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หลักนิตรัิฐ (Rechtsstaat หรือ Legal State)
• องค์กรของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจรัฐ 
จะต้องผูกพันตนกับกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย

• รัฐจะประกันสิทธิขัน้พืน้ฐานให้แก่พลเมืองของรัฐ 

▪กฎหมายจะต้องไม่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 

▪ภายใต้กฎหมายบุคคลทุกคนต้องเสมอภาคกัน และ

▪ บุคคลจะต้องสามารถทราบก่อนล่วงหน้าว่ากฎหมายมุ่งประสงค์จะบังคับให้ตนท า
อะไรหรือไม่ให้ตนท าอะไร ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมายคืออะไร                           
ทัง้นีเ้พื่อที่จะบุคคลได้ปฏิบัตตินให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
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นิตรัิฐมีขึน้เพื่อจ ากัด อ านาจของรัฐหรือผู้ปกครองให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย

• หลักความพอสมควรแก่เหตุ

• หลักการคุ้มครองสารัตถะแห่งสิทธิและเสรีภาพ

• หลักการมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปของกฎหมายและหลักการห้ามตรากฎหมายใช้
บังคับเฉพาะกรณี และเฉพาะบุคคล 

• หลักการอ้างบทบัญญัตแิห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมาย
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สถิติของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่วนัที ่1 มกรำคม 2560
ถึงวนัที ่31 ธันวำคม 2560

มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นจ าเลยในคดีทุจริตและประพฤตมิชิอบทัง้สิน้ 2,727 ราย ส าหรับเจ้าหน้าที่ในสังกัด
หน่วยงานของรัฐที่ถูกฟ้องมากที่สุด 5 อันดับแรกมีดังนี ้

• อันดับที่ 1 สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาต ิจ านวน 402 คน คดิเป็นสัดส่วน 14.74% ของจ านวนผู้ถูกฟ้อง
ทัง้หมด

• อันดับที่ 2 สังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 368 คน คดิเป็นสัดส่วน 13.49% ของจ านวนผู้ถูกฟ้องทัง้หมด

• อันดับที่ 3 องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 351 คน คดิเป็นสัดส่วน 12.87% ของจ านวนผู้ถูกฟ้องทัง้หมด

• อันดับที่ 4 กระทรวงศกึษาธิการ จ านวน 348 คน คดิเป็นสัดส่วน 12.76 % ของจ านวนผู้ถูกฟ้องทัง้หมด

• อันดับที่ 5 องค์การบริหารส่วนเทศบาล จ านวน 195 คน คดิเป็นสัดส่วน 7.15% ของจ านวนผู้ถูกฟ้องทัง้หมด
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• ข้อหาในอันดับที่ 1 เป็นเร่ืองการเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัตหิน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัตโิดย
ทุจริตหรือโดยมิชอบ (มาตรา 157) จ านวน 757 ข้อหา คิดเป็นสัดส่วน 58.46 %

• ข้อหาในอันดับที่ 2 เป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ของราชการ (มาตรา 147) จ านวน 82 
ข้อหา คิดเป็นสัดส่วน 6.33 %

• ข้อหาในอันดับที่ 3 เป็นเจ้าพนักงานใช้ต าแหน่งโดยทุจริต (มาตรา 151 ) จ านวน 69 ข้อหา 
คิดเป็นสัดส่วน 5.33 %

• ข้อหาในอันดับที่ 4 เป็นเจ้าพนักงานรับรองเอกสารเทจ็ (มาตรา 162) จ านวน 68 ข้อหา คดิ
เป็นสัดส่วน 5.25 %

• ข้อหาในอันดับที่ 5 เป็นกรณีเรียก รับ หรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ หรือการใช้อิทธิพล 
เพื่อจูงใจหรือข่มขืนใจ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท า
การใด ๆ จ านวน 35 ข้อหา คิดเป็นสัดส่วน 2.7 %
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สถิตกิำรรับเร่ืองร้องเรียนเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงของ ป.ป.ท. เดือนมกรำคม 2558

• มี 266 เร่ือง

กลุ่มประเภทฐานความผิด เรียงจากมากไปหาน้อย

• ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่โดยมชิอบ

• ทุจริตการจัดซือ้จัดจ้าง

• ใช้อ านาจหรือต าแหน่งหน้าที่โดยมชิอบ

• ทุจริตลักษณะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

• ทุจริตโครงการของรัฐ
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หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน เรียงจากมากไปหาน้อย

• กระทรวงมหาดไทย 122 เร่ือง

• ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ 40 เร่ือง

• กระทรวงศึกษาธิการ  32 เร่ือง

• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 14 เร่ือง

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  14 เร่ือง

09/05/62 7



ตัวอย่ำงกำรพจิำรณำประเภทเร่ืองควำมผดิของ ป.ป.ช.

• ชะลอการด าเนินการสอบสวนทางวินัย เพื่อช่วยเหลือผู้ถกกล่าวหา

• ทุจริตในการจัดซือ้จัดจ้าง

• เบกิจ่ายงบประมาณโดยไม่มีโครงการรองรับ แล้วน าเงนิไปใช้ในกิจการส่วนตวั

• เบียดบังเงนิทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อไปเป็นประโยชน์ส่วนตวัหรือผู้อื่นโดยทุจริต

• ปลอมลายมือช่ือผู้อ่ืนเบกิเงนิไปโดยมชิอบ

• เรียกรับเงนิจากครูผู้ดแูลเดก็ เพื่อต่ออายุสัญญาจ้าง

• ลงชื่อรับรองว่างานก่อสร้าง/พสัดุ ที่จัดหามานัน้ มีคุณสมบัต/ิจ านวนครบถ้วนตาม
สัญญา ทัง้ที่มิได้เป็นเช่นนัน้
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• อนุมัตต่ิอสัญญาเช่าพืน้ที่ร้านอาหารโดยมชิอบ ไม่เป็นไปตามระเบียบ และเรียกรับ
ผลประโยชน์โดยมชิอบ

• เบียดบังเงนิราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตน

• ตดัต้นไม้โดยไม่รับอนุญาตตามระเบียบ และน าเงนิที่ได้จากไม้นัน้ไปเป็นส่วนตวั

• มีส่วนร่วมในการฮัว้ประมูล ไม่ว่าเป็นส่วนราชการที่ตนรับผิดชอบหรือไม่

• แก้ไขกระดาษค าตอบในการสอบรับพนักงานของรัฐเพื่อให้ผู้นัน้สอบได้ (แม้ว่าจะไม่
ปรากฏการรับ เรียก หรือจะรับทรัพย์สินจากผู้นัน้ก็ตาม)

• เข้ามีส่วนได้เสียในสัญญาที่หน่วยงานของตนจ้างบุคคลภายนอก

• เรียกรับเงนิบางส่วนจากเงนิโบนัสจากผู้ใต้บังคับบัญชา

• อนุญาตให้บริษัทซันดวิ (ประเทศไทย) จ ากัด เข้ามาจ าหน่วยน า้ดื่มภายในโรงเรียน
โดยไม่ด าเนินการตามระเบียบของราชการ
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ยุทธศำสตร์ชำตว่ิำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที ่๓
(พ.ศ. 2560-2564)
• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
• ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
• ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบาย” 
• ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พฒันาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
• ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏรูิปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
• ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดบัคะแนนดชันีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”
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ควำมหมำยของ “ผู้บริหำรสถำนศึกษำ”

• เป็นข้าราชการที่ต้องปฏิบัตติามอ านาจหน้าที่เท่าที่ตนมี

• ต้องใช้สตปัิญญาของตนและทรัพยากรทุกอย่างที่มีเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

• ต้องด ารงความเป็นธรรมในการบริหารงานการศกึษา

• ต้องมีมาตรฐานในการด ารงตน โดยอาศัยจารีตประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น และ
ระเบียบ กฎหมาย

• ต้องโปร่งใสในการปฏบิัตหิน้าที่ และยอมรับการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมจากสมาชิกใน
สังคม
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มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
• บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา  มีอ านาจหน้าที่บริหารกจิการ
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา

• วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับกจิการของสถานศึกษา
• จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนา
ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล

• ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทัง้ในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย

• จัดท าระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา
• บริหารงบประมาณ การเงนิและทรัพย์สิน
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• วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตัง้ การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย                 
การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

• จัดท ามาตรฐานและภาระงานของพนักงาน ครู และบุคลากรในการศึกษา ประเมินผล
ในการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

• ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรในสถานศกึษา ให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง

• ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ
ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
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• จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

• จัดระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน
• เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทัง้การจัดท านิตกิรรมสัญญาใน
ราชการของสถานศึกษาตามวงเงนิงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ตามที่ได้รับมอบ
อ านาจ

• ปฏิบัตงิานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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ควำมหมำย “ข้อหำ”

• ผู้ต้องหา หมายถงึ บุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระท าความผิด แต่ยังไม่ถูกฟ้องต่อศาล(ป.อ.มาตรา 2)

• ผู้ถูกกล่าวหา หมายความว่า ผู้ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมตใิห้ด าเนินการไต่สวนตาม
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนี ้ไม่ว่าจะในฐานะเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการ
กระท าความผิดดังกล่าว (พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 4)

• ผู้ถูกกล่าวหา หมายความว่า ผู้ซ่ึงถูกกล่าวหาหรือมีพฤตกิารณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าได้กระท าการทุจริตในภาครัฐอันเป็นมูลที่จะน าไปสู่การ               
ไต่สวนข้อเทจ็จริงตามพระราชบัญญัตนีิ ้และให้หมายความรวมถงึตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนใน
การกระท าดังกล่าวด้วย(พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.2551 มาตรา 3)
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• “ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และผู้ต้องหาตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา (พระราชบัญญัตวิิธีพจิารณาคดทีุจริตและประพฤติ
มิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 3)
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กำรกระท ำผดิ

ใช้กับความผิดทางวินัยและทางอาญา

• หลัก “ ไม่มีกฎหมาย ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ”

• กระท าผิดที่ฝ่าฝืนบทบัญญัตแิห่งสารบัญญัตทิี่ถือเป็นความผิด

• การกระท าความผิดต้องเกิดจาก “เจตนา” จงึจะรับผิดทางอาญา

• การกระท าความผิดที่เกิดจาก “ประมาท” ไม่ต้องรับผิดทางอาญา  เว้นแต่มีกฎหมาย
บัญญัตไิว้เฉพาะ

• การกระท าความผิดต้องครบองค์ประกอบความผิด
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องค์ประกอบควำมผดิฐำน “ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ”

• ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 บัญญัตว่ิา “ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัตหิรือ               
ละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่โดยมชิอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด หรือ ปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หน่ึงปีถงึสบิปี หรือปรับ   
ตัง้แต่สองหม่ืนบาทถงึสองแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ”
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แยกองค์ประกอบควำมผดิทีห่น่ึง

• ผู้ใด

• เป็นเจ้าพนักงาน

เจ้าพนักงาน หมายความว่า บุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัตว่ิาเป็นเจ้าพนักงาน 
หรือได้รับแต่งตัง้ตามกฎหมายให้ปฏิบัตหิน้าที่ราชการ ไม่ว่าเป็นประจ าหรือครัง้คราว 
และไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่
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ในส ำนักงำนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ผู้ใดเป็นเจ้ำพนักงำน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุ และแต่งตัง้
ตามพระราชบัญญัตนีิใ้ห้รับราชการโดยได้รับเงนิเดอืนจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ                  
งบบุคลากร ที่จ่ายในลักษณะเงนิเดอืนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่นที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา         

บุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทัง้
ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัตงิานเกี่ยวเน่ืองกับการจัด 
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัตงิานอื่นในหน่วยงาน
การศึกษา
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• หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ปฏิบัตหิน้าที่ผู้อ านวยการศึกษาสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัต ิ
การควบคุม ก ากับ ดแูลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชนและงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
• หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าผิด ปฏิบัตหิน้าที่ดงักล่าวโดยไม่สุจริต ถือว่าผู้นัน้กระท า
ผิดวินัย (มาตรา 95 วรรคหน่ึง)

การลงโทษทางวินัย ผู้ส่ังลงโทษต้องลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไป
โดยพยาบาท โดยอคตหิรือโดยโทสจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด(มาตรา 97)
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• ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ 18161/2557 การกระท าอันจะเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157 
ผู้กระท าต้องเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งหมายถงึผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ
แผ่นดนิ หรือ ผู้ปฏิบัตหิน้าที่ในหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัตใิห้เป็น                            
เจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา หรือผู้ที่มีกฎหมายบัญญัตว่ิาหากได้รับ
แต่งตัง้จากผู้มีอ านาจหน้าที่ ให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมาย
อาญา
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พระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 120

• ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซือ้                    
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่ในการจัดซือ้จัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัตนีิ ้กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัตนีิโ้ดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด หรือ
ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่ในการจดัซือ้จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุตาม
พระราชบัญญัตนีิ ้กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตนีิ ้โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หน่ึงปีถงึสบิปี หรือปรับตัง้แต่สอง
หมื่นบาทถงึสองแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

• ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง ผู้นัน้ต้องระวางโทษ
ตามที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดตามวรรคหน่ึง     
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พระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ                        
พ.ศ. 2558 มาตรา 10
• ผู้อนุญาตต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนตามมาตรา 7 และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในเจด็วันนับแต่วันที่พจิารณา
แล้วเสร็จ (วรรคหน่ึง)

• เมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา 7 แล้ว หาก                     
ผู้อนุญาตยังพจิารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่ง
ความล่าช้าทุกเจด็วันจนกว่าจะพจิารณาแล้วเสร็จ พร้อมทัง้ส่งส าเนาการแจ้งดงักล่าว
ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครัง้ (วรรคสอง)

• ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระท าการหรือละเว้น
กระท าการ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย (วรรคส่ี)
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พระราชบัญญัตว่ิาด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
มาตรา 10
• เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดซึ่งมีอ านาจหรือหน้าที่ในการอนุมัตกิารพิจารณา
หรือการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเสนอราคาครัง้ใด รู้หรือมีพฤตกิารณ์
ปรากฏแจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในครัง้นัน้มีการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตนีิล้ะเว้นไม่ด าเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการด าเนินการเกี่ยวกับการ
เสนอราคาในครัง้นัน้ มีความผิดฐานกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตัง้แต่หน่ึงปีถงึสบิปี และปรับตัง้แต่สองหม่ืนบาทถงึสองแสนบาท

พระราชบัญญัตว่ิาด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
มาตรา 12
• เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตนีิห้รือกระท า
การใดๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอือ้อ านวยแก่ผู้เข้า
ท าการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ มีความผิดฐาน
กระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ห้าปีถงึยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวติ 
และปรับตัง้แต่หนึ่งแสนบาทถงึสี่แสนบาท
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• ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่โดยมชิอบ 

เป็นการปฏิบัตหิน้าที่ราชการตามอ านาจหน้าที่ของตนโดยมิชอบ

เป็นการละเว้นปฏิบัตหิน้าที่ราชการของตนโดยมิชอบ
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ข้อสังเกตเร่ือง “หน้ำที่”
• "หน้าที่"

ต้องเป็นเร่ืองที่เจ้าพนักงานนัน้มีหน้าที่ต้องท า ถ้าเป็นเร่ืองนอกหน้าที่หรือพ้น
หน้าที่ไปแล้วก็ไม่ผิดมาตรา 157 รวมทัง้ถ้าไม่มีหน้าที่เลยก็ไม่ผิดมาตรา 157 เช่น

1) ขณะเกิดเหตุอยู่นอกหน้าที่แล้ว ไม่ผิดมาตรา 157
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที ่294/2525 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

157 นัน้จะตอ้งเป็นกรณีทีเ่จ้าพนกังานปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ที่โดยมิชอบ เพือ่ให้
เกิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด ดงันัน้ เมือ่โจทก์ไปยืน่ค าคดัคา้นเกี่ยวกบัทีดิ่นและจ าเลยก็ได้
รับค าคดัคา้นของโจทก์ไวด้ าเนินการต่อไป ถือไดว่้าจ าเลยปฏิบติัการไปตามหนา้ทีโ่ดยชอบ
แลว้ แมจ้ าเลยจะกล่าวต่อโจทก์ว่า "มึงมาคา้นแลว้ ท าไมมึงมาคา้นอีก ฯลฯ" ต่อไปอย่าเขา้มา
ท านาทีกู่รงัวดัไว ้รู้จกัว่ากูเป็นทีดิ่นใหญ่ไหม ขืนดือ้ท าไปตอ้งเป็นขา้วของคนอืน่ ฯลฯ" ก็ไม่ท า
ใหโ้จทก์เสียหายเกีย่วกบัค าคดัคา้นของโจทก์ เพราะการกล่าวถอ้ยค าดงักล่าวหาใช่เป็นการ
ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ทีโ่ดยมิชอบเพือ่ใหเ้กิดความเสียหายแก่โจทก์ไม่
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2) ถูกส่ังมิให้ปฏิบัตหิน้าที่ไปก่อนแล้ว ไม่ผิดมาตรา 157
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที ่2255/2520 จ าเลยรบัราชการเป็นต ารวจ แต่ในขณะที่

แสดงตวัเป็นเจ้าพนกังานท าการจบักมุผูเ้สียหายแลว้ไม่น าส่งสถานีต ารวจ กลบัพาไปข่มขืน
กระท าช าเราและปล่อยตวัไปนัน้ จ าเลยถูกสัง่พกัราชการแลว้ แมจ้ะยงัมิไดมี้ค าสัง่ปลดหรือให้
จ าเลยออกจากราชการ จ าเลยก็ถูกสัง่มิใหป้ฏิบติัหนา้ทีร่าชการตามต าแหน่งหนา้ที ่การกระท า
ของจ าเลยจึงมิใช่เป็นการปฏิบติัหนา้ทีร่าชการในฐานะเจ้าพนกังานผูมี้อ านาจหนา้ทีต่าม
กฎหมาย ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
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• กรณีไม่เก่ียวกับหน้าที่ของตน ไม่ผิดมาตรา 157
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที ่2120/2523 ศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำ กำรทีจ่ะเป็นควำมผิดตำม

ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 148 น้ัน จะต้องเป็นเจ้ำพนักงำนทีใ่ช้อ ำนำจในต ำแหน่ง
โดยมิชอบ ส่วนมำตรำ 157 น้ัน จะต้องเป็นกำรปฏิบัตหิรือละเว้นกำรปฏิบัตเิฉพำะแต่ตำม
หน้ำทีข่องเจ้ำพนักงำนผู้น้ันโดยตรงตำมทีไ่ด้รับมอบหมำยให้มีหน้ำทีน้ั่น ๆ เท่ำน้ัน ถ้ำไม่
เก่ียวกับหน้ำทีข่องเจ้ำพนักงำนผู้น้ันโดยตรงแล้วย่อมไม่เป็นควำมผิดตำมมำตรำน้ี และคดน้ีี
ข้อเทจ็จริงคงฟังได้เป็นยุตติำมทีศ่ำลอุทธรณ์ฟังมำแล้วจำกพยำนหลักฐำนในส ำนวนว่ำจ ำเลย
ไม่มีอ ำนำจหน้ำทีเ่ก่ียวกับคดทีี ่ส. ถูกกล่ำวหำแต่อย่ำงใด กำรทีจ่ ำเลยเรียกและรับเงนิจำก บ. 
เป็นเร่ืองปฏิบัตนิอกหน้ำที ่แสดงว่ำจ ำเลยไม่มีอ ำนำจหรือหน้ำทีใ่ดๆ เก่ียวกับคดทีี ่ส. เป็น
ผู้ต้องหำเลย กำรทีจ่ ำเลยเรียกและรับเงนิไปจำก บ. จงึเป็นเร่ืองปฏิบัตนิอกหน้ำที่
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• ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที ่262/2543 ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำรตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 ต้องเป็นกำรปฏิบัตหิรือละเว้นปฏิบัตหิน้ำทีโ่ดยมิชอบ 
จ ำเลยมีต ำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำนเป็นเจ้ำพนักงำนมีหน้ำทีร่ำยงำนและให้ควำมเหน็ใน
กำรขอลำออกจำกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนในท้องที ่ไม่มีหน้ำทีใ่นกำรท ำหนังสือขอลำออก
ของ ซ. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยปกครองในท้องทีข่องจ ำเลยและใช้เอกสำรปลอม                    
จงึไม่ใช่กำรปฏิบัตหิน้ำที ่ไม่มีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157
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➢ เกิดขึน้จากเจตนา

- ประสงค์ต่อผล

- เล็งเหน็ผล

• เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด ถือเป็นเจตนาพเิศษ
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• ผู้อ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานและไม่มีหน้าที่ย่อมขาดคุณสมบัตอิันเป็นองค์ประกอบ
เฉพาะตวัส่วนบุคคล จงึกระท าความผิดในมาตรานีไ้ม่ได้ หากจะร่วมมือกับเจ้า
พนักงานหรือใช้ให้เจ้าพนักงานกระท า ก็เป็นไปเพียงผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระท าผิด
เท่านัน้ (ป.อ. มาตรา 86)

(ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่
ผู้อ่ืนกระท าความผิดก่อนหรือขณะกระท าความผิด แม้ผู้กระท าความผิดจะมิได้รู้ถงึการ
ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนัน้ก็ตาม ผู้นัน้เป็นผู้สนับสนุนการกระท าความผิด                    
ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดที่สนับสนุนนัน้) 
(ป.อ. มาตรา 86)
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ตัวอย่ำงควำมผดิฐำนกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำทีโ่ดย
มิชอบ เพ่ือให้เกดิควำมเสียหำยแก่ผู้อ่ืน
• การยดึรถกระบะของกลางตลอดจนการคืนล้วนเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนตาม ป.ว.ิอ. มาตรา 85 วรรคสาม (เดมิ), 131 ส่วนเร่ืองการเก็บ
รักษา ดแูล หรือพจิารณาส่ังคืนของกลาง แม้ตามข้อบังคับหรือระเบียบของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาตจิะมิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเจ้าของ
ส านวนโดยล าพังก็ตาม ก็หาท าให้อ านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ต้องปฏบิัติ
ตามบทบัญญัตแิห่งกฎหมายหมดสิน้ไป จ าเลยในฐานะพนักงานสอบสวนเจ้าของ
ส านวนเรียกรับเงนิค่าตรวจสภาพรถกระบะของกลางโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วย
กฎหมาย ย่อมเป็นการปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด 
อันเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157 (ค าพพิากษาฎีกาที่ 6877/2559)
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• จ าเลยเป็นเจ้าพนักงานต ารวจมีอ านาจหน้าที่ในการจบักุมผู้กระท าความผิดและมีอ านาจ
ส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาน าตวัผู้ถูกจบักุมส่งต่อพนักงานสอบสวน หรือส่ังปล่อยตวัผู้ถูก
จับหากเหน็ว่าเป็นการจับผิดตวัหรือผู้ถูกจับกุมไม่ได้กระท าความผิดหรือการกระท ายังไม่
เป็นความผิด จ าเลยทราบดว่ีาคนต่างด้าวที่ถูกจบักุมเป็นผู้กระท าความผิด จ าเลยไม่มี
อ านาจส่ังปล่อยได้ แต่กลับส่ังการในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปล่อยตัว
ผู้กระท าความผิดและรถของกลางโดยไม่ชอบ การกระท าของจ าเลยจงึเป็นความผิดฐาน
เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใดตาม  
ป.อ. มาตรา 157 (ค าพพิากษาฎีกาที่13312/2557)
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• จ าเลยเป็นเจ้าพนักงาน ได้ลงลายมือช่ือออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ให้แก่ 
ด. ซึ่งเป็นการกระท าที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของจ าเลย โดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องว่า ด.                   
ยื่นขอออก น.ส.3 ก ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงหรือไม่ และท าให้ ด. ได้ไปซึ่ง น.ส.3 ก 
ดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิได้รับ ถือได้ว่าเป็นการกระท าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายส าหรับผู้อ่ืน จ าเลยจงึมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่โดย
ทุจริตตาม ป.อ. มาตรา 157 (ค าพพิากษาฎีกาที่ 12909/2557)

• การที่จ าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานได้รับมอบหมายให้รังวัดชันสูตรตรวจสอบที่ดนิในการออก
หนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่ดนิพพิาทให้ค ารับรองว่าที่ดนิพพิาทซึ่งเป็นที่ดนิไม่มีเอกสาร
สิทธิ เป็นที่สาธารณประโยชน์ และเป็นที่สงวนหวงห้ามของทางราชการ เพื่อให้ ส. ได้รับหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ในที่ดนิของรัฐ ท าให้เกดิความเสียหายแก่รัฐ จ าเลยที่ 1 จงึมีความผิด
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏบิัตหิรือละเว้นการปฏบิัตหิน้าที่โดยมิชอบ (ค าพพิากษาฎีกาที่ 8010/2556)
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• ขณะเกิดเหตุจ าเลยที่ 1 ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ผู้เสียหาย มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตาม ป.ว.ิอ. ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลฯ มีค าส่ังอนุมัตใิห้จ่ายเงนิตามฎีกาเบกิเงนิในโครงการ โดยไม่มีการวางท่อ
ระบายน า้ตามสัญญาและไม่มีการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้อง ถือเป็นการปฏิบัตหิน้าที่โดยมิ
ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย ตาม ป.อ. มาตรา 157 แต่เม่ือจ าเลยที่ 1 ไม่มี
หน้าที่ท าเอกสารหรือกรอกข้อความในเอกสาร จงึไม่มีความผิด ตาม ป.อ. มาตรา 162 (1)

• จ าเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ได้รับแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้าง 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจและควบคุมงานให้ เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อก าหนดในสัญญาจ้างแต่ละโครงการ เม่ืองานในแต่ละโครงการท าไม่เสร็จครบถ้วนตาม
สัญญา จ าเลยที่ 2 ถึงที่ 8 กลับลงลายมือช่ือในใบควบคุมงานและเอกสารการตรวจการ
จ้างเป็นเทจ็ว่ามีการท างานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา การกระท าดงักล่าวเป็นความผิด
ตาม ป.อ. มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (ค าพพิากษาฎีกาที่ 5575-5582/2554)
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• จ าเลยที่ 1 เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จ าเลยที่ 2 และที่ 3 เป็น
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จ าเลยที่ 4 เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ใหญ่และเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยจ าเลยทัง้ส่ีเป็นเจ้าพนักงานตาม ป.อ. 

จ าเลยที่ 4 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ในการปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาโครงการรับเหมา
ก่อสร้างไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลและที่ว่าการอ าเภอและขายเอกสารสอบ
ราคาให้แก่ผู้ที่สนใจซือ้ แต่จ าเลยที่ 4 มิได้ตดิประกาศสอบราคาโครงการดังกล่าวและไม่มีการขาย
เอกสารสอบราคาให้แก่โจทก์
จ าเลยที่ 2 และที่ 3 ได้รับแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการเปิดซองและพจิารณาซองสอบราคา ส่วนจ าเลยที่ 1 
เป็นผู้อนุมัตกิารจ้าง ซึ่งต่างปฏบิัตหิน้าที่อยู่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ด้วยกัน จงึย่อมรู้
เหน็การกระท าของจ าเลยที่ 4 แต่กลับมีการเปิดซองสอบราคาและตกลงจ้างเหมาดงักล่าวอันมี
ลักษณะเป็นการสมคบกันปกปิดการสอบราคากีดกันไม่ให้โจทก์เข้าสอบราคา อันเป็นการปฏบิัตหิน้าที่
โดยไม่ชอบเพื่อให้โจทก์และราชการเสียหาย 
เม่ือปรากฏว่า จ าเลยที่ 1 ถงึที่ 3 ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ในการปิดประกาศสอบราคาและขาย
เอกสารสอบราคาโดยตรง แต่เม่ือจ าเลยที่ 1 ถงึที่ 3 ได้ร่วมกระท ากับจ าเลยที่ 4 ด้วย จ าเลยที่ 1 ถงึที่ 3 
จงึมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนจ าเลยที่ 4 ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัตหิน้าที่โดยมชิอบตาม ป.อ. 
มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 (ค าพพิากษาที่ 3287/2554)
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• จ าเลยที่ 1 รับราชการต าแหน่งหวัหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลหวัล า ช่วย
ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลซับจ าปา ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นผู้ควบคุมงาน จ าเลยที่ 
2 เป็นก านันต าบลซับจ าปา และเป็นกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลซับ
จ าปาได้รับแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง จ าเลยทัง้สองจงึมีหน้าที่ตรวจ
ผลการปฏิบัตแิละตรวจรับงานตามสัญญาจ้าง โดยจ าเลยทัง้สองทราบแต่แรกแล้วว่า
งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนตามสัญญาต้องมีความยาว 1,350 เมตร การที่จ าเลยที่ 1 
ไม่ออกไปตรวจสอบการก่อสร้าง ท าให้เกิดความเสียหายเพราะหากจ าเลยที่ 1 ไป
ตรวจย่อมทราบได้ว่าถนนที่ก่อสร้างเสร็จมีความยาวเพียงประมาณ 1,024 เมตร
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• การที่จ าเลยทัง้สองปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏบิัตหิน้าที่โดยท าหลักฐานเทจ็ด้วยเจตนา
พเิศษที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลซับจ าปาและเป็นการ
กระท าโดยสุจริต ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลซับจ าปาต้องจ่ายเงนิค่าจ้างเกนิไป และ
มีผู้ได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นค่าก่อสร้างที่เกนิไปจากความจริง 
แม้ภายหลังจ าเลยที่ 2 จะน าเงนิค่ารับจ้างส่วนที่รับเกินไปมาคืน ก็เน่ืองมาจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลซับจ าปาแจ้งเรียกเงนิคืน จ าเลยทัง้สองจงึมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 
157

• จ าเลยที่ 2 มิได้เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ไม่อาจเป็นตวัการในการกระท าความผิด
ร่วมกับจ าเลยที่ 1 แต่การที่จ าเลยที่ 2 จัดท าบันทกึประจ าวันและผลการปฏิบัตงิานฉบับ
ใหม่มาให้จ าเลยที่ 1 ลงชื่อย่อมลงโทษจ าเลยที่ 2 ฐานเป็นผู้สนับสนุนจ าเลยที่ 1 ในการ
กระท าผิดได้(ค าพพิากษาฎีกาที่ 9386/2552)
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กรณตีวัอย่ำง ไม่มีควำมผดิด้วยเหตุไม่มีหน้ำทีร่ำชกำร
• จ าเลยได้รับมอบหมายให้ดูแลเก่ียวกับการกู้ยืมเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่
นักเรียน โดยไม่มีหน้าที่โดยตรงที่ต้องเกบ็รักษาสมุดบัญชีเงนิฝากของนักเรียนไว้และไปถอนเงนิ
จากธนาคารแทนนักเรียน 
การที่จ าเลยบอกให้นักเรียนบางคนมอบสมุดบัญชีเงนิฝากไว้ที่จ าเลยและมอบอ านาจให้จ าเลยไป

ถอนเงนิจากธนาคารแทนแล้วให้นักเรียนไปขอเบกิจากจ าเลยอีกทอดหน่ึง จงึเป็นเร่ืองที่จ าเลย
กระท าไปนอกเหนือหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี ้เงนิที่กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โอนเข้าบัญชีเงนิฝากของนักเรียน ยังถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของนักเรียน มิใช่เป็นทรัพย์สินของ
หน่วยงานราชการซึ่งจ าเลยมีหน้าที่ดูแลรักษาอีกด้วย เมื่อจ าเลยไม่มีหน้าที่ต้องดแูลรับผิดชอบเงนิใน
บัญชีเงนิฝากอันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของนักเรียน แม้จ าเลยจะได้น าเงนิดังกล่าวไปใช้หมุนเวียนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนก่อนที่จะถูกร้องเรียนและคืนให้นักเรียนในภายหลังหรือไม่กต็าม จ าเลยก็ไม่มี
ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏบิัตหิน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏบิัตหิรือละเว้น
การปฏบิัตหิน้าที่โดยทุจริตตาม ป.อ. มาตรา 157 (ค าพพิากษาฎีกาที่ 16407/2555)
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• จ าเลยรับราชการเป็นแพทย์ประจ าโรงพยาบาลเลิดสิน มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ทางราชการคือตรวจและรักษาคนไข้ การที่จ าเลยไปเบกิความเกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
โจทก์ที่โรงพยาบาลศิริราชขณะจ าเลยเป็นนักศึกษาแพทย์ จงึมิใช่เป็นการปฏิบัตหิน้าที่ตามที่
จ าเลยได้รับมอบหมายจากทางราชการ การกระท าของจ าเลยไม่มีมูลความผิดฐานเป็นเจ้า
พนักงานปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ (ค าพพิากษาฎีกาที่ 7377/2552)

• ความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157 จะต้องเป็นการปฏิบัตหิรือละเว้นปฏบิัตหิน้าที่ซึ่งอยู่ในหน้าที่
ของเจ้าพนักงานนัน้เองโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้หน่ึงผู้ใดหรือโดยทุจริต                      
ถ้าไม่เก่ียวกับหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้นัน้โดยตรงแล้วย่อมไม่เป็นความผิดตามมาตรานี ้

เม่ือขณะที่จ าเลยทัง้สองมาเอารถแทก็ซี่จากโจทก์ไป จ าเลยที่ 2 แต่งเคร่ืองแบบต ารวจเท่านัน้ 
ทัง้ตามฎีกาโจทก์ยังยอมรับด้วยว่าจ าเลยที่ 2 กระท าไปโดยไม่มีกฎหมายรองรับ ไม่มีอ านาจ
หน้าที่จะต้องท าแสดงว่าการไปเอารถยนต์แทก็ซี่จากโจทก์นัน้ มิใช่การกระท าที่ เกี่ยวกับหน้าที่
ของจ าเลยที่ 2 ฟ้องโจทก์เก่ียวกับจ าเลยที่ 2 จงึไม่มีมูลเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ (ค าพพิากษาฎีกาที่ 1005/2549)
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• แม้ว่าจ าเลยจะเป็นเจ้าพนักงานที่ดนิ มีหน้าที่ในการด าเนินการเร่ืองการจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิรรมเกี่ยวกับที่ดนิ 

แต่การที่จ าเลยแนะน าผู้เสียหายว่าต้องด าเนินการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกก่อนและรับ
ตดิต่อทนายความเพื่อด าเนินการร้องขอจัดการมรดกนัน้หาใช่เป็นการใช้อ านาจในต าแหน่ง
โดยมิชอบ หรือเป็นการปฏิบัตกิารหรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบตาม ป.อ. มาตรา 
148 และมาตรา 157 ไม่(ค าพพิากษาฎีกาที่ 2389/2547)
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ตัวอย่ำง กรณ”ีเจตนำพเิศษ”

• ความผิดข้อหาเจ้าพนักงานปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่ตาม ป.อ. มาตรา 157
นัน้ มีองค์ประกอบเร่ืองเจตนาพเิศษในการกระท าว่าเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
หน่ึงผู้ใดด้วย 

เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องเพียงว่า จ าเลยเจตนาจงใจไม่เสนอค าขอรับการประเมินวิทย
ฐานะของโจทก์ ท าให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โดยไม่ได้บรรยายฟ้องถึงเจตนาพเิศษ
ดังกล่าวค าฟ้องโจทก์จงึขาดองค์ประกอบความผิด ไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5) 
(ค าพพิากษาฎีกาที่ 4603/2557)
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องค์ประกอบควำมผดิที่สอง
• ผู้ใด

• เป็นเจ้าพนักงาน

• ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่

• โดยเจตนา

แบบประสงค์ต่อผล

แบบเล็งเหน็ผล

• โดยทุจริต หมายถงึ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเองหรือผู้อ่ืน
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ตัวอย่ำงกรณี “โดยทุจริต”
• จ าเลยรับราชการเป็นต ารวจซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัตหิน้าที่ราชการโดยได้รับแต่งตัง้ตาม
กฎหมาย ย่อมเป็นเจ้าพนักงาน 
แม้จ าเลยจะรับราชการประจ ากองก ากับการต ารวจม้า มีหน้าที่ในการถวายอารักขาแด่

องค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรอบเขตพระราชฐานก็เป็นเพียงหน้าที่เฉพาะตามค าส่ัง
แต่งตัง้ของทางราชการ แต่โดยทั่วไปจ าเลยยังมีอ านาจสืบสวนคดีอาญาได้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 17 การที่จ าเลยจับกุมโจทก์ร่วมหาว่ามีพลอยหนี
ภาษีและยดึพลอยของกลางไว้จงึเป็นการปฏบิัตหิน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 
เม่ือจ าเลยจับกุมโจทก์ร่วมและยดึพลอยของกลางไว้ แล้วกลับปล่อยโจทก์ร่วมไปไม่น าส่ง
พนักงานสอบสวนเพื่อสอบสวนด าเนินคดีตามกฎหมาย ย่อมเป็นการปฏิบัตหิรือละเว้น
การปฏิบัตหิน้าที่โดยทุจริตอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
(ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ 3677/2525)
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• จ าเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นข้าราชการครูได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูตามค าส่ังของส านักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาต ิย่อมถือว่าเป็นเจ้าพนักงานในการสอบครัง้นี ้
แม้จะเป็นเพียงกรรมการสอบสัมภาษณ์กต็าม หน้าที่ในการสอบย่อมคลุมถึงการสอบ

ตัง้แต่วันที่ได้รับทราบค าส่ังแต่งตัง้จนถงึการสอบเสร็จสิน้ หาใช่เป็นเจ้าพนักงานมี
หน้าที่เฉพาะในช่วงการสอบสัมภาษณ์ เท่านัน้ไม่ 
เม่ือจ าเลยที่ 2 ที่ 3 มีเจตนาทุจริตร่วมกันน าเข้าสอบซึ่งเป็นความลับของทางราชการ

ไปเปิดเผยให้ บ. กับพวกรู้ก่อนเข้าสอบ จงึเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริตและฐานเป็นเจ้าพนักงานกระท าโดยมิชอบด้วยหน้าที่ให้ผู้อ่ืนล่วงรู้
ความลับในราชการ และจ าเลยที่ 4 ที่ 5 ซึ่งเป็นข้าราชการครูซึ่งเป็นผู้ร่วมกระท าผิดแต่
มิได้เป็นกรรมการสอบมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนจ าเลยที่ 2 ที่ 3
(ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ 3194/2536)
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• การที่จ าเลยน าสมุดบันทกึการประชุมในวันที่ 15 และ 19 สิงหาคม 2538 ไปให้ จ. และ ส. 
ลงลายมือช่ือในบันทกึการประชุม ทัง้ที่ไม่ได้มีการประชุม และบันทกึรายงานการประชุม
ดังกล่าวระบุว่า ร. เป็นผู้จดรายงานการประชุมการกระท าของจ าเลยจงึเป็นความผิดฐาน
ปลอมเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ ร. ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่มีช่ือ
เข้าร่วมประชุมและประชาชนทั่วไปในต าบลท่าเรือ ทัง้เอกสารที่ท าปลอมขึน้นัน้เป็นบันทกึ
รายงานการประชุมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ เป็นการปฏิบัตหิน้าที่
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในราชการส่วนท้องถิ่น จงึเป็นการปลอมเอกสาร
ราชการตาม ป.อ. มาตรา 265

• เม่ือจ าเลยซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ มีหน้าที่ขอ
อนุมัตติามข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2538 จากสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเรือเพื่อน าเสนอนายอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช พจิารณาอนุมัต ิ
จ าเลยจงึมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ดแูลรักษาเอกสาร กระท าการปลอม
เอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นัน้ตาม ป.อ. มาตรา 161
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• และการที่จ าเลยลงลายมือช่ือรับรองส าเนารายงานการประชุมทัง้สองครัง้ดังกล่าวใน
ส าเนาข้อบังคับเร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2538 ว่ามีการประชุมจริง 
จ าเลยจงึมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รับเอกสารรับรองเป็นหลักฐานว่า
การอย่างใดได้กระท าต่อหน้าตนอันเป็นความเทจ็ตาม ป.อ. มาตรา 162 (1) 

• และจ าเลยเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ และประชาชนในต าบลท่าเรือ โดยการน า
งบประมาณมาจัดประมูลให้ผู้รับเหมาท างานตามที่ตนเองต้องการ อันเป็นการ
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จงึเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริตตาม ป.อ. มาตรา 157 (ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ 4532/2548)
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• จ าเลยที่ 1 ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนประจ าหน่วยเลือกตัง้โดยผู้มี
อ านาจตามกฎหมาย จ าเลยที่ 1 จงึมีฐานะเป็นเจ้าพนักงาน
จ าเลยที่ 1 ได้หยบิบัตรเลือกตัง้ใส่ในเสือ้ที่สวมใส่แล้วเดนิออกไปยังจุดนัดพบกับ ต. 

เพื่อให้ ต. ต่อจากนัน้ได้กลับมายังที่หน่วยเลือกตัง้ จนเวลาประมาณ 13 นาฬิกา จ าเลย
ที่ 1 ขออนุญาตออกไปท าธุระข้างนอกและไปหา ต. กับพวกรวม 3 คน แล้วน าบัตร
เลือกตัง้กลับมายังหน่วยเลือกตัง้ จากนัน้จ าเลยที่ 1 ได้ล้วงเอาบัตรเลือกตัง้จากในเสือ้
ออกมาใส่กล่องบัตรด ีบัตรเลือกตัง้ทุกแผ่นมีการกากบาทเคร่ืองหมายไว้แล้ว 
การกระท าของจ าเลยที่ 1 ย่อมเป็นที่เหน็ได้ว่าจ าเลยที่ 1 ได้กระท าไปโดยมีเจตนาที่

จะมิให้การเลือกตัง้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนีย้ังเป็นการท าให้บัตร
เลือกตัง้เสียหายไม่อาจน าไปใช้การได้อีก อันถือได้ว่าเป็นการท าให้ผู้มีหน้าที่จัดการ
เลือกตัง้ครัง้นัน้ได้รับความเสียหาย การกระท าของจ าเลยที่ 1 จงึเป็นความผิดตาม ป.อ. 
มาตรา 157 (ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ 759/2547)
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• จ าเลยเป็นข้าราชการครู มีหน้าที่ปฏิบัตริาชการของวิทยาลัยเทคนิค ร. ได้รับมอบหมาย
จากผู้อ านวยการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างต่อเตมิวิทยาลัย
อาชีวศึกษา ส. ซึ่งเป็นงานราชการของวิทยาลัยเทคนิค ร. จ าเลยจงึมีฐานะเป็นเจ้า
พนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเตมิอาคารวิทยาลัยอาชีวศึกษา ส. 
ดแูลรักษาวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้าง 

การที่จ าเลยให้ ก. น าเหล็กไลท์เกจ อันเป็นวัสดุที่เหลือใช้ซึ่งอยู่ในหน้าที่ความดแูล
รับผิดชอบของจ าเลยไปเก็บไว้ที่ร้าน ก. และให้ ก. เอาเหล็กดงักล่าวไปเสีย จงึเป็นการ
ปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบท าให้เกิดความเสียหายแก่กรมอาชีวศึกษา และเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการปฏิบัตหิน้าที่โดยทุจริต มีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157                  
(ค าพพิากษาศาลฎีกาที่ 1161/2538)

09/05/62 50



ข้อสังเกตเกีย่วกบั “อำยุควำม”
พระราชบัญญัต ิวธีิพจิารณาคดีทุจริตและประพฤตมิชิอบ พ.ศ. 2559
• ในการด าเนินคดทุีจริตและประพฤตมิิชอบ ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยหลบหนี
ไปในระหว่างถูกด าเนินคดีหรือระหว่างการพจิารณาคดีของศาล มิให้นับระยะเวลาที่ผู้
ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหน่ึงของอายุความ 

• ในกรณีมีค าพพิากษาถงึที่สุดให้ลงโทษจ าเลย ถ้าจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องค า
พพิากษาถงึที่สุดให้ลงโทษ มิให้น าบทบัญญัตมิาตรา 98 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาใช้บังคับ

09/05/62 51



• มาตรา 98 เม่ือได้มีค าพพิากษาถงึที่สุดให้ลงโทษผู้ใด ผู้นัน้ยังมิได้รับโทษก็ดี ได้รับโทษ
แต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ด ีถ้ายังมิได้ตวัผู้นัน้มาเพื่อรับโทษนับแต่วันที่มี                         
ค าพพิากษาถงึที่สุด หรือนับแต่วันที่ผู้กระท าความผิดหลบหนีแล้วแต่กรณีเกิน
ก าหนดเวลาดงัต่อไปนีเ้ป็นอันล่วงเลยการลงโทษ จะลงโทษผู้นัน้มิได้ 

(1) ยี่สิบปีส าหรับโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิตหรือจ าคุกยี่สิบปี

(2) สิบห้าปีส าหรับโทษจ าคุกกว่าเจด็ปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี 

(3) สิบปีส าหรับโทษจ าคุกกว่าหน่ึงปีถึงเจด็ปี 

(4) ห้าปีส าหรับโทษจ าคุกตัง้แต่หน่ึงปีลงมาหรือโทษอย่างอ่ืน
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ควำมหมำยค ำว่ำ “ทุจริตต่อหน้ำที”่ในพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2561

• เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง                 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอสิระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช

• ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตอิย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ 
หรือปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตอิย่างใดในพฤตกิารณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเช่ือว่ามีต าแหน่ง
หรือหน้าที่ทัง้ที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นัน้ หรือ ใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ 

ทัง้นี ้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

หรือเป็นการกระท าอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุตธิรรมตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่น
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ควำมหมำยค ำว่ำ “ทุจริตต่อหน้ำที”่ในพระรำชบัญญัติมำตรกำรของ
ฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2551

• “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตมิิชอบในภาครัฐ
• “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตอิย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ 
หรือปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตอิย่างใดในพฤตกิารณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเช่ือว่ามีต าแหน่ง
หรือหน้าที่ทัง้ที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นัน้ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทัง้นี ้
เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หรือกระท าการอันเป็น
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุตธิรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่น

• “ประพฤตมิิชอบ” หมายความว่า ใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืน กฎหมาย 
ระเบียบ ค าส่ัง หรือ มตคิณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดแูลการรับ การเก็บรักษา หรือ 
การใช้เงนิหรือทรัพย์สินของแผ่นดนิ
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ควำมหมำยค ำว่ำ “ทุจริตต่อหน้ำที”่ และ “ประพฤตมิิชอบ”ใน
พระรำชบัญญัตจัิดตั้งศำลอำญำทุจริตและประพฤตมิิชอบ พ.ศ.2559

• “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือพระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่น

• “ประพฤตมิิชอบ” หมายความว่า การกระท าที่ไม่ใช่ทุจริตต่อหน้าที่ แต่เป็นการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัตอิย่างใดโดยอาศัยเหตุที่มีต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง หรือมตขิองคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดแูล
การรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงนิหรือทรัพย์สินของแผ่นดนิ
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ลกัษณะกระบวนกำรยุตธิรรมทำงอำญำจะเร่ิมขึน้ได้อย่ำงไร
• มีการร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
• มีการร้องเรียนต่อ ป.ป ช. หรือ ป.ป.ท.
• ผ่านการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. 2561 มาตรา 7
“ภายใต้บังคับวรรคสาม ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าการใช้จ่ายเงนิแผ่นดนิมี

พฤตกิารณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัตหิน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัตแิห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจท าให้การเลือกตัง้มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และ
เป็นกรณีที่ผู้ว่าการไม่มีอ านาจจะด าเนินการใดได้  ให้ผู้ว่าการแจ้งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิคณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่
กรณี เพื่อทราบและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป”
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• การร้องทุกข์ 

หมายความถงึการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตาม บทบัญญัตแิห่งประมวล
กฎหมายนีว่้ามีผู้กระท าความผิดขึน้ จะรู้ตวัผู้กระท าความผิดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกระท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนัน้ได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ ผู้กระท า
ความผิดได้รับโทษ

• การกล่าวโทษ

หมายความถงึการที่บุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ ว่ามีบุคคล
รู้ตวัหรือไม่ก็ด ีได้กระท าความผิดอย่างหน่ึงขึน้
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• การสอบสวน

หมายความถงึ การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทัง้หลายอื่นตาม
บทบัญญัตแิห่งประมวลกฎหมายนีซ้ึ่งพนักงานสอบสวนได้ท าไปเกี่ยวกับความผิดที่
กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเทจ็จริงหรือพสูิจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตวัผู้กระท าผิดมา
ฟ้องลงโทษ

• พนักงานสอบสวน

หมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าที่ท าการสอบสวน
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การฟ้องคด ีโดยผ่านศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤตมิิชอบ

• โดยราษฎร

ต้องผ่านกระบวนการไต่สวนมูลฟ้อง

กำรไต่สวนมูลฟ้อง หมำยควำมถงึกระบวนไต่สวนของศำลเพ่ือวินิจฉัยถงึมูลคดี
ซึง่จ ำเลยต้องหำ

• โดยพนักงานอัยการ

ต้องผ่านการร้องทุกข์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 

09/05/62 59



เร่ืองของ ป.ป.ช.
• การไต่สวนของ ป.ป.ช.

ในการด าเนินการไต่สวนหรือไต่สวนเบือ้งต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ                          
ไต่สวน หวัหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน แล้วแต่กรณี ต้องด าเนินการเพื่อให้ได้
ข้อเทจ็จริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกดิขึน้ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้ถูกกล่าวหา (มาตรา 
46 วรรคหน่ึง)

พยานหลักฐานใดที่ผู้ถูกกล่าวหาน าส่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวน 
หวัหน้าพนักงานไต่สวน หรือพนักงานไต่สวนจะไม่รับด้วยเหตุล่วงเลยเวลาหรือผิดขัน้ตอนมิได้ เว้น
แต่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมตชีิมู้ลแล้ว หรือเหน็ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจประวงิเวลา หรือใช้สิทธิ
โดยไม่สุจริต (มาตรา 46 วรรคสอง)

คณะกรรมการไต่สวนต้องเรียกบุคคลหรือเรียกเอกสารจากบุคคลใด ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือ พนักงานไต่สวนด าเนินการตามที่ ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ แต่ผู้ถูกกล่าวหาต้องร้องขอ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา ทัง้นี ้เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ
ไต่สวน หรือกรรมการที่ก ากับดูแล เหน็ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจประวงิเวลา หรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต 
หรือบุคคลหรือเอกสารที่ขอให้เรียกนัน้ ไม่มีผลต่อการวนิิจฉัย (มาตรา 46 วรรคสาม)
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• ต้องไต่สวน และมีความเหน็หรือวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันเร่ิมด าเนินการไต่สวน (มาตรา 48 วรรคหน่ึง)      
แต่อาจขยายได้อีก รวมแล้วต้องไม่เกินสามปี เว้นแต่เป็นเร่ืองที่ต้องไปไต่สวนใน
ต่างประเทศ (มาตรา 48 วรรคสาม) 

• กรณีที่ ป.ป.ช.ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิว่ามีหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าการใช้
จ่ายเงนิแผ่นดนิมีพฤตกิารณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัตหิน้าที่หรือใช้อ านาจขัด
ต่อบทบัญญัตแิห่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และเป็นกรณีที่ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ
ด าเนินการเองไม่ได้  ป.ป.ช.ด าเนินการไต่สวนได้โดยให้ถอืเอาเอกสารหลักฐานที่ สตง.
จัดท าเป็นส่วนหน่ึงของส านวนการไต่สวนของ ป.ป.ช.(มาตรา 48 วรรคส่ี)

• การไต่สวนเบือ้งต้นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย 
(มาตรา 50 วรรคสาม)
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• ในการไต่สวนหรือไต่สวนเบือ้งต้นจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และต้องไม่ท าหรือจัดท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่น
สัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้ก าลังบังคับหรือกระท าโดยมชิอบด้วยประการใด ๆ 
เพื่อจูงใจให้ผู้นัน้ให้ถ้อยค าในเร่ืองที่ไต่สวนหรือไต่สวนเบือ้งต้น (มาตรา 67 วรรคหน่ึง)

• การแจ้งข้อกล่าวหา 
หากคณะกรรมการ ป.ป.ช.  คณะกรรมการไต่สวน เหน็ว่า มี

พยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาว่ามีมูลความผิด ให้กรรมการหรือ
พนักงานไต่สวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและก าหนดระยะเวลาตามสมควรที่ ผู้ถูก
กล่าวหาจะมาชีแ้จงข้อกล่าวหาและแสดง พยานหลักฐานหรือน าพยานบุคคลมาให้ปากค า
ประกอบการชีแ้จง (มาตรา 70 วรรคหน่ึง)

การแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหน่ึง ให้แจ้งข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับการกระท าที่
กล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดและแจ้งข้อกล่าวหาเท่าที่จะท าให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจ
ข้อกล่าวหาได้ดี (มาตรา 70 วรรคสอง)
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• ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเหน็ตามมาตรา 70 และเหน็ว่า การให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้ถูกกล่าวหายังคงปฏบัิตหิน้าที่ต่อไปอาจจะเกดิความเสียหายให้แก่ทางราชการหรือ เป็น
อุปสรรคในการไต่สวนต่อไป ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเร่ืองให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูก
กล่าวหา ส่ังให้หยุดปฏิบัตหิน้าที่เป็นการชั่วคราว (มาตรา 90 วรรคหน่ึง)

• ให้ผู้บังคับบัญชามีอ านาจส่ังให้ผู้ถูกกล่าวหานัน้หยุดปฏบัิตหิน้าที่ได้เป็นเวลาหกเดือนหรือ
จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพจิารณา จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ต้องพจิารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกเดอืน นับแต่วันที่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามวรรคหน่ึง ในกรณีที่พ้นก าหนดหกเดือนแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังมิได้มีค าวินิจฉัย 
ให้ผู้บังคับบัญชาส่ังให้ผู้ถูกกล่าวหากลับเข้าปฏบัิตงิานต่อไป (มาตรา 90 วรรคสอง)
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• ในการแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 70 ให้กรรมการหรือพนักงานไต่สวนแจ้งพร้อมทัง้มอบ
บันทกึสรุปสาระส าคัญข้อเทจ็จริงและพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหา สรุปสาระส าคัญ ต้อง
มีรายละเอียดเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ในการชีแ้จงแก้ข้อกล่าวหาได้ และต้องแจ้งให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบถงึสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา 73 และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือ
รับทราบไว้ด้วย (มาตรา 72 วรรคหน่ึง)

• สรุปสาระส าคัญตามวรรคหน่ึงต้องไม่เป็นการเปิดเผยช่ือ ต าแหน่ง ที่อยู่ของผู้กล่าวหา หรือ
พยาน หรือข้อมูลอ่ืนใดอันเป็นเหตุให้ทราบถงึตวัผู้กล่าวหาหรือพยาน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น
เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหาได้ด ีทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด (มาตรา 72 วรรคสอง)

• ในการชีแ้จงแก้ข้อกล่าวหาและการให้ปากค าของผู้ถูกกล่าวหา ให้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิน า
ทนายความหรือบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจไม่เกินสามคนเข้าฟังในการชีแ้จงหรือให้
ปากค าของตนได้ (มาตรา 73) 
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• ผลจากการไต่สวนภายหลังจากการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วมีมตวิินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ ในการยุตธิรรม หรือความผิดที่เก่ียวข้องกัน ให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้

(๑) ถ้ามีมูลความผิดทางอาญา ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน
ส านวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน ส าเนาอิเล็กทรอนิกส์ และค าวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด
ภายในสามสิบวัน เพื่อให้อัยการสูงสุดยื่นฟ้องคดต่ีอไป  (โดยอัยการสูงสุดจะพจิารณาด าเนินการ
ฟ้องคดีต่อศาลภายใน 180 วันนับแต่วันได้รับส านวน (มาตรา 93)

(๒) ถ้ามีมูลความผิดทางวินัย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน 
ส านวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และค าวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตัง้
ถอดถอนภายในสามสิบวัน เพื่อให้ด าเนินการทางวินัยต่อไป  (มาตรา 91) โดยหน่วยงาน
พจิารณาความผิดทางวินัยได้โดยไม่ต้องตัง้คณะกรรมการสอบสวนอกี โดยถือส านวนการไต่สวน
ของ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนทางวินัย ซึ่งให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการภายใน 30 วันรับ
แต่วันได้รับเร่ือง (มาตรา 98 วรรคหน่ึง และวรรคสาม) หากผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัตติาม โดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ถือว่าจงใจปฏิบัตหิน้าที่ขัดต่อกฎหมาย หรือผิดวินัยร้ายแรง (มาตรา 100 วรรคหน่ึง)
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เร่ืองของ ป.ป.ท.
• การแจ้งข้อกล่าวหาของ ป.ป.ท.

ในการไต่สวนข้อเทจ็จริง ให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบและก าหนด
ระยะเวลาตามสมควรที่ผู้ถูกกล่าวหาจะมาชีแ้จงข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือน าพยาน
บุคคลมาให้ถ้อยค าประกอบการชีแ้จง ทัง้นีต้ามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ก าหนด

ในการชีแ้จงข้อกล่าวหาและการให้ถ้อยค า ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิน าทนายความหรือ
บุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเข้าฟังการชีแ้จงหรือให้ถ้อยค าของตนได้ (มาตรา 36)
• ลักษณะการไต่สวนข้อเทจ็จริง

ห้ามมิให้กรรมการ อนุกรรมการ พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. กระท าการ
ใด ๆ อันเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญ หรือให้สัญญากับผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน เพื่อจูงใจให้ผู้นัน้ให้
ถ้อยค าใด ๆ ในเร่ืองที่ไต่สวนข้อเทจ็จริง (มาตรา 38 วรรคหน่ึง)

ถ้อยค าใดที่ได้มาโดยฝ่าฝืนวรรคหน่ึงไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ (มาตรา 38
วรรคสอง)
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• ระหว่างการไต่สวนข้อเทจ็จริง

ก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมตว่ิาเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท าการ 
ทุจริตในภาครัฐ ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมตว่ิาการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหายงั
อยู่ในต าแหน่งหน้าที่ต่อไป จะเป็นอุปสรรคต่อการไต่สวนข้อเทจ็จริง สมควรส่ังพัก
ราชการ พักงานหรือให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหานัน้ไว้
ก่อน (มาตรา 37 วรรคหน่ึง)
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• เม่ือ ป.ป.ท. มีมตว่ิาผู้นัน้กระท าการทุจริตในภาครัฐ
เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมตว่ิาเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท าการทจุริตใน

ภาครัฐ และเป็นกรณีมีมูลความผิดทางวินัย ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มี
อยู่พร้อมทัง้ความเหน็ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตัง้ถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นัน้ 
เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมตโิดยไม่ต้องแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพจิารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่ารายงาน 
เอกสาร และความเหน็ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นส านวนการสอบสวนทางวินัยของ
คณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของผู้ถูกกล่าวหานัน้ ๆ แล้วแต่กรณี (มาตรา 40 วรรคหนึ่ง)

และหากกรณีดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญา  ป.ป.ท. ส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการด าเนินคดี
ต่อไปโดยให้ถือว่าการด าเนินการและส านวนการไต่สวนข้อเทจ็จริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
เป็นการสอบสวนและส านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญา (มาตรา 45 วรรคหน่ึง)
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• เม่ือได้รับรายงานตามมาตรา 40 ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตัง้ถอดถอนพจิารณา
ลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองและให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มี อ านาจแต่งตัง้
ถอดถอนส่งส าเนาค าส่ังลงโทษดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบภายในสิบห้า วัน
นับแต่วันที่ได้ออกค าส่ัง(มาตรา 41)

• ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตัง้ถอดถอนผู้ใดละเลยไม่ด าเนินการตามมาตรา 41 ให้ถือ
ว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตัง้ถอดถอนผู้นัน้กระท าความผิดวินัยหรือกฎหมายตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานัน้ ๆ                 
(มาตรา 42)
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ลำออกแล้ว อำจถูกค ำส่ังไล่ออก ยดึบ ำเหน็จ ไม่จ่ำยบ ำนำญ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการ มิใช่ด้วยเหตุตาย 

• หากมีกรณีถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดอีาญาในความผิด
เก่ียวกับราชการก่อนออกจากราชการ ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยต่อไปเสมือนว่าผู้นัน้
มิได้ลาออกจากราชการ แต่ต้องส่ังลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นัน้ออกจากราชการ

• หากมีข้อกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ฟ้องคดอีาญาหรือต้องหาคดีอาญา หลังจากที่ผู้นัน้ออก
จากราชการแล้ว ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยในการสืบสวน ด าเนินการทางวินัย และส่ัง
ลงโทษเสมือนว่าผู้นัน้ยังมิได้ออกจากราชการ  โดยต้องด าเนินการสอบสวนภายในหน่ึงปีนับ
แต่ผู้นัน้ออกจากราชการ และต้องส่ังลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่เขาออกจากราชการ

• ถ้าผลการสอบสวนฟังว่าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้งดโทษ 

(ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562)
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• กรณีที่ศาลปกครอบมีค าพพิากษาถึงที่สุดให้เพกิถอนค าส่ังลงโทษด้วยเหตกุารด าเนินการ
ทางวินัยไม่ชอบ ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยใหม่ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่
วันที่มีค าพพิากษาถึงที่สุด

• กรณีที่องค์กรพจิารณาอุทธรณ์ วินิจฉัยให้เพกิถอนลงค าส่ังลงโทษด้วยเหตุการด าเนินการ
ทางวินัยไม่ชอบ ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยใหม่ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่
วันที่มีค าวินิจฉัย

• กรณีที่ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท.มีมตชีิมู้ลความผิดผู้ที่ออกจากราชการแล้ว การด าเนินการทาง
วินัยและส่ังลงโทษผู้นัน้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่หาฟังว่าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้งดโทษ

(ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562)
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