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ดัชนี CPI ไทยกับสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของไทย 

 ปี ๒๕๕๙ อันดับประเทศที่มีความโปร่งใสมากที่สุดตกเป็นของ เดนมาร์ก และ
นิวซีแลนด์ ด้วยคะแนน ๙๐ เต็ม ๑๐๐ อันดับ ๒ เป็นของประเทศฟินแลนด์ ได้ไป ๘๙ 
คะแนน ตามมาด้วยที่สาม คือสวีเดน ที่ได้คะแนนไป ๘๘ คะแนน ตามหลังมาติดๆ จาก
รายงานระบุว่าบรรดาประเทศที่มีความโปร่งใสสูงเหล่านี้ล้วนมีรัฐบาลที่เปิดเสรีภาพแก่
ประชาชน มีระบบตุลาการที่เป็นอิสระ เชื่อถือได้ และที่ส าคัญประเทศเหล่านี้เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐได้ว่า เงินสาธารณะทั้งหลายนั้นถูกน าไปใช้จ่ายใน
ด้านใดบ้าง 

 ประเทศไทย ในปีนี้อยู่ในอันดับที่ ๑๐๑ จากทั้งหมด ๑๗๖ ประเทศ ด้วยคะแนน
ความโปร่งใส ๓๕ คะแนน ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ ๔๓ คะแนน และต่ ากว่าอันดับ
เดิมเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี ๒๕๕๘ นั้นไทยเคยอยู่ในอันดับที่ ๗๖ ใน ๑๖๘ ประเทศ 



สาเหตุเกิดขึ้นจาก   

ปัจจัยภายใน  
 โอกาส สิ่งจูงใจ การเสี่ยงภัย และความซื่อสัตย์ 

ปัจจัยภายนอก 
 ๑ มูลเหตุจากด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ 
 ๒ มูลเหตุจากด้านการเมือง  
 ๓ มูลเหตุจากสภาพแวดล้อมทางสังคม 
 ๔ มูลเหตุจากการบริหารงานของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพ 
 ๕ มูลเหตุจากกฎหมายหรือระเบียบมีช่องว่างหรือมีข้อบกพร่อง 
 ๖ มูลเหตุจากการมีต าแหน่งหน้าที่ท่ีเอื้ออ านวยต่อการกระท าผิด 
 ๗ มูลเหตุจากการตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ ์
 ๘ มูลเหตุอื่นๆ ของการคอรัปชั่น 



สภาพปัญหา 

• ค่านิยมที่เห็นการคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกต ิ

• การตรวจสอบใช้เวลานาน จนคนขาดความสนใจ 

• การบังคับใช้กฎหมายขาดมาตรฐาน ลักลั่น ไม่คุ้มค่ากับความเสียหาย 

• แก้ปัญหาปลายเหต ุ

• สังคมไทยมีวัฒนธรรมยกย่องคนรวย มีต าแหน่งสูง มีบารมี อ านาจ 

• ขาดมาตรการลงโทษทางสังคม 



แนวทางแก้ไข 

• ก าหนดมาตรฐานการลงโทษที่ชัดเจน รวดเร็ว 

• เปลี่ยนแปลงทัศนคติ สร้างค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณ ี

• มาตรการลงโทษทางสังคม 

• ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

 



การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

• ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of 
interest) คือ สถานการณ์ที่บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ เช่น 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กร ผู้
ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ในวิชาชีพ ซึ่งท าให้ตัดสินใจยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่โดย
ปราศจากอคติได้ การขัดกันของผลประโยชน์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ แม้ไม่
ส่งผลทางจริยธรรมหรือความไม่เหมาะสมต่าง ๆ และสามารถท าให้ทุเลา
เ บ า บ า ง ล ง ไ ด้ ด้ ว ย ก า ร ต ร ว จ ส อ บ โ ด ย บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก   
 



ตัวอย่าง COI 
๑.การท าธุรกิจหรือเป็นคูส่ัญญากับตนเอง 
๒.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
๓.การท างานหลังจากพ้นต าแหน่งหรือเกษียณอายรุาชการ 
๔.การท างานแข่งกับหน่วยงานตนเอง 
๕.การท างานพิเศษ 
๖.การรับรู้ข้อมูลภายในและใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชนต์นเอง 
๗.การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ตนเอง 
๘.การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งหรือบ้านเกดิตนเอง 
๙.การท างานสองต าแหน่งที่ผลประโยชน์ของงานขัดแย้งกัน 
๑๐.การรับสินบน 

 



กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 

 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 

 การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 

 การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย 

 การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 

 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 

 การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วน ายาไปใชท้ีค่ลินิคส่วนตัว 

 การรับประโยชน์จากระบบการลอ็กบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 



ความหมายของ (Conflict Of Interests กับ Corruption) 
 Conflict of Interests เป็นรูปแบบหนึ่งของ Corruption แต่ระดับหรือ
ขนาด และขอบเขตต่างกัน 

 Conflict of Interests น าไปสู่ Corruption ที่รุนแรงขึ้น Conflict of 
Interests เกี่ยวกับการใช้อ านาจที่เป็นทางการ เชื่อมโยงกับกฎหมาย ระเบียบ
การปฏิบัติและส่วนที่ไม่เป็นทางการ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขยายไป
ถึงเรื่องครอบครัว ต้องพิจารณาความสัมพันธ์ เช่น คู่สมรส และคนในเครือ
ญาติ  



การก าหนดมาตรการปูองกันการทุจริตในต าแหน่ง 

 - การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ขัดกัน 

 - การให้แสดงบัญชีทรัพย์และหนี้สิน 

 - การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อ านาจ 

 
 



ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่
หน่วยงานของรัฐจะต้องไมก่ระท าการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฎในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา
ด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรือส่ืออย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอื่นใด 

(๒) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้หรือ
กระท าในลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วย
ท าการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา 100 มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ (๑) 
เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจ ก ากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี  

  (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญา กับ
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 



•  (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ  
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการ ผูกขาดตัด
ตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท ที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  

• (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษาตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างใน
ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ ของหน่วยงานของ
รัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งโดย
สภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยง้ ต่อประโยชน์ส่วนรวม 
หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



• ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตาม วรรคสองโดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการ
ด าเนินกิจการ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 มาตรา ๑๐๑ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการด าเนิน
กิจการ ของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดย
อนุโลม เว้นแต่การ เป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่
จ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชน จ ากัด  
 



มาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมาย ป.ป.ช . 

 
 
 
 
 
 
 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตาม
หลักเกณฑ์และจ านวนทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
 บทบัญญติัในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคบักบัการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ ซ่ึงพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐมาแล้วยงัไม่ถงึสองปีโดยอนุโลม 
มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดน้ีให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญาด้วย 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ประโยชน์อื่นใด  
หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่การลดราคาการรับความบันเทิง การรับการ
บริการ การรับฝึกอบรมหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
หมายความว่าการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจาก
บุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 
 
 
 

 



ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออก
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ตาม พ.ร.บ.เงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่ง 

ค่าจ้าง ตามระเบียบที่เกี่ยวกับค่าจ้าง 

เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ตาม พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ หรือตามระเบียบขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

ค่าที่พัก ค่าเดินทาง รับประทานอาหาร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ฯ 

ค่าสมนาคุณวิทยากร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การฝึกอบรม ฯ 

 

 



บทก าหนดโทษ 

มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝุาฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ 

มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี  

หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรค ๓ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์
ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนินกิจการตาม
มาตรา ๑๐๐ วรรค ๑ ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 

 



พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา ๔ 

“ ทุจริตต่อหน้าที่ ” 

  : ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือ
หน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์
ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มี
ต าแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ 
ทั้งนี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 



รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
มาตรา ๒๑๕ องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  

การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยง
ธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ 

 



มาตรา ๒๓๒ คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประกอบด้วย 

กรรมการจ านวนเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
วุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา วาระการ
ด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารง
ต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว  

 

 



มาตรา ๒๓๔ คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจ  

ดังต่อไปนี้  

(๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ  

ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมี
พฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง เพื่อด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

 



(๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธรรม เพื่อด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

(๓) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่ง ใน
องค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการ
ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

(๔) หน้าที่และอ านาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  

 



ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม ในกรณีจ าเป็นจะ
มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตด าเนินการแทนในเรื่องที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง 

หรือที่เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับหรือก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ของหน่วยธุรการของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็น
ผู้ด าเนินการสอบสวนหรือไต่สวนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน 

และปราบปรามการทุจริตก็ได้ 



มาตรา ๒๓๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓๖ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหาว่า 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเฉพาะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดมีพฤติการณ์ตามมาตรา ๒๓๔ (๑) ให้
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริง และหากมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เห็นว่าผูน้ั้นมพีฤติการณ์
หรือกระท าความผิดตามที่ไต่สวนให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้

(๑) ถ้าเป็นกรณีฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรื่อง
ต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ทั้งนี้ ให้น าความในมาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การ
พิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาโดยอนุโลม 

 



(๒) กรณีอื่นนอกจาก (๑) ให้ส่งส านวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อด าเนินการ
ฟูองคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด าเนินการ
อื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  

 การไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 



 เมื่อศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ประทับรับฟูองให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค าพิพากษา เว้นแต่
ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะมีค าสั่ง
เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท าความผิด
ตามที่ถูกกล่าวหาแล้วแต่กรณี ให้ผู้ต้องค าพิพากษานั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่
วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้ 

       



ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไปและไม่มีสิทธิด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองใด ๆ 

 ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
พิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดฐานร่ ารวยผิดปกติหรือทุจริตต่อหน้าที่ ให้
ริบทรัพย์สินที่ผู้นั้นได้มาจากการกระท าความผิด รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

 



“ฮัว้” คอือะไร 

ภาษากฎหมาย  เรียกว่า “การสมยอมการเสนอราคา” 

       “การสมยอมการเสนอราคา” (ฮั้ว) หมายความว่า  การที่ผู้เสนอราคา
ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตกลงกระท าการร่วมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ก าหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบแก่
หน่วยงาน 

        ของรัฐ หรือหลีกเลี่ยงการแข่งขันกันอย่างแท้จริงและเป็นธรรม  อันเป็น
การเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายให้เป็นผู้มีสิทธิท า
สัญญา หรือ เพื่อผลประโยชน์อย่างใดระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน 

 

 

 



ความผดิของบุคคลทัว่ไป  (มาตรา ๔ – มาตรา ๙) 

 มาตรา ๔ (สมยอมราคา) ผู้ใดตกลงร่วมกันในการเสนอราคา 
หรือ ผู้เป็นธุระในการชักชวนให้ผู้อื่นร่วมตกลง เพื่อให้ประโยชน์แก่
ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา โดย -  หลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม 
-กีดกันไม่ให้เสนอสินค้าหรือบริการ  หรือ   
-เอาเปรียบหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่การประกอบธุรกิจปกติ 
-โทษ จ าคุก ๑-๓ ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอ
ราคาสูงสุดหรือที่มีการท าสัญญา 
 

 
 



มาตรา ๕ (การจัดฮั้ว) ให้ขอให้หรือรับว่าจะให้  เรียกรับหรือยอมจะรับ 
 เงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์ เพื่อจูงใจให้ ร่วมด าเนินการให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา   - เสนอราคาสูงกว่าหรือต่ ากว่า
ลักษณะสินค้า บริการหรือสิทธิ ที่จะได้รับ  ไม่เข้าร่วมเสนอราคาหรือถอน
การเสนอราคา 

มาตรา ๖ ข่มขืนใจผู้อื่นให้จ ายอมร่วมด าเนินการในการเสนอราคา 
หรือไม่เข้าร่วมเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือ ต้องเสนอราคา
ตามก าหนด โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญให้กลัว จะเกิดอันตรายต่อ  
ชีวิต  ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ หรือบุคคลที่
สาม  จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่าน้ัน 
 



  มาตรา ๗ ใช้อุบายหลอกหลวงหรือท าโดยวิธีอื่น   เป็นเหตุให้
ผู้อื่นไม่มีโอกาสเสนออย่างเป็นธรรม หรือเสนอราคา โดยหลงผิด 

มาตรา ๘  เสนอราคาโดยรู้ว่าต่ ามากเกินกว่าปกติ หรือเสนอ
ผลประโยชน์สูงกว่าความเป็นจริง  เป็นการกีดกันการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม  เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา   
โดยทุจริต 



  มาตรา ๙  การกระท าผิดตาม พ.ร.บ. นี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์นิติบุคคล
ใด ถือว่า หุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจใน
กิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผู้รับผิดชอบใน การด าเนินการของนิติบุคคลใน
เรื่องนั้น  เป็นตัวการร่วมในการกระท าผิด  เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้
เห็นในการกระท าผิด 

มาตรา ๑๐  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ มีอ านาจ หรือหน้าที่ อนุมัติ 
พิจารณา หรือด าเนินการ ที่ เกี่ยวข้องกับการเสนอราคา  รู้ หรือมีพฤติการณ์
ปรากฎแจ้งชัดว่าควรรู้ว่ามีการกระท าผิดตาม พ.ร.บ. นี้ละเว้นไม่ด าเนินการ
เพื่อใหม้ีการยกเลิกการด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาครั้งนั้น 

  มีความผิดฐานกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที ่

 

 



 มาตรา ๑๑  เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ  หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

 ท าการออกแบบก าหนดราคา เงื่อนไข หรือผลประโยชน์ตอบแทน  อันเป็น
มาตรฐานในการเสนอราคา  โดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม   หรือเพื่อช่วยเหลือผู้เสนอราคาให้มีสิทธิท าสัญญาโดยไม่เป็นธรรม หรือ
เพื่อกีดกันผู้เสนอราคาไม่ให้เข้าแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  โดยทุจริต 
มาตรา ๑๒  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระท าผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้  หรือกระท าการใด ๆ  โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
เพื่อเอื้ออ านวยแก่ผู้เข้าท าการเสนอราคาให้เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา 
 



  มาตรา ๑๓  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการ หรืออนุกรรมการ 
ในหน่วยงานของรัฐที่มิใช่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ   กระท าความผิด
ตาม พ.ร.บ. นี้  หรือ กระท าการใด ๆ   ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งมีอ านาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติการพิจารณา หรือการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับการเสนอราคา  เพื่อจูงใจหรือจ ายอมต้องรับการเสนอราคาที่
มีการกระท าผิดตาม พ.ร.บ. นี ้



การส่งเสริมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
• มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้
ถ้อยค า ผู้แจ้งเบาะแส ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ 

  กรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน สิทธิอย่างใดของ
ผู้เสียหายฯ สามี ภรรยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเนื่องมาจากการให้
ถ้อยค า แจ้งเบาะแสฯ ผู้นั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อหน่วยงานเพื่อขอรับค่าตอบแทนเท่าที่จ าเป็น
และสมควร (ม. ๑๐๓/๒) 

•  การจัดให้มีเงินสินบน หรืออาจจัดให้มีรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคล 
(ม. ๑๐๓/๓) 

• กรณีตาม ตาม ม.๑๐๓/๒ วรรคหนึ่ง เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น
แบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป ให้คณะกรรมการเสนอ ครม.เลื่อนขั้น
เงินเดือน และระดับต าแหน่งเป็นกรณีพิเศษ (ม. ๑๐๓/๔) 



• กรณีบุคคลตาม ตาม ม.๑๐๓/๒ วรรคหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อร้องขอว่า
หากควงปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเดิมต่อไปอาจถูกกลั่นแกล้ง/ได้รับปฏิบัติไม่เป็น
ธรรมเนื่องมาจากการให้ถ้อยค าฯ คณะกรรมการเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา
สั่งการให้ได้รับความคุ้มครอง/มีมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควร (ม. ๑๐๓/๕) 

• บุคคล/ผู้ถูกกล่าวหารายใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท าผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
ถูกกล่าวหาหากให้ถ้อยค า แจ้งเบาะแส ข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญในการใช้เป็น
พยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการท าผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่น
คณะกรรมการเห็นควรกันเป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีได้ (ม.๑๐๓/๖) 

 

 



มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

         เพื่อประโยชน์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีที่มีการท าสัญญา
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ให้
บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น มีหน้าที่แสดงบัญชีรายการรับ
จ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต่อกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชี
งบดุลปกติที่ยื่นประจ าปี เพื่อให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและการค านวณภาษี
เงินได้ในโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

 

 

 



  นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในกรณีที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เห็นสมควร เพื่อด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรในการก าหนดมาตรการเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐรับไปปฏิบัติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐ
นั้นด าเนินการไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดมาตรการในเรื่องนั้น
แล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบก็ได้ (วรรคสี่)  

 

 

 



 มาตรการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

      ๑. การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ )  

 ๒. บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐยื่นบัญชีแสดง
รายรับรายจ่ายของโครงการต่อกรมสรรพากร  (บังคับใช้วันที่ ๑ เมษายน  
๒๕๕๕)  

 

 



สัญญา  

 ๑. สัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุหรือการพัสดุ  

 ๒. สัญญาสัมปทาน 

 ๓. สัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย 

 ๔. สัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง  

 

 

               

 



การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องประกาศ 
 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอให้ ค.ร.ม. สั่งการให้หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท  
 ๑. งานจ้างก่อสร้าง  
    ๒. การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  
    ๓. การจ้างควบคุมงาน  
    ๔.การจ้างออกแบบ  
    ๕. การจ้างที่ปรึกษา  
 ๖. การจ้างวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย  
 ๗. การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  
 



 มาตรา ๖ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
โดยใช้ เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจ 
ของรัฐ และปูองกันปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทาง 
ของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี ้

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 



มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้  
(๑) คุ้มค่า 
(๒) โปร่งใส  
(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(๔) ตรวจสอบได้ 
มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณข์ั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐตามทีก่ าหนดไว้ในหมวดนี ้



พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๑. เพิ่มบทนิยามค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ” และ “เจ้าหน้าที่ของ องค์การ
ระหว่างประเทศ” 

๒. “(๔/๑) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใดกระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา 
๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ และมาตรา ๑๒๓/๕ (๔/๒) ไต่สวนและวินิจฉัยการกระท า
ความผิดที่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งได้กระท าลงนอกราชอาณาจักร
ไทย ทั้งนี้ การประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์แห่งการไตส่วนและ วินิจฉัยให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้้วยการนั้น”  



๓.“(๑๔/๑) ด าเนินการตามค าร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในคดีทุจริตที่ผู้
ประสานงานกลาง ตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง
อาญาส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการ หรือพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับ
ต่างประเทศในคดีทุจริตซึ่งมิใช่ค าร้องขอความช่วยเหลือตามกฎหมาย ว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา”  

๔.“การไต่สวนข้อเท็จจริง หรือการตรวจสอบตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๔/๑) (๔/๒) และ (๖) 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้พนักงานไต่สวนเป็นผู้รับผิดชอบส านวนเพื่อ
ด าเนินการแทนก็ได้ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ต่อไป 



๕. “มาตรา ๗๔/๑ ในการด าเนินคดีอาญาตามหมวดนี้ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือ
จ าเลยหลบหนีไป ในระหว่างถูกด าเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของ
ศาล มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลย หลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของอายุความ และเมื่อได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าเลย ถ้าจ าเลย 
หลบหนีไปในระหว่างต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้น าบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๘ มาใช้บังคับ”  

๖. มาตรา ๙๙/๑ การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ และบุคคลใด ว่ากระท าความผิดตามมาตรา 
๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ และมาตรา ๑๒๓/๕ ให้กล่าวหา
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  



๗. มาตรา ๙๙/๓ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับค ากล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และบุคคลใดตามมาตรา 
๙๙/๑ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ และบุคคลใดกระท าความผิด ตามมาตรา ๑๒๓/๒ 
มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ และมาตรา ๑๒๓/๕ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง 



๘.“มาตรา ๑๒๓/๒ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือ
เจ้าหน้าที่ของ องค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระท าการหรือไม่
กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้อง
ระวางโทษ จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่ง
แสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต 

๙.มาตรา ๑๒๓/๓ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือ
เจ้าหน้าที่ของ องค์การระหว่างประเทศ กระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด
ในต าแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งตนได้เรียก รับ หรือ
ยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในต าแหน่งนั้น ต้องระวางโทษ 



๑๐. มาตรา ๑๒๓/๔ ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ ขององค์การ
ระหว่างประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน 
ให้กระท าการ หรือไม่กระท าการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคล
ใด ต้องระวางโทษ 

๑๑. มาตรา ๑๒๓/๕ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิง
การกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ 



๑๒.การริบทรัพย์สินให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้ด้วย เว้นแต่เป็น
ทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด  

 (๑) ทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระท าความผิด  

 (๒) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจาก
การกระท าความผิด หรือจากการเป็นผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณาหรือ
ประกาศให้ผู้อื่นกระท าความผิด  

(๓) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจค านวณเป็นราคาเงินได้ที่บุคคลได้มาจากการ
จ าหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) หรือ 
(๒)  

(๔) ประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) หรือ (๓)  



ค ำถำม-ค ำตอบ 


