาํเนินการซือ การจ้าง การแลกเปลียน การเช่า         

การจาํหน่ายทรัพย์สิน  การได้รับสัมปทานหรือการได้รับสิทธิใด  ๆของ

หน่วยงานของรัฐครังใดมกีารกระทาํอันเป็นความผดิตามพระราชบัญญัตนีิ     

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทาํการสอบสวนข้อเทจ็จริงโดยเร็ว และถ้าเห็นว่า

มมีูลให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี

มาตรา 14 (คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอํีานาจสอบสวนข้อเทจ็จริง

เกียวกับการกระทาํทเีป็นความผดิเกียวกับการเสนอราคา

ต่อหน่วยงานของรัฐ)



(1) ในกรณทีีผู้กระทําความผดิเป็นเจ้าหน้าทีของรัฐหรือ

ผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ       

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ดาํเนินการกับผู้นันตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(2) ในกรณทีีเป็นบุคคลอืนนอกจากบุคคลตาม (1) ให้

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาํเนินการกล่าวโทษบุคคลนันต่อพนักงาน

สอบสวนเพือดาํเนินคดต่ีอไป ในการดาํเนินการของพนักงาน

สอบสวนให้ถือรายงานการสอบสวนข้อเทจ็จริงของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. เป็นหลัก



(3)  ในกรณทีกีารกระทาํความผดิตามพระราชบัญญตันีิเป็น

การกระทําของเจ้าหน้าทีของรัฐหรือผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง

ตาม (1) และบุคคลอืนทีลักษณะคดมีคีวามเกียวเนืองเป็นความผดิ

เดยีวกัน ไม่ว่าจะเป็นตวัการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ถ้าคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. เห็นสมควรดาํเนินการสอบสวนเพือดาํเนินคดกัีบบุคคลที

เกียวข้องทงัหมดในคราวเดยีวกัน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอํีานาจ

ดาํเนินการสอบสวนบุคคลทีเกียวข้องกับการกระทําความผดิ และเมือ

ดาํเนินการเสร็จให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยงัสํานักงาน

อัยการสูงสุด เพือดาํเนินการให้มกีารฟ้องคดใีนศาลซึงมเีขตอํานาจ

พจิารณาพพิากษาคดสํีาหรับผู้ทีกระทําความผดินัน



โดยให้ถือว่ารายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสํานวนการ

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา แต่ถ้า

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการกระทาํความผดิดงักล่าวสมควรให้

ดาํเนินการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิ

พจิารณาความอาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งผลการสอบสวน

ข้อเท็จจริงไปยงัพนักงานสอบสวนเพือเป็นผู้ดาํเนินคดต่ีอไป

การดาํเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่เป็นการตดัสิทธิ

ผู้เสียหายหรือหน่วยงานของรัฐทีเสียหายจากการกระทําความผดิใน

การเสนอราคา ในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษตามประมวลกฎหมาย

วธีิพจิารณาความอาญา



มาตรา 15 (ในการสอบสวนเพือดาํเนินคดอีาญาแก่ผู้กระทําความผดิ

ตามพระราชบัญญตันีิ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอํีานาจ

ดงัต่อไปนี)

(1) แสวงหาข้อเทจ็จริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพือทจีะ

ทราบข้อเท็จจริงหรือพสูิจน์ความผดิและเพือจะเอาตวัผู้กระทาํผดิมา

ฟ้องลงโทษ

(2) มคีาํสังให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

ของรัฐ ปฏิบัตกิารทงัหลายอันจาํเป็นแก่การรวบรวมพยานหลักฐาน

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานทเีกียวข้อง

จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคาํเพือประโยชน์ในการ

สอบสวน



(3) ดาํเนินการขอให้ศาลทีมเีขตอํานาจออกหมายเพือเข้าไปใน

เคหสถาน สถานทีทําการ หรือสถานทีอืนใด รวมทังยานพาหนะของ

บุคคลใด  ๆในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขนึและพระอาทิตย์ตก หรือใน

ระหว่างเวลาทีมกีารประกอบกิจการเพือตรวจสอบ ค้น ยดึ หรืออายดั

เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอืนใดซึงเกียวข้องกับเรืองที         

ไต่สวนข้อเท็จจริง และหากยงัดาํเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าว    

ให้สามารถดาํเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

(4) ดาํเนินการขอให้ศาลทีมเีขตอํานาจออกหมายเพือให้มกีารจับ

และควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา ซึงระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า

เป็นผู้กระทําความผดิหรือเป็นผู้ซึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มมีติว่า

ข้อกล่าวหามมีูล เพือส่งตัวไปยงัสํานักงานอัยการสูงสุด เพือดาํเนินการ

ต่อไป



(5) ขอให้เจ้าพนักงานตาํรวจหรือพนักงานสอบสวนดาํเนินการตาม

หมายของศาลทอีอกตาม (3) หรือ (4)

(6) กําหนดระเบียบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกียวกับการสืบสวน

และสอบสวนการกระทาํความผดิตามพระราชบัญญตันีิ และการประสานงานใน

การดาํเนินคดรีะหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานสอบสวน และพนักงาน

อัยการ

ในการปฏบัิตหิน้าทตีามพระราชบัญญตันีิ ให้ประธานกรรมการและ

กรรมการ ป.ป.ช. เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจชันผู้ใหญ่ และมอํีานาจ

หน้าทเีช่นเดยีวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความ

อาญา และเพือประโยชน์ในการสอบสวนให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอํีานาจ

แต่งตงัอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าทดีาํเนินการตามอํานาจหน้าทขีอง

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ ในกรณเีช่นว่านีให้อนุกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที

ทไีด้รับแต่งตงัเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความ

อาญา



ในกรณทีีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานการสอบสวน

ให้สํานักงานอัยการสูงสุดดาํเนินคดต่ีอไป การดาํเนินการเกียวกับ

การสังฟ้องหรือสังไม่ฟ้องของพนักงานอัยการตามประมวล

กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา ให้ถือว่าบทบัญญตัทีิกําหนดเป็น

อํานาจหน้าทีของพนักงานสอบสวน ผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาต ิ

หรือผู้ว่าราชการจังหวดั เป็นอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.



ซือสัตย์  เป็นธรรม  

มืออาชีพ



ศาลอาญาคดทุีจริตและประพฤตมิชิอบ

โดย นายมชัีย  โอ้น 
เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชํานาญการพเิศษ

ขอบเขต

จํานวน ทีตงั เขตศาล และวนัเปิดทําการ

ความหมาย

อํานาจหน้าที

การไต่สวน



จาํนวน ทตีงั และ เขตศาล                                  

ศาลอาญาคดที ุจริตและประพฤตมิชิอบ



พจิารณาพพิากษาคดี

กรุงเทพมหานคร

สมุทรปราการ

สมุทรสาคร

นครปฐม

นนทบุรี

ปทุมธานี

เขตศาลอาญาคดทุีจริตและประพฤตมิชิอบ  กลาง



เขตศาลอาญาคดทุีจริตและประพฤตมิชิอบ  

ภาค ๑

พจิารณาพพิากษาคดี

ชัยนาท

พระนครศรีอยุธยา

ลพบุรี

สระบุรี

สิงห์บุรี

อ่างทอง



                                                                                   

เขตศาลอาญาคดทุีจริตและประพฤตมิชิอบ    

ภาค ๒
พจิารณาพพิากษาคดี

จนัทบุรี

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ตราด

นครนายก

ปราจนีบุรี

ระยอง

สระแก้ว



เขตศาลอาญาคดทุีจริตและประพฤตมิชิอบ    

ภาค ๓
พจิารณาพพิากษาคดี

ชัยภูมิ

นครราชสีมา

บุรีรัมย์

ยโสธร

ศรีสะเกษ

สุรินทร์

อํานาจเจริญ

อุบลราชธานี



เขตศาลอาญาคดทุีจริตและประพฤตมิชิอบ                 

ภาค ๔
พจิารณาพพิากษาคด ี                                     

 กาฬ สินธ์ุ หนองคาย

 ขอนแก่น หนองบัวลําภู

 นครพนม อุดาธานี

 บึงกาฬ

 มหาสารคาม

 มุกดาหาร

 ร้อยเอ็ด

 เลย

สกลนคร



เขตศาลอาญาคดทุีจริตและประพฤตมิชิอบ                 

ภาค ๕
 พจิารณาพพิากษาคดี

 เชียงราย

 เชียงใหม่

 น่าน

 พะเยา

 แพร่

 แม่ฮ่องสอน

 ลําปาง

 ลําพูน



เขตศาลอาญาคดทุีจริตและประพฤตมิชิอบ                 

ภาค ๖
 พจิารณาพพิากษาคดี

 กําแพงเพชร อุทยัธานี

 ตาก

 นครสวรรค์

 พจิติร

 พษิณุโลก

 เพชรบูรณ์

 สุโขทยั

 อุตรดติถ์



เขตศาลอาญาคดทุีจริตและประพฤตมิชิอบ                 

ภาค ๗
 พจิารณาพพิากษาคดี

 กาญจนบุรี

 ประจวบครีีขนัธ์

 เพชรบุรี

 ราชบุรี

 สมุทรสงคราม

 สุพรรณบุรี



เขตศาลอาญาคดทุีจริตและประพฤตมิชิอบ                 

ภาค ๘
 พจิารณาพพิากษาคดี

 กระบี

 ชุมพร

 นครศรีธรรมราช

 พงังา

 ภูเก็ต

 ระนอง

           สุราษฎร์ธานี



เขตศาลอาญาคดทุีจริตและประพฤตมิชิอบ                 

ภาค ๙
 พจิารณาพพิากษาคดี

 ตรัง

 นราธิวาส

 ปัตตานี

 พทัลุง

 ยะลา

 สงขลา
           สตูล



ทีตงั ศาลอาญาคดีทจุริตฯ

 ศาลอาญาคดีทจุริตฯ กลาง ตงัที  เขตดสุติ  กรุงเทพฯ
 ศาลอาญาคดีทจุริตฯ ภาค ๑ ตงัที  ณ จงัหวดัสระบรีุ
 ศาลอาญาคดีทจุริตฯ ภาค ๒ ตงัที  ณ  จงัหวดัระยอง
 ศาลอาญาคดีทจุริตฯ ภาค ๓ ตงัที  ณ  จงัหวดัสริุนทร์
 ศาลอาญาคดีทจุริตฯ ภาค ๔ ตงัที  ณ  จงัหวดัขอนแก่น
 ศาลอาญาคดีทจุริตฯ ภาค ๕ ตงัที  ณ  จงัหวดัเชียงใหม่
 ศาลอาญาคดีทจุริตฯ ภาค ๖ ตงัที  ณ  จงัหวดัพิษณโุลก
 ศาลอาญาคดีทจุริตฯ ภาค ๗ ตงัที  ณ  จงัหวดัสมทุรสงคราม
 ศาลอาญาคดีทจุริตฯ ภาค ๘ ตงัที  ณ  จงัหวดันครศรีธรรมราช
 ศาลอาญาคดีทจุริตฯ ภาค ๙ ตงัที  ณ  จงัหวดัสงขลา



วนัเปิดทําการศาลอาญาคดีทจุริตและประพฤตมิิชอบ

    ศาลอาญาคดที ุจริตฯ กลาง เปิดทาํการเมือ ๑๖ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                             
ศาลอาญาคดที ุจริตฯ ภาค ๑ ภาค ๓ ภาค ๔ ภาค ๕ ภาค ๖ 
ภาค ๘ ภาค ๙  เปิดทาํการตงัแต่วันท ี ๑  เมษายน  พ.ศ.
๒๕๖๐

ศาลอาญาคดที ุจริตฯภาค ๒  ภาค ๗  เปิดทาํการตงัแต่วันท ี 
๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐



คดีทจุริตและประพฤติมิชอบ  หมายความวา่

๑  คดีอาญาทีฟอ้งให้ลงโทษเจ้าหน้าทีของรัฐ  ในความผิด
ความผิดตอ่ตําแหน่งหน้าทีราชการ
ความผิดตอ่ตําแหน่งหน้าทีในการยตุิธรรม ตาม ป.อาญา
ความผิดตอ่ตําแหน่งหน้าที
ทจุริตตอ่หน้าทีตามกฎหมายอืน
ความผิดอืน อนัเนืองมาจากการประพฤติมิชอบ



ความผิดตอ่ตาํแหน่งหนา้ทีราชการ

เจา้พนกังานยกัยอกทรพัย์
เจา้พนกังานใชอ้าํนาจในตาํแหน่ง

โดยมิชอบ
เจา้พนกังานเรียกหรือรบัสินบน

เจา้พนกังานใชอ้าํนาจในตาํแหน่ง
โดยทุจริต

เจา้พนกังานเขา้ไปมีสว่นไดเ้สีย
เจา้พนกังานปฏิบตัหิรือละเวน้

การปฏิบตัหินา้ที
เจา้พนกังานปลอมเอกสาร
เจา้พนกังานทาํเอกสารเท็จ



คดีทจุริตและประพฤติมิชอบ  หมายความวา่

 ๒ คดีอาญาทีฟอ้งให้ลงโทษเจ้าหน้าทีของรัฐหรือบคุคล ที

กระทําความผิดฐานฟอกเงิน ทีเกียวเนืองกบัความผิดตาม ๑

กระทําความผิดตาม                                                           
กม.วา่ด้วยความผิดเกียวกบัการเสนอราคาตอ่หนว่ยงานของรัฐ

กม.วา่ด้วยการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ

กม.อืนทีมีวตัถปุระสงค์ในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต
หรือประพฤตมิิชอบ

  

 



คดีทจุริตและประพฤติมิชอบ  หมายความวา่

๓ คดีอาญาทีฟอ้งให้ลงโทษบคุคล ในความผิดเกียวกบั
การเรียก
รับ
ยอมจะรับ                 ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อืนใด 
ให้
ขอให้
รับวา่จะให้ 

การใช้กําลงัประทษุร้าย ขูเ่ขญ็วา่จะใช้กําลงัประทษุร้าย
ใช้อิทธิพลเพือจงูใจ  ขม่ขืนใจ  ให้เจ้าหน้าทีของรัฐ
กระทําการ  ไมก่ระทําการ  ประวิงการกระทําใด ตาม ป.อาญา/กม.อืน

  



คดีทจุริตและประพฤติมิชอบ  หมายความวา่

๔ คดีอาญาทีฟอ้งขอให้ลงโทษเจ้าหน้าทีรัฐ/บคุคล  ตาม
กฎหมายทีกําหนดให้เป็นคดีทจุริตและประพฤตมิิชอบ

๕คดีอาญาทีฟอ้งขอให้ลงโทษบคุคลทีร่วมกระทําความผิด
กบัเจ้าหน้าทีรัฐ หรือ บคุคลตาม ๑-๔ ไมว่า่ในฐานะ

ตวัการ
ผู้ใช้
ผู้สนบัสนนุ
ผู้สมคบ



คดีทจุริตและประพฤตมิิชอบ  หมายความวา่

๖ คดีเกียวกบั

การจงใจไมยื่นบญัชีฯและเอกสารประกอบ

จงใจยืนบญัชีฯและเอกสารประกอบ ด้วย

ข้อความอนัเป็นเทจ็

ปกปิดข้อเทจ็จริงทีควรแจ้งให้ทราบ



คดีทจุริตและประพฤติมิชอบ  หมายความวา่

๗  คดีร้องขอให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผน่ดิน เพราะเหตุ
รํารวยผิดปกติ
ทรัพย์สนิเพิมขนึผิดปกติ

๘  กรณีทีมีการขอให้ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาอยา่งหนึงอยา่ง
ใดก่อนยืนฟอ้ง หรือยืนคําร้องขอ ตาม ๑ - ๗



คดีทีศาลอาญาคดีทจุริตฯไมรั่บ

๑  คดีทีอยูใ่นอํานาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง

๒  คดีทีอยูใ่นอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมาย
วา่ด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว



ผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิน

ซึงมตีาํแหน่งหรือเงนิเดือนประจาํ พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัตงิาน

ในรัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถนิและสมาชิกสภาท้องถนิ  

ซึงมใิช่ผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าทีหรือพนักงานตามกฎหมาย

ว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องท ีและให้หมายความรวมถงึกรรมการ 

อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ และ

บุคคลหรือคณะบุคคลซึงใช้อํานาจ หรือได้รับมอบหมายให้ใช้อํานาจทาง

การปกครองของรัฐในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึงตามกฎหมาย ไม่ว่า

จะเป็นการจดัตงัขนึในระบบราชการ  รัฐวสิาหกิจ  และกิจการอืนของรัฐ

( พ.ร.บ. ป.ป.ช.  ม. 4 )

“เจ้าหน้าของรัฐ”  หมายความว่า



   “ผู้ดาํรงตาํแหน่งระดบัสูง”  หมายความว่า  

     ผู้ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดบักระทรวง ทบวง

หรือกรมสําหรับข้าราชการพลเรือน ปลัดกระทรวงกลาโหม

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการเหล่าทัพสําหรับ

ข้าราชการทหาร ผู้ดาํรงตาํแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาต ิ 

ปลัดกรุงเทพมหานคร  กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของ

รัฐวสิาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญทีมฐีานะ

เป็นนิตบุิคคล  กรรมการและผู้บหารสูงสุดของหน่วยงานอืน

ของรัฐ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดและผู้ดาํรง

ตาํแหน่งอืนตามทีมกีฎหมายอืนบัญญตัิ



การทุจริตต่อหน้าท ีหมายความว่า 

   ปฏิบัต ิหรือละเว้นการปฏิบัตอิย่างใดในตาํแหน่งหรือ

หน้าที  

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตอิย่างใดในพฤติการณ์ที

อาจทําให้ผู้อืนเชือว่ามตีาํแหน่งหรือหน้าที  ทังทีตนมไิด้มี

ตาํแหน่งหรือหน้าทีนัน 

ใช้อํานาจในตาํแหน่งหรือหน้าที 

ทังนี  เพือแสวงหาประโยชน์ทีมคิวรได้โดยชอบ  สําหรับ

ตนเองหรือผู้อืน



ประพฤติมิชอบ  หมายความวา่
การกระทําทีไมใ่ชท่จุริตตอ่หน้าที  แตเ่ป็นการปฏิบตัิ/ละเว้นการปฏิบตั ิ
อยา่งใดโดยอาศยัเหตทีุมีตําแหนง่หรือหน้าทีอนัเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมาย

ระเบียบ

ข้อบงัคบั

คําสงั

มตขิองคณะรัฐมนตรี

 ทีมุง่หมายจะควบคมุดแูล

การรับ

การเก็บรักษา

การใช้เงิน

ทรัพย์สนิของแผน่ดนิ



“ผู้เสียหาย”  หมายความว่า  

     ผู้เสียหายจากการกระทําอันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที

ของรัฐรํารวยผดิปกต ิ การกระทาํความผดิต่อ

ตาํแหน่งหน้าทรีาชการตามประมวลกฎหมายอาญา  

หรือกระทาํความผดิต่อตาํแหน่งหน้าทหีรือทุจริต

ต่อหน้าทตีามกฎหมายอืน



“ผู้ถูกกล่าวหา”  หมายความว่า  

    ผู้ซึงถูกกล่าวหาหรือมพีฤตกิารณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ว่า  ได้กระทาํการอันเป็นมูลทจีะนําไปสู่การถอดถอน

จากตาํแหน่ง การดาํเนินคดอีาญา  การขอให้ทรัพย์สินตก

เป็นของแผ่นดนิ  หรือการดาํเนินการทางวนัิย  ตามทีบัญญตัิ

ในพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญนี  และให้

หมายความรวมถงึตวัการ  ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการ

กระทาํดงักล่าวด้วย



“ทรัพย์สินเพมิขนึผดิปกติ”  หมายความวา่  

“ทรัพย์สินเพมิขนึผดิปกติ”  หมายความว่า  

     การททีรัพย์สินหรือหนีสินในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ

หนีสิน  ท ี ผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองได้ยืนเมือพ้นจากตําแหน่ง

มกีารเปลียนแปลงไปจากบัญชีฯทไีด้ยืนเมือเข้ารับตาํแหน่ง

ในลกัษณะทีทรัพยสิ์นเพิมขึนผดิปกติหรือหนีสินลดลง ผดิปกติ



“รํารวยผดิปกติ”  หมายความว่า  
    
(๑) การมีทรัพย์สนิมากผิดปกต ิหรือ 

(๒) การมีทรัพย์สนิเพิมขนึมากผิดปกต ิหรือ 

(๓) การมีหนีสนิลดลงมากผิดปกต ิหรือ 

(๔) การได้ทรัพย์สนิมาโดยไมส่มควรสืบเนืองมาจากการ

ปฏิบตัิตามหน้าทีหรือ        ใช้อํานาจในตําแหนง่หน้าที 



บทกาํหนดโทษ

 รับผิดทาง  อาญา
 รับผิดทาง แพง่(ริบทรัพย์/ยดึทรัพย์)
 รับผิดทางวินยั



สรุปสาระสาํคัญ
 ขยายอํานาจให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินคดีอาญา 

เจ้าหน้าทีของรัฐตา่งประเทศ  เจ้าหน้าทีขององค์กร
ระหวา่งประเทศ และเอกชน

 ถ้าผู้ถกูกลา่วหาหรือจําเลยหลบหนีระหวา่งถกูดําเนินคดี
หรือระหวา่งการพิจารณาของศาล  มิให้นบัระยะเวลาการ
หลบหนี รวมเป็นสว่นหนงึของอายคุวาม

 มีอํานาจไตส่วนความผิดทีอยูใ่นอํานาจคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ซงึได้กระทําลงนอกราชอาณาจกัรไทย

 เพิมโทษประหารชีวิต



ต้นสังกัดต้องลงโทษทางวนิัย

 ประธานกรรมการสง่รายงานพร้อมความเหน็ให้ต้น
สงักดั

 ต้นสงักดัพิจารณาโทษทางวินยัตามฐานความผิดที
ป.ป.ช.มีมติ

 ไมต้่องแตง่ตงัคณะกรรมการสอบสวนวินยัอีก
 ให้ถือวา่รายงานเอกสารและความเหน็ของ

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.เป็นสํานวนทางวินยัของ
คณะกรรมการสอบสวนวินยั



มีมูลความผิดทางอาญา

 ผู้ ดํารงตําแหนง่ทางการเมือง
◦ สง่อยัการสงูสดุเพือฟอ้งคดีตอ่ศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหนง่ทางการเมือง

 เจ้าหน้าทีอืนของรัฐ
◦ สง่อยัการสงูสดุเพือฟอ้งคดีตอ่ศาลยตุิธรรม (ศาล

อาญาคดีทจุริตฯ/ศาลจงัหวดั) ทีมีเขตอํานาจ



ความเข้มข้นของการต่อต้านการทจุริต

 พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการ
ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต (ฉบบัที 3) พ.ศ. 
2558

 มีผลบงัคับใช้  ตงัแต่วันท ี10 กรกฎาคม 2558



สรุปสาระสาํคัญ
 ขยายอํานาจให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินคดีอาญา 

เจ้าหน้าทีของรัฐตา่งประเทศ  เจ้าหน้าทีขององค์กร
ระหวา่งประเทศ และเอกชน

 ถ้าผู้ถกูกลา่วหาหรือจําเลยหลบหนีระหวา่งถกูดําเนินคดี
หรือระหวา่งการพิจารณาของศาล  มิให้นบัระยะเวลาการ
หลบหนี รวมเป็นสว่นหนงึของอายคุวาม

 มีอํานาจไตส่วนความผิดทีอยูใ่นอํานาจคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ซงึได้กระทําลงนอกราชอาณาจกัรไทย

 เพิมโทษประหารชีวิต



มาตรา 123/2
 ผู้ใด เป็นเจ้าหน้าทีของรัฐ เจ้าหน้าทีของรัฐตา่งประเทศ 

เจ้าหน้าทีขององค์กรระหวา่งประเทศ   เรียก  รับ  หรือ
ยอมจะรับ  ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อืนใด สําหรับตนเอง 
หรือ ผู้ อืน โดยมิชอบ  เพือกระทําการหรือไม่กระทําการ 
อยา่งใดในตําแหนง่ ไมว่า่การนนัจะชอบหรือมิชอบด้วย
หน้าที

 โทษ จําคกุ 5-20 ปี หรือตลอดชีวิต และปรับตงัแต ่
100,000 – 400,000 บาท  หรือ ประหารชีวิต



มาตรา  123/3

 ผู้ใด เป็นเจ้าหน้าทีของรัฐ เจ้าหน้าทีของรัฐตา่งประเทศ 
เจ้าหน้าทีขององค์กระหวา่งประเทศ กระทําการหรือ ไม่
กระทําการอยา่งใดในตําแหนง่ โดยเหน็แก่ ทรัพย์สนิ 
หรือ ประโยชน์อืนใด     ซงึตนได้เรียก  รับ  หรือยอมจะ
รับไว้ก่อน  ทีตนได้รับแตง่ตงัในตําแหนง่นนั

 โทษ จําคกุ 5-20 ปี หรือตลอดชีวิต และปรับ 100,000-
400,000



มาตรา 123/4 (เอกชน)

 ผู้ใด เรียก รับ ยอมจะรับ ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อืนใด 
สําหรับตนเองหรือผู้ อืน   เป็นการตอบแทนทีจะ จงูใจ หรือ
ได้จงูใจ  จนท.ของรัฐ/รัฐตา่งประเทศ/องค์กรระหวา่ง
ประเทศ    โดยทจุริต/ ผิดกฏหมาย /โดยอิทธิพลของตนเอง  

 ให้กระทําการหรือไมก่ระทําการ ในหน้าทีอนัเป็นคณุ หรือ
เป็นโทษแก่บคุคลใด

 โทษ จําคกุ ไมเ่กิน 5 ปี หรือปรับไมเ่กิน  100,000 บาท 
หรือทงัจําทงัปรับ



มาตรา 123/5 (เอกชน)

 ผู้ใด ให้  ขอให้  รับวา่จะให้  ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อืนใด   แก่ จนท.รัฐ/รัฐตา่งประเทศ/องค์กรระหวา่ง
ประเทศ  

 เพือ จงูใจ  ให้กระทําการไมก่ระทําการ หรือประวิงการ
กระทําอนัมิชอบด้วยหน้าที

 โทษ  จําคกุไมเ่กิน 5 ปี หรือปรับไมเ่กิน 100,000 บาท 
หรือทงัจําทงัปรับ



มาตรา 123/5  วรรค 2 (เอกชน)

 รวมถงึ  บคุคลทีมีความเกียวข้องกบันิติบคุคลใดและ
กระทําไปเพือประโยชน์ของนิติบคุคลนนั โดยนิติบคุคล
ดงักลา่วไมมี่มาตราการควบคมุภายในทีเหมาะสม  เพือ
ปอ้งกนัมิให้ มีการกระทําความผิดนนั  นิติบคุคลนนัมี
ความผิดตาม   มาตรานี 

 โทษ ปรับตงัแต ่1  เทา่ แตไ่มเ่กิน 2  เทา่ ของคา่เสียหาย 
หรือประโยชน์ทีได้รับ



มาตรา  123/5  วรรค  3  (เอกชน)

 บคุคลทีมีความเกียวข้องกบันิติบคุคล   ให้
หมายความถงึ  ลกูจ้าง  ตวัแทน   บริษัทในเครือ  
หรือ บคุคลใด ซงึกระทําการเพือหรือในนามของนิติ
บคุคลนนั  ไมว่า่จะมีอํานาจหน้าทีในการนนัหรือไม่
ก็ตาม



การริบทรัพย์ (ม.123/6)
 ความผิดตาม  พรบ. ประกอบรัฐธรรมนญูนี   ให้ศาลมีอํานาจสงั

ให้ริบทรัพย์สนิ
 1  ทรัพย์สนิทีได้ใช้หรือมีไว้เพือใช้ในการกระทําความผิด
 2  ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อนัอาจคํานวณเป็นเงินได้ทีบคุคลได้มา

จากการกระทําความผิดหรือจากการเป็นผู้ใช้  ผู้สนบัสนุน  หรือผู้
โฆษณาหรือประกาศ ให้ผู้ อืนกระทําความผิด

 3  ทรัพย์สนิฯ  ทีบคุคลได้มาจากการจําหน่าย จ่าย โอน ด้วย
ประการใดๆ ซงึทรัพย์สนิหรือประโยชน์ตาม (1) (2)     

 4  ประโยชน์อนัเกิดจาก  (1)(2)หรือ(3)                                                                                                     



บรรดาทรัพย์สินดงัต่อไปนีให้ริบเสียทงัสนิ 

ม.123/7
 ทรัพย์สนิฯทีบคุคลได้ให้  ขอให้ หรือรับวา่จะให้ แก่ จนท.รัฐ/รัฐ

ตา่งประเทศ/องค์กรระหวา่งประเทศ   เพือจงูใจให้กระทําการ ไม่
กระทําการหรือประวิงการกระทําอนัมิชอบด้วยหน้าที

 ทรัพย์สนิฯที จนท.รัฐ ได้มาจากกระทําความผิด ตอ่ตําแหน่ง
หน้าที หรือความผิดตอ่ตําแหน่งหน้าทีราชการ หรือความผิดตอ่
แหน่งหน้าทีในการยตุิธรรม

 ทรัพย์สนิฯที จนท.รัฐตา่งประเทศ/องค์กรระหวา่งประเทศ ได้มา
จากการกระทําความผิด ตามมาตรา  123/2  หรือมาตรา 123/3 
หรือความผิดในลกัษณะเดียวกนัตามกฏหมายอืน



  มาตรา  123/7 การริบทรัพย์ 

ต่อ
 ทรัพย์สนิฯทีได้ให้  ขอให้  หรือรับวา่จะให้  เพือจงูใจบคุคล

ให้กระทําความผิด หรือเพือเป็นรางวลัในการทีบุคคลได้
กระทําความผิด

 ทรัพย์สนิฯทีบคุคลได้มาจากการจําหนา่ย จ่าย โอน ด้วย
ประการใดๆซงึทรัพย์สนิหรือประโยชน์ตาม (1) (2) (3) หรือ
(4)

 ประโยชน์อืนใดอนัเกิดจาก (1)(2)(3)(4)(5)



การกาํหนดมูลค่าทรัพย์สินทรีิบและการ

ชาํระ
 ศาล  อาจกําหนดมลูคา่ของสงินนัโดยคํานงึถงึราคาท้องตลาดของ

สงินนัในวนัทีศาลมีคําพิพากษาและสงัให้ผู้ ทีศาลสงัให้สง่สงิทีริบ
ชําระเงิน หรือ สงัให้ริบทรัพย์สนิอืนของผู้กระทําความผิดตามมลูคา่   
ภายในระยะเวลาทีศาลกําหนด

 ศาล  จะกําหนดให้ชําระเงินทงัหมดในคราวเดียว หรือให้ผอ่นชําระก็
ได้ โดยคํานงึถงึความเหมาะสมและเป็นธรรม  แก่กรณี

 หากผิดนดั คิดอตัราดอกเบียตามทีกฎหมายกําหนด
 ให้ เลขาธิการฯมีอํานาจเก็บรักษาและจดัการทรัพย์สนิหรือศาลมี

คําสงัเป็นอยา่งอืน



สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

(สํานักงาน ป.ป.ช.)

ภาระกิจหลัก 

1. รับผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆทเีกียวกับงานของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 

3. ศึกษาและสนับสนุนให้มกีารศึกษาวจิยัและเผยแพร่ความรู้เกียวกับ
การทุจริตในวงราชการและการเมือง 

4. ปฏบัิติตามทคีณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

5. เสนองบประมาณรายจ่ายตามมตขิองคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อ
คณะรัฐมนตรี เพือจดัสรรเป็นเงนิอุดหนุนของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และ สํานักงาน ป.ป.ช. 



อํานาจหน้าที

ด้านป้องกัน

ด้านปราบปราม

ด้านตรวจสอบ

ด้านวชิาการ

ด้านการต่างประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาต ิ(สํานักงาน ป.ป.ช.)



ผลประโยชน์ทบัซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง 

๑. ความขดัแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ  

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. ผลประโยชน์ขดักัน 



คูส่มรส หมายความรวมถงึ

 ผู้ซงึอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา โดยมิได้จดทะเบียนสมรสกบั
เจ้าหน้าทีของรัฐ



ญาติ หมายความวา่

 ผู้บพุการี             ของเจ้าหน้าทีของรัฐ
 ผู้สืบสนัดาน        ของเจ้าหน้าทีของรัฐ
 คูส่มรสของบตุร    ของเจ้าหน้าทีของรัฐ
 พีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกนั ของเจ้าหน้าทีของรัฐ
 พีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนั ของเจ้าหน้าทีของรัฐ
 บตุรบญุธรรมหรือผู้ รับบตุรบญุธรรม ของเจ้าหน้าทีของรัฐ
   
     ทงันี  ไมว่า่จะมีความเกียวพนัโดยทางนิตินยัหรือพฤตินยั



โดยทจุริต  หมายความวา่

 เพือแสวงหาประโยชน์ทีมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรือผู้ อืน



นิยามศัพท์และแนวคดิสําคญั 

ผลประโยชน์ส่วนตน (pr ivate interest)

“ผลประโยชน”์ คือ สิงใดๆ ทีมีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่วา่ในทางบวก

หรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ไดค้รอบคลุมเพียงผลประโยชน์

ดา้นการงานหรือธุรกิจของเจา้หนา้ที แต่รวมถึงคนทีติดต่อสมัพนัธ์

ดว้ย เช่น เพือน ญาติ คู่แข่ง ศตัรู เมือใดเจา้หนา้ทีประสงคจ์ะใหค้น

เหล่านีไดห้รือเสียประโยชน ์เมือนนักถื็อวา่มีเรืองผลประโยชน์ส่วน

ตนมาเกียวขอ้ง 



ผลประโยชน์ส่วนตน ม ี๒ ประเภท คือ ทเีกียวกับเงนิ 

(pecuniary) และทไีม่เกียวกับเงนิ (non-pecuniary) 

๑. ผลประโยชน์ส่วนตนทีเกียวกบัเงิน ไม่ไดเ้กียวกบัการไดม้าซึงเงิน
ทองเท่านนั แต่ยงัเกียวกบัการเพิมพนูประโยชน์หรือปกป้องการ
สูญเสียของสิงทีมีอยูแ่ลว้ เช่น ทีดิน หุน้ ตาํแหน่งในบริษทัทีรับงาน
จากหน่วยงาน รวมถึงการไดม้าซึงผลประโยชนอื์นๆ ทีไม่ไดอ้ยูใ่น
รูปตวัเงิน เช่น สมัปทาน ส่วนลดของขวญั หรือของทีแสดงนาํใจ
ไมตรีอืนๆ 

๒. ผลประโยชนที์ไม่เกียวกบัเงิน เกิดจากความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสงัคมวฒันธรรมอืน ๆ เช่น 
สถาบนัการศึกษา สมาคม ลทัธิ แนวคิด มกัอยูใ่นรูปความลาํเอียง/
อคติ/เลือกทีรักมกัทีชงั และมีขอ้สงัเกตวา่แมแ้ต่ความเชือ/ความ
คิดเห็นส่วนตวักจ็ดัอยูใ่นประเภทนี



หน้าทสีาธารณะ (public duty) 

           หนา้ทีสาธารณะของผูที้ทาํงานใหภ้าครัฐคือ การให้

ความสาํคญัอนัดบัตน้แก่ประโยชน์สาธารณะ  

(public interest) คนเหล่านีไม่จาํกดัเฉพาะเจา้หนา้ทีของรัฐ

ทงัระดบัทอ้งถินและระดบัประเทศเท่านนั แต่ยงัรวมถึงคน

อืน ๆ ทีทาํงานใหภ้าครัฐ เช่น ทีปรึกษา อาสาสมคัร 



ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ 

(Public Interests) 

หมายถงึ สิงใดก็ตามทีให้ประโยชน์สุขแก่บุคคล

ทงัหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยงัหมาย

รวมถงึหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม 



ความขดัแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests) 

เป็นสถานการณ์ทีบุคคลในฐานะพนกังานหรือ

เจา้หนา้ทีของรัฐ ใชต้าํแหน่งหรืออาํนาจหนา้ทีในการแสวง

ประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพอ้ง ซึงเป็นการละเมิด

ทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อ

ประโยชน์สาธารณะ 



ความหมายของ (Conflict Of Interests กับ              

Corruption) 

 Conflict of Interestsเป็นรูปแบบหนึงของ Corruptionแต่
ระดบัหรือขนาด และขอบเขต ต่างกนั 

 Conflict of Interestsนาํไปสู่ Corruption ทีรุนแรงขึน 

 Conflict of Interestsเกียวกบัการใชอ้าํนาจทีเป็นทางการ 
เชือมโยงกบักฎหมาย ระเบียบการปฏิบติั และส่วนทีไม่
เป็นทางการ เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ขยายไปถึง
เรืองครอบครัว ตอ้งพิจารณาความสมัพนัธ์ เช่น คู่สมรส 
และคนในเครือญาติ 



ประเภทของผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 การใช้ตาํแหน่งไปดาํเนินการเพือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง
โดยตรง 

 ใช้ตาํแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมติรสหาย 

 การรับผลประโยชน์โดยตรง 

 การแลกเปลียนผลประโยชน์โดยใช้ตาํแหน่งหน้าทกีารงาน 

 การนําทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตวั 

 การนําข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์
ส่วนตวั 

 การทาํงานอีกแห่งหนึง ทขีดัแย้งกับแห่งเดมิ 

 ผลประโยชน์ทบัซ้อนจากการเปลียนสถานททีาํงาน 

 การปิดบังความผดิ 



การรับประโยชน์ต่าง  ๆ

  การรับของขวญัจากบริษทัต่าง  ๆ

 บริษทัสนับสนุนค่าเดนิทางไปดูงานต่างประเทศ 

 หน่วยราชการรับเงนิบริจาคจากธุรกิจทเีป็นลูกค้าของหน่วยงาน 

 ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อืนใดจากการจดัชือจดัจ้าง 

 การทคีณะกรรมการกู้เงนิจากสถาบันการเงนิในการกํากับดูแล 

 การทคีณะกรรมการฝากญาตพิน้ีองหรือคนทคุ้ีนเคยเข้าทาํงานใน

รัฐวสิาหกิจทีตนกํากับดูแลอยู่ 



ประโยชน์อันอาจคาํนวณเป็นเงนิได้ 
 

 

  การใช้สถานท ียานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คดิค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าทคีดิกับบุคคลอืน โดยปกตทิาง

การค้า 

 การให้ใช้บริการโดยไม่คดิค่าบริการ หรือคดิค่าใช้บริการน้อยกว่าทคีดิกับบุคคลอืน โดยปกตทิางการค้า 

 การให้ส่วนลดในสินค้า หรือทรัพย์สินทจีาํหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าทใีห้กับบุคคลอืน โดยปกตทิางการค้า 

  การให้เดนิทาง หรือขนส่งบุคคล หรือสิงของโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย หรือคดิค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบุคคลอืน โดยปกตทิาง

การค้า 

 การจดัเลียง การจดัมหรสพ หรือการบันเทงิอืน ให้โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย หรือคดิค่าใช้จ่ายน้อยกว่าทคีดิกับ บุคคลอืน 

โดยปกตทิางการค้า 



กิจกรรมทมีคีวามเสียง 

  การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิงตอบแทนจากการปฏิบัตงิานในหน้าทีความ

รับผดิชอบ 

 การรับงานนอกหรือการทาํธุรกิจทเีบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 

 การทาํงานหลังเกษยีณให้กับหน่วยงานทมีผีลประโยชน์ขดักับหน่วยงานต้นสังกัดเดมิ 

 การนํารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตวัและในหลายกรณมีีการเบิกค่านํามนัด้วย 

 การนําบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพือการส่วนตวั 

 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัตหิน้าทีประจาํ 

 การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรควิให้แก่เจ้าหน้าทหีรือญาตเิจ้าหน้าทใีน

หน่วยงาน 



กลุ่มวชิาชีพทีเกียวกับการ ตรวจสอบ ประเมนิราคา

และการจดัซือจดัจ้าง 

  การกาํหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินคา้ทีจะจดัซือ
จดัจา้งใหบ้ริษทัของตนหรือของพวกพอ้ง ไดเ้ปรียบหรือ
ชนะในการประมูล 

 การใหข้อ้มูลการจดัซือจดัจา้งแก่พรรคพวก/ญาติ เพือ
แสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจา้ง 

    เหมา รวมถึงการปกปิดขอ้มูล เช่น การปิดประกาศหรือ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารล่าชา้หรือพน้กาํหนดการ 

    ยนืใบเสนอราคา เป็นตน้ 



ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลกัเกณฑก์ารรับ

ทรัพยสิ์นหรือประโยชนอื์นใด โดยธรรมจรรยาของ

เจา้หนา้ทีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓) 

 ขอ้ ๕ เจา้หนา้ทีของรัฐจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อืนใดโดย

ธรรมจรรยาไดด้งัต่อไปนี 

    (๑) จากญาติ ซึงใหโ้ดยเสน่หาตามจาํนวนทีเหมาะสมตาม

ฐานานุรูป 

    (๒) จากบุคคลอืนราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่

ละโอกาสไม่เกินสามพนับาท 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืนทมีมีูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ 

บาท โดยมคีวามจาํเป็นต้องรับเพือรักษาไมตรี มติรภาพ ต้องแจ้ง

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยทนัททีสีามารถทาํได้ 



หากมีความจาํเป็นต้องรับเพราะเพือรักษาไมตรี...     

จะทาํอย่างไร 

 แจ้งผู้บังคบับัญชา ซึงเป็นหัวหน้าส่วนราชการ วนิิจฉัย 

 มเีหตุผล รับได้ -รับไว้ 

 ไม่มเีหตุควรรับ -ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ 



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรียไรของ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ขอ้ ๒๒ เจา้หนา้ทีของรัฐทีเขา้ไปมีส่วนเกียวขอ้งกบัการเรียไรของ

บุคคลหรือนิติบุคคลทีไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการ
เรียไรตามกฎหมายวา่ดว้ยการเรียไรซึงมิใช่หน่วยงานของรัฐจะตอ้ง
ไม่กระทาํการดงัต่อไปนี 

      (๑) ใชห้รือแสดงตาํแหน่งหนา้ทีใหป้รากฏในการดาํเนินการเรียไรไม่
วา่จะเป็นการโฆษณาดว้ยสิงพิมพต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการพิมพ ์หรือ
สืออยา่งอืนหรือดว้ยวธีิการอืนใด 

      (๒) ใช ้สงั ขอร้อง หรือบงัคบัใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลใดช่วย
ทาํการเรียไรใหห้รือกระทาํในลกัษณะใหผู้น้นัอยูใ่นภาวะจาํยอมไม่
สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลียงทีจะไม่ช่วยทาํการเรียไรไม่วา่ทางตรง
หรือทางออ้ม 



แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อน 

“ความขดัแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles)

 หมายความวา่ บุคคลดาํรงตาํแหน่งทีมีบทบาทสองบทบาท
ขดัแยง้กนั เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้
ทางาน โดยทีบุตรสาวของสมชายเป็นผูส้มคัรสอบคนหนึงดว้ย 
ซึงในกรณีนีถือวา่เกิด “การดาํรงตาํแหน่งอนัหมินเหม่ต่อการเกิด
ปัญหาผลประโยชนท์บัซอ้น” แต่ในกรณีนีถือวา่ยงัมิไดน้าํไปสู่
การกระทาํความผดิแต่ประการใด 

 (เช่น การสอบคดัเลือกบุคคลยงัมิไดเ้กิดขึนจริง หรือมีการสอบ
เกิดขึนแลว้แต่นายสมชายสามารถวางตวัเป็นกลาง มิไดช่้วยเหลือ 
บุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นตน้) กระนนักต็าม การดาํรง
ตาํแหน่งอนัหมินเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชนท์บัซอ้น
ดงักล่าว ถือเป็นสถานการณ์ล่อแหลม ทีอาจจูงใจ/ชกันาํใหเ้กิด
การกระทาํ



 เกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น จะตอ้งถอนตวัออกอยา่งสมบูรณ์จากการเป็น ผูมี้ส่วนในการ

ตดัสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเวน้จากการใหค้าํปรึกษา และ งดออกเสียง (Recusal)              

เช่น ในกรณีทีสมชายเป็นกรรมการสอบคดัเลือกบุคลากร เขา้ทาํงาน โดยมีบุตรสาวของ

ตนสมคัรเขา้ร่วมสอบคดัเลือกดว้ยนนั ซึงในสถานการณ์ เช่นนี สมชายจะตอ้งลาออก

จากการเป็นกรรมการสอบคดัเลือก เพือเป็นการถอนตวั ออกจากการเกียวขอ้งกบั

สถานการณ์อนัหมินเหม่ต่อผลประโยชน์ทบัซอ้นอยา่งสูง 

     เคลือนยา้ยผลประโยชน์ส่วนตวัทีทบัซอ้นอยูใ่หอ้อกไป (Removal)เพือใหต้นเอง

สามารถปฏิบติัภารกิจได ้โดยปราศจากอคติ วธีิการดงักล่าวนีเป็นการปิดช่องทางมิให้

เอืออาํนวยต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้น จึงเป็นวธีิทีดีทีสุดวธีิหนึงในการจดัการ

กบัผลประโยชน์ทบัซอ้น เช่น จากกรณีตวัอยา่งในขอ้สอง สมชาย สามารถแกปั้ญหา

ผลประโยชน์ทบัซอ้นได ้โดยการขอร้องใหบุ้ตรสาวของตนถอนตวั ออกจากการสอบ 

เพือใหส้มชายสามารถปฏิบติัหนา้ทีในฐานะกรรมการสอบคดัเลือก 

แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อน 

“ความขดัแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles)



มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ตามรัฐธรรมนูญ 

  มาตรการคดัสรรคนดีเขา้สู่ตาํแหน่งทางการเมือง 

 การกาํหนดมาตรการป้องกนัการทุจริตในตาํแหน่ง 

  การเพิมระบบและองคก์ารตรวจสอบการใชอ้าํนาจ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต 



การกําหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตาํแหน่ง 

  การมีประมวลจริยธรรมและการหา้มผลประโยชน์ทบั

ซอ้น 
  การแสดงบญัชีทรัพยแ์ละหนีสิน 
 การใชห้ลกัโปร่งใสในการใชอ้าํนาจ 



จรรยาบรรณ หมายถงึ

ประมวลความประพฤติ
ทีผู้ประกอบอาชีพการงานแตล่ะอยา่งกําหนดขนึ 
เพือรักษาและสง่เสริมเกียรติคณุชือเสียงและฐานะของ
สมาชิก 
อาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไมก็่ได้.



ความโปร่งใส (Transparency)

หมายถงึ การกระทําการใด ๆ ของภาครัฐทงัในระดบับคุคล
และองค์กรทีผู้ อืนสามารถมองเห็นได้ คาดเดาได้ และเข้าใจ
ได้ ครอบคลมุถงึทกุการกระทําทีเป็นผลจากการตดัสนิใจของ
ผู้บริหาร การดําเนินงานทางธรุกิจและงานสาธารณประโยชน์ตา่ง ๆ 

เช่น การมีระบบงานและขนัตอนการทํางานทีชดัเจน (ซงึจะ
ดไูด้จาก กฎระเบียบ หรือประกาศ) การมีหลกัเกณฑ์ประเมินหรือ
การให้คณุให้โทษทีชดัเจน การเปิดเผยข้อมลูขา่วสารทีถกูต้องอยา่ง
ตรงไปตรงมา ความโปร่งใสจงึเป็นเครืองมือทีสําคญัในการ
ตรวจสอบความถกูต้อง และช่วยปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริต



แนวทางการปฏบัิตตินของเจ้าหน้าทขีองรัฐ 

  หลักนิตธิรรม 

 หลักคุณธรรม 

 หลักความโปร่งใส 

 หลักการมส่ีวนร่วม 

 หลักความรับผดิชอบ 

 หลักความคุ้มค่า 



ธรรมาภิบาล จะมคีาํว่า integr ity ค่านิยมของ

ข้าราชการ I am ready 

 I  = Integr ity มศีักดศิรี (ยดึมนัในความถูกต้อง สุจริต เทยีงธรรม)  

A  = Activeness ขยนัตงัใจทาํงาน (บริการ/แก้ไขปัญหา ปชช)        

M = Morality มศีีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม                                

R = Relevance รู้ทนัโลก ปรับตวัทนัโลก ตรงกับสังคม                          

E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดชันี ประเมนิผล)    

A = Accountability รับผดิชอบต่อผลงาน ประชาชน                      

D = Democracy มใีจ/การกระทาํเป็น ประชาธิปไตย (มส่ีวนร่วม  

โปร่งใส) 

Y = Yield มผีลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพือประโยชน์สุข ของประชาชน 



สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาต ิ(สํานักงาน ป.ป.ช.)

สถานทีตดิต่อ 

  สํานักงาน ป.ป.ช. เลขที 361 ถนนนนทบุรี ตาํบลท่าทราย 

อําเภอเมือง จังหวดันนทบุรี  11000  สายด่วน ป.ป.ช. 1205 
 www.nacc.go.th




