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ปี 2558 . ไทยได้คะแนน 38  ใน 100 คะแนนอนัดบัท่ี 76 ใน 168 ประเทศ  
 

สะท้อนให้เหน็ว่าสภาพปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยงัมีความรนุแรง
มากและมีแนวโน้มท่ีจะรนุแรงเพ่ิมมากขึน้ หากปล่อยให้สภาพการณ์ยงั
ด าเนินไปในลกัษณะดงักล่าวย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศอย่างใหญ่หลวง 

การด าเนินความพยายามในการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยท่ี
ผา่นมาจนถึงปัจจบุนันัน้ ยงัไม่ประสบความส าเรจ็เท่าท่ีควร 

ขาดการสร้างพืน้ฐานความซ่ือสตัย ์สจุริต ความมีวินัย คณุธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะในทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มวยั และทุกระดบั 



นักธุรกจิ 

นักการเมือง 

ข้าราชการ 

ประชาชน 

นักธุรกิจ
การเมือง 

ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 



1. ระบบการเมืองและระบบราชการมีเกราะกําบงัท่ีแน่นหนา 
2. ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็งและขาดผู้ นําในการตอ่ต้าน 
3. คา่นิยมที่เป็นอปุสรรคฝังรากลกึในสงัคม คา่นิยมของคนในสงัคมที่เป็นเหตใุห้เกิด

พฤติกรรมคอรัปชัน่ เช่น คา่นิยมในสงัคมอปุถมัภ์ 
4. การขาดจิตสํานกึเพ่ือสว่นรวม ซึง่ปัจจบุนัคนในสงัคมยงัขาดอดุมการณ์ 
และขาดจิตสํานกึเพ่ือสว่นรวม 



ทจุริตคอร์รัปชนัตามทรรศนะของ Arnold Heidenheimer 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการคอร์รัปชนั 

ได้แบง่แยกประเภทหรือระดบัของการคอร์รัปชนัไว้ ๓ ประเภท คือ  
 ประเภทที่ ๑ คอร์รัปชนัสขีาว (white corruption)ได้แก่ 

พฤติกรรมประเภทที่ประชาชนและผู้ นําในสงัคมยอมรับหรือยอมทนรับ 
และเห็นวา่ไมค่วรลงโทษผู้กระทําความผิดเพราะถือเป็นเร่ืองไมมี่
ความสาํคญัมากนกั เน่ืองจากเป็นการรับผลประโยชน์โดยอิงอยูก่บั
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม อีกทัง้มิได้เกิดจากการเรียกร้อง
จากผู้ รับ เช่น การให้ซึง่เป็นการแสดง “นํ้าใจ” ของผู้ น้อยตอ่ผู้บงัคบับญัชา
หรือผู้อยูใ่นตําแหน่งที่ให้คณุให้โทษได้ และการให้ซึง่เป็นการ “ตอบแทน” 
การปฏิบตัิหรืองดเว้นการปปฏิบตัิของผู้ที่อยูใ่นตําแหน่งและเป็น
คณุประโยชน์แก่ผู้ให้โดยผู้ รับมิได้เรียกร้อง  
 
 



ประเภทท่ี ๒ คอร์รัปชนัสีเทา (grey corruption)ได้แก่ พฤติกรรม
ประเภทท่ีในหมู่ผู้ นําเหน็วา่เป็นความผิด แตป่ระชาชนทัว่ไปไมแ่น่ใจวา่จะเป็น
ความผิดหรือไม ่ กรณีนีเ้ป็นการใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์ให้กบั
ตนเองและพวกพ้อง ในลกัษณะที่ประชาชนสมยอมตอ่การใช้อํานาจโดยมิ
ชอบนัน้ เช่น การให้คา่นํา้ร้อนนํา้ชา การให้คา่นายหน้า หรือเงินหกัสว่นลด
ราคาสินค้า เป็นต้น ซึง่พฤติกรรมประเภทนีมี้การจําแนกออกเป็นการเรียกร้อง
เอาประโยชน์แทนการปฏิบตัิหรือไมป่ฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือเร่งรัดงานให้รวดเร็วมาก
ยิ่งขึน้ และการใช้ตําแหน่งหน้าท่ีเพ่ือหาผลประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี โดยมี
ผลประโยชน์ได้เสียกบับริษัท ห้างร้านท่ีทําธุรกิจกบัสว่นราชการท่ีตนเองเป็น
ผู้ รับผิดชอบอยู่ 



 ประเภทที่ ๓ คอร์รัปชนัสีดํา (black corruption)เป็นคอร์รัปชนัที่ทัง้ฝ่าย
ประชาชนและผู้ นําเห็นวา่เป็นความผิดชดัแจ้งและควรได้รับโทษตามกฎหมาย ซึง่
ได้แก่  การใช้อํานาจหน้าที่หรือตําแหน่งเพ่ือหาผลประโยชน์สําหรับตนเองหรือพวก
พ้องโดยไมคํ่านงึวา่ผิดกฎหมายหรือไม ่พฤติกรรมนีแ้ยกได้เป็น การใช้อํานาจหน้าที่
เรียกร้องเอาผลประโยชน์จากผู้กระทําผิดกฎหมายหรือผู้ ต้องการความสะดวก โดยไม่
คํานงึถึงวา่ผู้ที่ตนเรียกร้องเอาประโยชน์นัน้จะกระผิดกฎหมายหรือไม ่และการทจุริต
คดโกงโดยไมคํ่านงึถึงความผิดตามกฎหมายเป็นการทําให้รัฐเสียหาย โดยมีเจตนา
ฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์สําหรับตนเองและพวกพ้อง 



1. ทําให้คนกลุม่น้อยคดโกงทรัพยากรของสว่นรวมไปเป็นของตนเองอยา่งผิดกฎหมาย
และ จริยธรรม การเมืองไมไ่ด้พฒันาเป็นประชาธิปไตยแบบท่ีประชาชนมีสทิธิเสรีภาพ  
และความเสมอภาคอยา่งแท้จริง 

2. ทําให้เกิดการบดิเบือนการใช้ทรัพยากรของประเทศที่ทําให้ประชาชนสว่นใหญ่ไมไ่ด้
รับประโยชน์สงูสดุ 

3. ทําให้เกิดการผกูขาดโดยนกัธุรกิจการเมืองขนาดใหญ่ ไมส่ง่เสริมการแขง่ขนัที่เป็น
ธรรม และมีประสทิธิภาพ นําไปสูค่วามออ่นแอ  ความด้อยพฒันาล้าหลงัขององค์กร
ทัง้ภาครัฐและธุรกิจเอกชน 

4. ทําให้เยาวชนและประชาชนมีคา่นิยมแบบยกยอ่งความร่ารวย ความสําเร็จ โดยถือวา่
การโกงเพ่ือให้ตนเองได้ประโยชน์ 



• การขบัเคล่ือนยทุธศาสตรช์าติฯ ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2551-
2555) ประสบผลส าเรจ็ในกรอบท่ีค่อนข้างจ ากดั 

• รฐับาลและภาคการเมืองท่ีผา่นมาขาดเจตนารมณ์ทาง
การเมือง (Political Will) ท่ีจะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจงั
และยัง่ยืน 

• ขาดการบรูณาการระหว่างภาคส่วนในการด าเนินการ
เพ่ือบรรลเุป้าหมายร่วมกนัท่ีชดัเจน 

• ระบบการก ากบัดแูลติดตามประเมินผลการป้องกนั 
การทุจริตยงัขาดประสิทธิภาพ 
 

การแก้ไขปัญหาการทุจริตและผลงานท่ีผา่นมา 



 

Conflict of interest (COI) 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ผลประโยชน์ขัดกัน 



  สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเทจ็จริงที่บุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ที่
จะต้องใช้ดุลพนิิจ ปฏบิัตหิน้าที่หรือกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อส่วนรวม เพื่อหน่วยงานหรือเพื่อองค์กร แต่ตนเองมีผลประโยชน์
ส่วนตนเก่ียวข้องอยู่ในเรืองนัน้ๆ 



ทีเ่ก่ียวกับเงนิ   ไม่เก่ียวกับเงนิ 
 ที่ดนิ    ความสัมพันธ์ระหว่าง
หุ้น     บุคคล ครอบครัว 

 ต าแหน่งในบริษัทที่รับงาน   กจิกรรมทางสังคม 
 ของขวัญ     วัฒนธรรมอื่นๆ 
      ความล าเอียง อคต ิ

          เลือกที่รักมักที่ชัง 



ลักษณะ COI 
1. การทําธุรกิจกบัตนเอง หรือเป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานตนเอง 
2. ลาออกจากงานแล้วไปทํางานในหน่วยงานท่ืทําธุรกิจประเภทที่ตนเองเคยมีอํานาจ

ควสบคมุดแูล 
3. การทํางานพิเศษ เช่นตัง้บริษัททําธุรกิจแขง่ขนัหรือรับงานจากต้นสงักดั 
4. การใช้ทรัพย์สนิของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์สว่นตวั 
 



หาประโยชน์ให้ตนเอง 
รับผลประโยชน์จากการดํารงตําแหน่งหน้าท่ี 
ใช้ทรัพย์สนิราชการเพ่ือประโยชน์สว่นตน 
ใช้ข้อมลูลบัของราชการเพ่ือประโยชน์สว่นตนหรือพวกพ้อง 
รับงานนอกแล้วสง่ผลเสียหายแก่หน่วยงาน 
ทํางานหลงัพ้นตําแหน่งและเอือ้ประโยชน์บริษัท 
การให้ของขวญั ของกํานนั 
ชว่ยญาติมิตรให้ได้งานอยา่งไมเ่ป็นธรรมในหน่วยงาน 
ซือ้ขายตําแหน่ง เพ่ือเลื่อนระดบั หรือให้ความดีความชอบพิเศษ 



1.ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ 
2.สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด 
3.ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏบิัตตินเป็นแบบอย่าง 
4.สร้างวัฒนธรรมองค์กร 



1.ระบวุา่มีผลประโยชน์ทบัซ้อนแบบใดที่มกัเกิดขึน้ในองค์กร 
2.พฒันานโยบายที่เหมาะสม รวมถงึกลยทุธ์การจดัการและแก้ไขปัญหา 
3.ให้การศกึษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดบัตา่งๆ รวมทัง้เผยแพร่นโยบายการ

จดัการ COI ให้ทัง่ถึงในองค์กร 
4. เป็นแบบอยา่ง 
5.สื่อสารให้ผู้มีสว่นได้เสีย ผู้ รับบริการ ผู้สนบัสนนุองค์กรและชมุชนให้ทราบถึงความ

มุง่มัน่ในการจดัการ COI 

6.บงัคบัใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ 



ธนาคารเพ่ือการพฒันาแหง่เอเชีย(ADB) ได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ทจุริตคอรัปชัน่ ดงันี ้

1. ภาครัฐต้องมีมาตรการที่มุง่กําจดัจดุออ่นของระบบ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และคณุธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

2. ต้องมีกฎหมายที่เอือ้อํานวย 
3. ต้องอาศยัความร่วมมือจากสงัคมประชา องค์กรภาคประชาชน สื่อมวลชน 

นกัวิชาการ สหภาพแรงงาน สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ ให้เป็นหเูป็นตา เป็นกําลงัในการ
ชว่ยตรวจสอบ 



พสัด ุ หมายความวา่ วสัด ุครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้างท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือการ
จําแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณหรือการจําแนกประเภทรายจา่ยตามสญัญา
เงินกู้จากตา่งประเทศ 



ผู้ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนั 
การขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม 



ข้อวเิคราะห์กระบวนการจัดซือ้จัดจ้าง 
  (1) จัดท ารายงานขอซ้ือ/จ้าง ต้องทํารายงานขอซือ้/จ้าง โดยระบรุายละเอียดของ

การจดัซือ้จดัจ้าง  ซึง่รวมถงึวิธีการจดัซือ้จดัจ้าง   ทัง้นี ้  วิธีการจดัซือ้จดัจ้างมี  6  วิธี  
คือ  วิธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา  วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษและวิธี
ประมลูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) การกําหนดวา่จะใช้วิธีการใดนัน้
ต้องพิจารณาตามวงเงินและเง่ือนไขตา่งๆ ที่กําหนดในระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยการพสัด ุ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 



(2) เสนอขออนุมัตจัิดซ้ือ/จ้าง   ผู้จดัซือ้จะต้องนํารายงานขอซือ้/จ้างท่ีจดัทําไว้แล้ว
เสนอขออนมุตัิจดัซือ้/จ้าง  ตามขัน้ตอนจากผู้มีอํานาจอนมุตัิ 

(3) มอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าที/่คณะกรรมการต่างๆ    เม่ือได้รับอนมุตัิให้จดัซือ้/จ้าง  
สว่นราชการต้องมอบหมายแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีและหรือคณะกรรมการเก่ียวกบัการจดัซือ้
จดัจ้าง   ซึง่จะแตกตา่งกนัตามวิธีการจดัซือ้จดัจ้าง  กลา่วคือ  วิธีสอบราคาจะแตง่ตัง้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  วิธีประกวดราคาจะแตง่ตัง้คณะกรรมการรับและเปิด
ซองประกวดราคา  และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  วิธีพิเศษจะ
แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัซือ้/จดัจ้างโดยวิธีพิเศษ วิธี e-Auction จะแตง่ตัง้
คณะกรรมการ e-Auction  และทกุวิธีจะต้องแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรับ / 
การจ้าง 

 



(4) จัดซื้อ/จ้าง  ตามวิธีการจดัซือ้จดัจ้างท่ีได้รับอนมุตัิ  ดงันี ้
 (4.1)วธีิตกลงราคา ตดิต่อหาผู้ขายหรือสืบราคาที่เหมาะสมโดยตรง
และต่อรองตกลงราคาพร้อมเงื่อนไข 

 (4.2)วธีิสอบราคา  ตดิต่อผู้ขายโดยตรงและปิดประกาศการสอบราคา   
และเปิดซองสอบราคาเพื่อพจิารณาคัดเลือกผู้ชนะการสอบราคา 

   (4.3)วธีิประกวดราคา ปิดประกาศกบัเผยแพร่การประกวดราคาผา่นทาง
สื่อสารมวลชนและหรือติดตอ่ผู้ขายโดยตรง รับซองและเปิดซองประกวดราคา
และพิจารณาผลการประกวดราคา 

 

 



 (4.4) วธีิพเิศษ    เจรจาตกลงหรือสืบราคาหรือขอให้มีการเสนอราคาจากผู้ขาย
โดยตรง    

 (4.5)วธีิกรณีพเิศษ   พิจารณาสัง่ซือ้/จ้างจากสว่นราชการและหรือหน่วยงานของ
รัฐที่เป็นผู้ผลิต/ทํางานจ้างนัน้เอง   ซึง่นายกรัฐมนตรีได้อนมุตัิให้จดัซือ้จดัจ้างหรือมี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซือ้/จ้าง 

 (4.6)วธีิประมูลด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Auction)    พิจารณา
คดัเลือกผู้ให้บริการ ตลาดกลาง   ประกาศเผยแพร่/เชิญชวนผู้ ค้าเข้าร่วมการประมลู   
พิจารณาคดัเลือกผู้ ค้า   ชีแ้จง/จดัฝึกอบรมคณะกรรมการ e-Auction  และ
ผู้ ค้าเก่ียวกบัการประมลู   และดําเนินการประมลูเพ่ือคดัเลือกผู้ชนะการประมลู  

  



(5) ส่ังซื้อ/จ้าง   เม่ือได้ดําเนินการตามขัน้ตอนที่ 4  จนได้ผู้ขาย/รับจ้างแล้ว  ก็ให้
ผู้มีอํานาจดําเนินการสัง่ซือ้/จ้าง ตามข้อกําหนดในระเบียบ 

(6) ควบคุมงาน ( ถ้ามี ) และหรือตรวจรับพัสด/ุการจ้าง   ให้เจ้าหน้าที่/
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย/แตง่ตัง้เป็นผู้ดําเนินการ 

 



ข้อวิเคราะห์การด าเนินการ 
1)  การขอจัดซ้ือจัดจ้าง  ได้มีการขอซือ้/จ้าง  การจดัทําและปฏิบตัิตามแผนการ

จดัซือ้จดัจ้างโดยถกูต้องเหมาะสมตามที่กําหนดไว้หรือไม ่แผนการจดัซือ้จดัจ้าง พิจารณา
จากรายงานขอซือ้/จ้าง  รายงานการติดตามหรือรายงานผลการปฏิบตังิานตา่งๆ ที่จดัทํา
เป็นรายเดือน/ไตรมาส/อยา่งสม่ําเสมอแล้วแตก่รณี  เอกสารหลกัฐานหรือข้อมลูที่
เกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานในแตล่ะขัน้ตอนของการจดัซือ้จดัจ้าง เช่น   ทะเบียนประกาศ
การประกวดราคา หนงัสือ/ใบ/หลกัฐานไปรษณีย์รับ-สง่ประกาศและเอกสารการสอบ
ราคา/ประกวดราคา  วนัเดือนปีที่ปิดประกาศที่บนัทกึไว้ในประกาศ/  รายงาน/ใบ
บนัทกึการปฏิบตัิงานและหรือตรวจการจ้าง/รับพสัดขุองเจ้าหน้าที่ผู้จดัซือ้หรือของ
คณะกรรมการตา่งๆ  เป็นต้น 



 สงัเกตการณ์การปฏิบตัิงานวา่ดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้หรือไม่   เช่น  
สงัเกตการณ์การปิดประกาศการเปิดซอง หรือการตรวจรับพสัด ุ เป็นต้น  หนงัสือ
โต้ตอบระหวา่งสว่นราชการผู้จดัซือ้กบัสํานกังานการตรวจเงิน  แผน่ดินเก่ียวกบัเหตผุล
ที่ไมไ่ด้จดัสง่เอกสารฯ ให้กบัสํานกังานการตรวจเงินแผน่ดินภายในระยะเวลาที่กําหนด  
รายงานการประชมุวางแผนการจดัซือ้จดัจ้างระหวา่งผู้ปฏิบตัิงานจดัซือ้จดัจ้างกบั
ผู้ รับผิดชอบโครงการ/ผู้ที่จะใช้พสัด/ุผู้ที่กําหนดความต้องการ  รายการพสัดทุี่ได้รับ
อนมุตัิจดัสรรงบประมาณแล้วเปรียบเทียบกบัรายการพสัดตุามแผนการจดัซือ้จดัจ้าง/
รายงานขอซือ้/จ้าง 

 
 



2)  การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง    เป็นการตรวจสอบเก่ียวกบั
วิธีการ ระยะเวลา และเนือ้หาสาระของการเผยแพร่ข้อมลูการจดัซือ้จดัจ้างวา่
เป็นไปโดยถกูต้องและเหมาะสมหรือไม ่ซึง่อาจมีแนวทางการตรวจสอบ  ดงันี ้
2.1)  วธีิการเผยแพร่  การเผยแพร่ข้อมลูโดยตรงตอ่ผู้ขาย/ให้บริการ 
สําเนาหนงัสือนําสง่ให้กบัผู้ขาย/ทะเบียนหรือหลกัฐานการจดัสง่ทางไปรษณีย์ 
การเผยแพร่ข้อมลูให้กบัเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่
เผยแพร่ข้อมลูการจดัซือ้จดัจ้าง 

 

 



2.2)ระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูล      เป็นการตรวจสอบวา่  สว่นราชการ   
ผู้ซือ้ได้ดําเนินการเก่ียวกบัการปิด-ปลดประกาศ  การขายเอกสาร และการ
เปิด-ปิดรับซองสอบราคา/ประกวดราคา ภายในกําหนดระยะเวลาที่
ถกูต้อง  

2.3)เน้ือหาสาระของการเผยแพร่ข้อมูล  เป็นการตรวจสอบวา่  ใบประกาศ
และเอกสารการสอบราคา/ประกวดราคามีข้อความรายการครบถ้วนถกูต้อง
เป็นไปตามที่กฎระเบียบข้อบงัคบัได้กําหนดไว้   และเอกสารที่เผยแพร่และที่
ผู้ เก่ียวข้องตา่งๆได้รับนัน้มีข้อความเนือ้หาตรงกนัหรือไม ่ 
 



3) การตรวจสอบการคัดเลือกผู้ขาย   
     3.1)  การรับและเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคาของผู้ทีเ่ก่ียวข้อง

3.2)  การพจิารณาคัดเลือกผู้ขาย/ให้บริการ  
 4)  การตรวจสอบการส่ังซ้ือ/จ้าง  ได้มีการดําเนินการผกูพนั   จดัซือ้/จ้าง

ระหวา่งสว่นราชการผู้จดัซือ้/จ้างกบัผู้ เสนอราคาที่ได้รับการตดัสนิคดัเลือกแล้ว
อยา่งถกูต้องเหมาะสมหรือไม่ 

 5)  การตรวจสอบการควบคุมงานและหรือการตรวจรับ/การจ้างพัสดุ การ
ควบคมุงานและหรือการตรวจรับ/การจ้างพสัดไุด้มีการดําเนินการอยา่งชดัเจน 
ถกูต้อง  เหมาะสม และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือเหมาะสมหรือไม่  

 
              



6) การตรวจสอบการด าเนินการจัดหาพสัดุโดยวธีิประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 6.1)  การตรวจสอบการรวมจัดซือ้จัด
จ้างของส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวง/จงัหวัดเดียวกัน  

     6.2)  การตรวจสอบการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส์ เช่น  
ผู้ให้บริการตลาดกลางท่ีได้คดัเลือกแล้วนัน้เป็นผู้มีรายชื่ออยูใ่นทะเบียนรายช่ือผู้มี
คณุสมบตัิเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางฯ ซึง่กระทรวงการคลงัร่วมกบักระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กําหนดหรือไม่  

    6.3)  การตรวจสอบการคัดเลือกผู้ค้าเข้าร่วมการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์     โดยอาจตรวจสอบจากเอกสารหลกัฐานและข้อมลูตา่งๆ   เช่น  
มีการพิจารณาคดัเลือกผู้ ค้าจากผู้ ค้าหลายรายหรือในจํานวนรายท่ีเหมาะสมเพียงพอ
แก่การพิจารณาได้อยา่งรอบคอบรัดกมุและก่อให้เกิดการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมหรือ
ป้องกนัการสมยอมราคา  



   6.3)  การคัดเลือกผู้ค้าเข้าร่วมการประมูลด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์     โดย
อาจตรวจสอบจากเอกสารหลกัฐานและข้อมลูตา่งๆ   เช่น มีการพิจารณาคดัเลือก
ผู้ ค้าจากผู้ ค้าหลายรายหรือในจํานวนรายที่เหมาะสมเพียงพอแก่การพิจารณาได้อยา่ง
รอบคอบรัดกมุและกอ่ให้เกิดการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมหรือป้องกนัการสมยอมราคา  

  6.4)  การตรวจสอบการด าเนินการของผู้ให้บริการตลาดกลางอเิล็กทรอนิกส์
และของคณะกรรมการ e-Auction ในการด าเนินการประมูล  



ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกจิกรรมการจดัซือ้จัดจ้าง   -   
1. ความขดัแย้งกนัระหวา่งผลประโยชน์สว่นรวมหรือของทางราชการกบั
ผลประโยชน์สว่นตวั   เชน่   ผู้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้าง
เป็นผู้ ถือหุ้นในกิจการของผู้ เข้าเสนอราคา    อาจทําให้เกิดความขดัแย้ง
ระหวา่งการคํานงึถงึเงินปันผลที่ตนจะได้รับจากกําไรในกิจการของผู้ขายหาก
ชนะการเสนอราคา  กบัการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตโดยยดึถือ
ผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลกั  เป็นต้น 

    



2.ไมม่ีการสํารวจความต้องการหรือความจําเป็นในการใช้พสัดกุ่อนการจดัซือ้ เชน่ 
ไมม่ีการสํารวจสถิติการใช้พสัด ุ ไมม่ีการสอบถามความต้องการของผู้ใช้พสัด ุ 
เป็นต้น 

3. ไมป่ฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบั   เชน่  ไมม่ีการตรวจรับพสัดจุริง   มีการ
แบง่ซือ้โดยไมค่ํานงึถงึการจดัซือ้รวมที่ให้ประโยชน์กบัทางราชการสงูสดุ เป็น
ต้น 

4. บคุลากรผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัซือ้จดัจ้างภายในองค์การขาดความรู้ความเข้าใจ 
และทกัษะที่ดีเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้าง เชน่  ไมม่ีการฝึกอบรมให้ผู้ที่เป็น
คณะกรรมการตรวจรับพสัดเุพ่ือให้มีความรู้ในการตรวจคณุภาพของพสัดทุี่
ตรวจรับ  ไมม่ีการฝึกอบรมเก่ียวกบัวิธีการกําหนดความต้องการพสัด ุ เป็นต้น 

 



5. มีรายการจดัซือ้จดัจ้างในลกัษณะเร่งดว่นฉกุละหกุ เชน่ มีการจดัทําโครงการ
จดัซือ้อปุกรณ์ A ขึน้มาโดยกําหนดดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
รวดเร็วจนเกินไป  เป็นต้น 

6. มีการติดตอ่สืบราคาหรือตกลงราคากบัผู้ขายรายเดิมๆ อยูเ่ป็นประจําหรือ
บอ่ยครัง้ จนผิดสงัเกต  เชน่  กรม ก. จดัซือ้วสัดจุากบริษัท A. อยูเ่ป็น
ประจําตลอดระยะเวลา  2  ปีที่ผา่นมา หรือเจ้าหน้าที่จดัซือ้จดัจ้างสง่
จดหมายสอบราคาให้กบักลุม่บริษัทผู้ขายวสัดสุาํนกังานรายเดิมๆ จํานวน  3 
- 5  รายมาโดยตลอด  เป็นต้น 



7. พสัดสุว่นใหญ่มีการสง่ซอ่มแซมหรือมีการขอเปลี่ยนพสัดทุัง้ชดุ หรือชิน้
สว่นประกอบที่เสียเป็นพสัดตุวัใหมห่รือชดุใหมห่รือชิน้สว่นใหมม่าทดแทนอยู่
เป็นประจําทัง้ท่ีอยูใ่นระหวา่งระยะเวลารับประกนัและหรือหลงัสิน้สดุระยะเวลา
รับประกนัได้ไมน่าน  เชน่  เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  (Printer)  ย่ีห้อ 
ก. ที่ได้จากการจดัซือ้ในคราวเดียวกนัจากผู้ขายรายหนึง่ๆ จํานวน  30  
เคร่ืองจากจํานวนที่ซือ้มาทัง้หมด  50  เคร่ือง  ต้องสง่ซอ่มแซมด้วย
ลกัษณะอาการปัญหาคล้ายๆ กนั    ในชว่ง  2 - 6  เดือนแรกหลงัจาก
สิน้สดุระยะเวลารับประกนั   เป็นต้น 

 



8. มีการกําหนดสเปค/คณุสมบตัิ/เง่ือนไขในรายละเอียดของตวัพสัดหุรือของผลสําเร็จ
ของงานหรือของตวัผู้ที่จะเข้าแขง่ขนัเสนอราคาในลกัษณะเจาะจงอยา่งผิดปกติโดยไม่
เก่ียวข้องกบัความแตกตา่งทางด้านคณุภาพ  ประสทิธิภาพ  ประสทิธิผลและหรือ
ความประหยดัหรือราคาของตวัพสัดหุรือผลสําเร็จของงานหรือของความน่าเช่ือถือของ
ผู้ เข้าแขง่ขนัอยา่งชดัเจน หรืออีกนยัหนึง่กําหนดในลกัษณะกีดกนัหรือเอือ้ประโยชน์
ให้กบัพสัดหุรือผู้ที่จะเข้าแขง่ขนัเสนอราคารายอื่นๆ  เช่น ผู้ กําหนด สเปคไมส่ามารถ
ระบเุหตผุลความจําเป็นหรือมีหลกัฐานที่เช่ือถือหรือยืนยนัพิสจูน์ได้วา่การกําหนด
ความกว้างของตวัถงัพสัด ุ 1.63  เมตร ซึง่มีผู้ขายเพียงรายเดียวหรือไมก่ี่รายนัน้
มีข้อดีหรือประโยชน์กบัการจดัซือ้จดัจ้างโดยรวมอยา่งมีนยัสําคญัที่แตกตา่งจากตวัถงั
พสัดทุี่มีความกว้าง 1.60  เมตรของผู้ขายสว่นใหญ่รายอ่ืนๆ ในลกัษณะอยา่งไร  
เป็นต้น 

       



9. มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดที่สําคญัของรายการพสัดหุรือรายละเอียดของ
แผนงาน  งานและโครงการ   ซึง่มีผลกระทบตอ่การจดัซือ้จดัจ้าง  เชน่  
ลดสเปคพสัดเุพ่ือประหยดัวงเงินจดัซือ้เดิมแตภ่ายหลงักําหนดสเปคเพิ่มและ
เพิ่มวงเงินจดัซือ้ทําให้วงเงินจดัซือ้โดยรวมสงูขึน้จากเดิม  เป็นต้น 

 



1.การจัดหาทรัพย์สิน  
 1.การกําหนดราคากลางและ คณุลกัษณะเฉพาะวสัด/ุครุภณัฑ์โดยผู้ใช้พสัด ุไมมี่
ความสมบรูณ์เพียงพอ หรือไมส่มบรูณ์ถกูต้อง  หรือไม ่เหมาะสม 
 2.การขาดการประสานงานระหวา่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดความ
ต้องการพสัด ุ
 3.ผู้ใช้ไมว่างแผนในการจดัหาทรัพย์สนิ หรือไมดํ่าเนินการตามแผนที่กําหนด 
 4.การจดัหาไมเ่ป็นไปตามแผนที่กําหนด 
 5.ระยะเวลาในการจดัหาไมเ่พียงพอตอ่การดําเนินการ ตามวิธีตา่ง ๆ 
 6.ไมม่ีระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มประสทิธิภาพในการ
ดําเนินการด้านพสัด ุ
 7.จํานวนบคุลากรไมเ่พียงพอ  มีการใช้บคุลากรคนเดียวกนัปฏิบตัิงานในหลาย
หน้าที่ 
 



 2. การตรวจรับ/รับมอบพัสดุ 
 1.หน้าท่ีหรือคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้างไมป่ฏิบตัิตามระเบียบ 
และหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 2.เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบขาดประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 
 3.การตรวจสอบและการดําเนินการไมเ่ป็นไปตามสญัญา/ข้อตกลง 
3.การใช้ การควบคุมและการเกบ็รักษา 
 1.เจ้าหน้าท่ีไมป่ฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
 2.เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ ความชํานาญ และไมรู้่จกัวิธีการใช้ท่ีถกูต้อง  และ
ขาดความรับผิดชอบ 
 3.การใช้ทรัพย์สินไมต่รงตาม  วตัถปุระสงค์ 
 4.ทรัพย์สินสญูหาย 
 5.การบนัทกึทรัพย์สินไมเ่ป็นปัจจบุนั 
 6.สถานท่ีติดตัง้และจดัเก็บทรัพย์สินไมเ่หมาะสม 
 7.หน่วยงานท่ีได้รับบริจาคครุภณัฑ์ ไมแ่จ้งรายการครุภณัฑ์รับบริจาคให้
สว่นพสัดทุราบ  เพื่อประเมินราคาและลงทะเบียนทรัพย์สิน 
 

 

 

 



4.การซ่อมบ ารุง 
 1.ไมมี่การจดัทําแผนการบํารุงรักษาครุภณัฑ์และอาคารสถานที่  หรือแผนที่
จดัทําไมค่รอบคลมุครบถ้วน 
 2.การไมป่ฏิบตัิตามแผนที่กําหนด 
 3.ไมมี่การตรวจสอบความชํารุดเสียหายของครุภณัฑ์และอาคารสถานที่ก่อน
ครบกําหนดระยะเวลาการรับประกนั 
 



1.กําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาราคากลางและทบทวนคณุลกัษณะเฉพาะ       
ครุภณัฑ์หรือเง่ือนไขตา่งๆ  โดยเฉพาะงานจ้างเหมาก่อสร้าง และครุภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าสงู   
เช่น   ครุภณัฑ์วิทยา-ศาสตร์  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการป้องกนัหรือลดความเส่ียง
ท่ีจะเกิดความผิดพลาดในการ จดัซือ้/จดัจ้าง 
2.กําหนดมาตรการให้หน่วยงานผู้ใช้รับผิดชอบในการกําหนดคณุลกัษณะเฉพาะวสัด/ุ
ครุภณัฑ์และราคากลางในเบือ้งต้น 
3.กําหนดให้แตล่ะหน่วยงานมีแผนการใช้พสัดลุว่งหน้า 
4.จดัทําแผนการจดัซือ้/จดัจ้าง    และพิจารณากําหนดลําดบั ความสําคญัในการจดัหา 

 
 



5.กําหนดให้รวมการจดัซือ้พสัดชุนิด/ ประเภทเดียวกนัคราวละมากๆ ยกเว้นกรณีจําเป็น
เร่งดว่น  หากลา่ช้าจะเกิดความเสียหาย 
6.นําระบบสารสนเทศด้านการบริหารมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคมุและการจดัการ
ด้านพสัด ุ
7.มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บคุคลใดบคุคลหนึง่มีหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ความเหมาะสม 
8.พิจารณาจดัสรรอตัรากําลงัให้เพียงพอและเหมาะสม 

 



1.กําหนดให้มีการตรวจรับ โดย คณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้
เก่ียวกบัครุภณัฑ์ที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง กรณี  พสัดทุี่จดัซือ้/จดัจ้าง มีมลูคา่สงูหรือมีลกัษณะ
พิเศษ 
2.กําหนดเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุตรวจสอบพสัด/ุงานจ้างท่ีสง่มอบให้ตรง
ตามสญัญา/ข้อตกลง และเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
3.มีการแจ้งให้ผู้ขาย/ผู้ รับจ้างทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือพบว่าพสัด/ุงานจ้างท่ีสง่
มอบไมถ่กูต้องครบถ้วน หรือไมส่ง่มอบตามกําหนด 
4.มีการจดัทําหลกัฐานการตรวจรับ/จ้างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
5.มีการกําหนดวิธีการจดัซือ้วสัดรุายการปลกียอ่ย  และกําหนดให้มีการตรวจรับทกุครัง้   

 
 
 



1.กํากบัควบคมุดแูลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิตามกฎ  ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ที่กําหนด    
อยา่งเคร่งครัด 
2.จดัทําคูม่ือเก่ียวกบัการใช้ทรัพย์สนิตามความเหมาะสมและจดัให้มีการอบรมการใช้
งานให้กบัผู้ เก่ียวข้อง 
3.จดัทําทะเบียนทรัพย์สนิของมหาวิทยาลยั  และของแตล่ะ หน่วยงานให้เป็นปัจจบุนั 
4.จดัทํารหสัครุภณัฑ์และติดรหสัครุภณัฑ์ไว้ที่ทรัพย์สนิทกุรายการ 
5.จดัสถานที่ติดตัง้และจดัเก็บทรัพย์สนิให้เหมาะสมกบัประเภทของทรัพย์สนิ 
6.มีการสง่มอบและมอบหมายให้หน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบควบคมุดแูลทรัพย์สนิ 
7.มีการตรวจนบัทรัพย์สนิทกุสิน้ปี และจดัทํารายงานผลการตรวจนบัเสนอผู้บริหารทราบ 
และพิจารณากรณีทรัพย์สนิชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสญูหาย 

 



8.มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบหาข้อเทจ็จริง ตามระเบียบ กรณีพสัดชํุารุด 
เสื่อมสภาพ หรือสญูหาย 
9.หากมีการจําหน่ายทรัพย์สินแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีพสัดลุงจ่ายพสัดนุัน้ จากทะเบียน 
10.มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินราคาครุภณัฑ์ท่ีได้รับบริจาค เพ่ือลงทะเบียน
ทรัพย์สิน 
11.จดัทําบญัชีรับ – จ่าย วสัดแุละ  จดัทําใบเบิกวสัดเุป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ
ความถกูต้องของวสัดคุงเหลือกบับญัชีทะเบียน 
12.มีการตรวจสอบและประเมินการใช้วสัดคุงคลงัในแตล่ะรายการและกําหนดจํานวน
วสัด ุ คงคลงั  เพ่ือป้องกนัการจดัซือ้ไว้มากเกินไป 
13.มีการตรวจนบัวสัดคุงเหลือ ทกุสิน้ปี 
14.นําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใช้ในการประมวลผล การรับ – จ่าย วสัดคุงคลงัแทนการ
ทํางานด้วยมือ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและมีความถกูต้องแมน่ยํามากขึน้ 

 



1.กําหนดให้มีแผนการบํารุงรักษาครุภณัฑ์และอาคารสถานท่ี  
2.กําหนดให้ทกุหน่วยงานมีหน้าท่ีปฏิบตัิตามแผนบํารุงรักษาครุภณัฑ์และ
อาคารสถานท่ีอยา่งเคร่งครัด 
3.หากมีความชํารุดเสียหายของครุภณัฑ์ในระยะเวลาการรับประกนั ให้รีบ
แจ้งผู้ขาย/ ผู้ รับจ้าง ดําเนินการแก้ไขซอ่มแซมโดยเร็ว 
4.กําหนดให้สว่นพสัดแุละหน่วยงานเจ้าของครุภณัฑ์และผู้ดแูล อาคาร
สถานท่ี ตรวจสอบหลกัประกนัสญัญาและตรวจสอบความชํารุดเสียหาย
ของครุภณัฑ์ และอาคารสถานท่ีก่อนหมดระยะเวลารับประกนั  
5.จดัทําทะเบียนซอ่มบํารุงรักษาครุภณัฑ์ทกุรายการ เพื่อใช้ในการควบคมุ
และตรวจสอบคา่ใช้จ่ายและเป็นข้อมลูประกอบการประเมินความคุ้มคา่ใน
การใช้งานตอ่ไป 

 



พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 4 
“ ทุจริตต่อหน้าที่ ” 
  : ปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิอย่างใดในตําแหน่ง

หรือหน้าท่ี หรือปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิอย่างใด
ในพฤติการณ์ท่ีอาจทําให้ผู้ อ่ืนเช่ือวา่มีตําแหน่งหรือ
หน้าท่ี ทัง้ท่ีตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าท่ีนัน้หรือใช้
อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าท่ี ทัง้นีเ้พื่อแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน 



แนวคิดมาตรการแกไ้ขปัญหาคอรร์ปัชนั 

- 1. สังคมที่มีกลไกเช่ือมโยงกลุ่มเคล่ือนไหวต่อต้านคอร์
รัปชันอย่างเป็นเอกภาพ 

- 2. สังคมที่มีปรัชญาการมองโลกและมีค่านิยมที่ถูกต้อง 
- 3. สังคมที่มีระบบเอือ้ให้คนด าเนินชีวติอย่างสุจริตได้ 
- 4. สังคมที่มีบริบทส่งเสริมให้คนท าดี 
- 5. สังคมที่มีกลุ่มผู้น าการต่อต้านคอร์รัปชันที่เข้มแข็ง มี
พลัง 



1.พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 
พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบบัท่ี 2พ.ศ.2554 ฉบบัท่ี 3พ.ศ.2558 

2.ประมวลกฎหมายอาญา 
3.พระราชบญัญตัิวา่ด้วยการเสนอราคาตอ่หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

4. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
5.พระราชบญัญตัิข้อมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.ระเบียบพสัดสุํานกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการพสัด ุ
7. พระราชบญัญตัิการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558  
8. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 2  



พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกนั  

และปราบปรามการทจุริต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 

(ภารกจิดา้นป้องกนั) มาตรา 19 (11)(13) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี

อ านาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี ้

   เสนอมาตรการ ความเหน็ และขอ้เสนอแนะต่อ ครม.รฐัสภา ศาลหรอื สตง.
เพื่อให้มกีารปรบัปรุงการปฏิบตัริาชการ หรอืการวางแผนงานโครงการของส่วน
ราชการ รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานของรฐัเพือ่ป้องกนัหรอืปราบปรามการทุจรติและ
ด าเนินการป้องกนัการทุจรติ เสรมิสรา้งทศันคตแิละค่านิยมเกี่ยวกบัความซื่อสตัย์
สุจรติ รวมทัง้ด าเนินการใหป้ระชาชนหรอืกลุ่มบุคคลมสี่วนร่วมในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ 
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I. ผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ต้องย่ืนบญัชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ิน 
 (1) นายกรัฐมนตรี  (2) รัฐมนตรี 
 (3) ส.ส.   (4) ส.ว. 
 (5) ข้าราชการการเมืองอ่ืน 
 (6) ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 
 

II. เจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐตามท่ีกฎหมาย ป.ป.ช. บญัญตัิ 
 (ม.39 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนญู)      
III. กําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีท่ีต้องย่ืน    (ม.40 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนญู) 
IV. สัง่ให้ผู้ถกูกลา่วหาย่ืนบญัชี  (ม.79 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนญู)   

  



  ก าหนดต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชกิสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่ต้องแสดงรายการทรัพย์สนิ
และหนีส้ิน 
◦  อบต. ต าแหน่งนายก อบต.  รองนายก เลขานุการนายกฯ 
◦  เทศบาลต าบล  ต าแหน่งนายกเทศมนตรี รองนายก ที่
ปรึกษา เลขานุการ 

◦ เทศบาลเมือง เทศบาลนคร  องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ต าแหน่งนายกเทศมนตรี รองนายก ที่ปรึกษา 
เลขานุการ สมาชกิ 
◦กทม. เมืองพัทยา ต าแหน่งผู้ว่าราชการ รองผู้ว่า ประธานที่
ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการ สมาชกิ 



กรณี 

โทษ 

จงใจไมย่ื่นฯ 

จงใจย่ืนฯ ด้วยข้อความเป็นเท็จ 

ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง 

- จําคกุไม่เกิน 6 เดือน  -  ปรับไม่เกิน 1 หม่ืนบาท - ทัง้จําทัง้ปรับ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐตามท่ี
คณะกรรมการ ปปช.กําหนด 

ผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง 

พ้นและห้ามดํารงตําแหนง่ 5 ปีนบัแต่
วนัที่ศาลวินิจฉยั 



                ส.ส [ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสี่] หรือประชาชน [ท่ีมีสิทธิเลือกตัง้ไมน้่อยกวา่สองหม่ืน
คน] (สว.ย่ืนขอถอดถอน สว.) เข้าช่ือร้องขอตอ่ ประธานวุฒสิภาให้ ถอดถอน
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สส. สว. ประธานศาลฎีกา  ประธานศาลรัฐธรรมนญู ประธานศาล
ปกครองสงูสดุ อยัการสงูสดุ ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู กรรมการการเลือกตัง้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลปกครองสงูสดุ หวัหน้า
สํานกังานตลุาการทหาร รองอยัการสงูสดุ ผู้พิพากษาหรือตลุาการ  พนกังานอยัการ หรือผู้ ดํารง
ตําแหน่งระดบัสงู   มีพฤติการณ์  ร ่ารวยผิดปกต ิ ส่อ วา่ทจุริตต่อหน้าท่ี  ส่อ   วา่กระทํา
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ    ส่อ วา่กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีในการยตุิธรรม  
ส่อ วา่ใช้อํานาจหน้าท่ีขดัต่อบทบญัญตัิแหง่รัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย     ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งร้ายแรง(ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงาน) ประธานวฒุิฯ สง่ ป.ป.ช.
ไตส่วน กรณีมีมลูสง่ประธานวฒุิฯ เรียกประชมุวฒุิสมาชิกลงคะแนนลบั    3 ใน 5 เหน็วา่ผิด ให้
พ้นและห้ามมิให้ดํารงตําแหน่ง 5 ปี เป็นท่ีสดุ 

   
  
 
 
 

 



ผู้กล่าวหา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สส. สว. 
ข้าราชการการเมืองอ่ืน 

บงัคบักรณีบคุคลดงักลา่วหรือ
บคุคลอื่นเป็นตวัการ ผู้ใช้ 
ผู้สนบัสนนุ ผู้ให้ ผู้ขอให้หรือ
รับวา่จะให้ทรัพย์สิน/
ประโยชน์ 

ร่ํารวยผิดปกติ 
กระทําความผิดตอ่ตําแหน่งหน้าท่ีราชการตาม ปอ.  
กระทําความผิดตอ่ตําแหน่งหน้าท่ี/ทจุริตตอ่หน้าท่ี
ตาม กม.อื่น 

ไตส่วน อยัการ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํารง
ตําแหนง่ทางการเมือง 

มีเหตอุนัควรสงสยั 

ผู้ เสียหาย คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ท่ีประชมุใหญ่
ศาลฎีกา 

ขอให้ตัง้ผู้ ไตส่วนอิสระ(กรณี ปปช.ไมรั่บ /ลา่ช้า/เห็นวา่ไมมี่มลู) กลา่วหา นรม./รมต,
ประธานสภาผู้แทน/
ประธานวฒุิ 

ถ้าผู้ถกูกลา่วหาหลบหนีระหวา่งถกูดําเนินคดีมิ
ให้นบัเวลาหลบหนีรวมเป็นสว่นหนึง่อายคุวาม 



 ผ ูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง  เจา้หนา้ท่ีของ

รฐั  (เป็นหรอืพน้ไมเ่กิน 5 ปี)ม.75 

ร า่รวยผิดปกต ิ

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

วินจิฉยัเบ้ืองตน้ 

 ไมร่บั  รบั 

 ตกไป  ไตส่วนขอ้เท็จจริง 

 ใหแ้สดงรายการ 

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้น 

 อยัการสงูสดุ 

 ศาลฎีกาแผนกคดอีาญา 

ของผูด้ ารงต าแหนง่ทาง 

การเมือง 

 ศาลท่ีมีเขตอ านาจ 

พิจารณา 

กรณีนายก รมต./ 

 รมต./สส./สว. 

 ขา้ราชการการเมืองอ่ืน 

ประธานองคก์รตา่งๆ 

ผูด้ ารงต าแหนง่ระดบัสงู 

อยัการสงูสดุ 

 เจา้หนา้ที่อ่ืน  สัง่ใหท้รพัยสิ์น 

ตกเป็นของแผน่ดนิ 

 ออกค าสัง่ยึด อายดัชัว่คราว 

 กรณีนา่เชือ่ว่ามีการโยกยา้ย 

แปรสภาพซกุซ่อนทรพัยสิ์น 

ชีม้ลู 

ไม่ตดัอํานาจคณะกรรมการ
ป.ป.ช.ถ้ามีการกล่าวหาไว้แล้ว/
มีเหตอุนัควรสงสยัต้องไม่เกิน
10ปี 



ผู้กลา่วหา พนกังาน
สอบสวน 

ตัง้คณะอนกุรรมการไตส่วน แสวงหาข้อเท็จจริง 

ให้ข้อกล่าวหาตกไป มีมลูอาญา 
วินยั 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

สํานกังานอยัการสงูสดุ 

ต้นสงักดั 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีเหตอุนัควรสงสยั 

ร่ํารวยผิดปกติ/ทจุริตตอ่หน้าท่ี/ทําผิดตอ่ตําแหน่ง
หน้าท่ีราชการ/การยตุิธรรม (ผู้บริหารระดบัสงู/
ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าขึน้ไปรวมทัง้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐระดบัตํ่ากวา่ร่วมทําผิดกบับคุคลดงักล่าว/
นกัการเมือง)เป็นหรือพ้นไม่เกิน 5 ปี(มาตรา 84) 
 

มอบหมายพนกังานไต่สวน 

กรณีอาจก่อความเสีย/อปุสรรคในการไตส่วน 
แจ้งผู้บงัคบับญัชาพกัราชการ/พกังาน 



 1.เร่ืองท่ีคณะกรรมการป.ป.ช.ได้วินิจฉยัเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไมมี่พยานหลกัฐานใหมซ่ึง่เป็น
สาระสําคญัแหง่คดี 

 2.เร่ืองที่ศาลประทบัฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคําสัง่เสร็จเด็ดขาดแล้ว 

เร่ืองร้องเรียนที่อาจไม่รับพจิารณา 
  1.เร่ืองที่ไมร่ะบพุยานหลกัฐานหรือไมป่รากฏพฤติการณ์ชดัเจนเพียงพอ 
 2.เร่ืองท่ีลว่งเลยมาแล้วเกิน 5 ปี นบัแตว่นัเกิดเหตจุนถึงวนักลา่วหาและไมอ่าจหลกัฐานได้

เพียงพอ 
 3.เร่ืองที่คณะกรรมการเหน็วา่การดําเนินการต่อผู้ถกูกลา่วหาตามกฎหมายอ่ืนเสร็จสิน้และ

เป็นไปโดยชอบแล้ว และไมมี่เหตอุนัควรสงสยัวา่การดําเนินการนัน้ไมเ่ท่ียงธรรม 

. 



  ทางวินัย 
  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตัง้ถอดถอนพจิารณาลงโทษทาง
วินัยภายใน  30 วัน  โดยไม่ต้องตัง้คณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย 

  ส่งส าเนาค าสั่ งลงโทษให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 15 วัน 
  ผู้บังคับบัญชาละเลย  ถอืว่าผิดวนัิยหรือกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 

  ถ้าไม่ด าเนินการทางวนัิยหรือด าเนินการวนัิยไม่ถกูต้องไม่
เหมาะสม  คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอความเหน็ไปยัง
นายกรัฐมนตรี 

  ผู้ถกูกล่าวหาใช้สิทธิอุทธรณ์ดุลพนิิจในการก าหนดโทษของ
ผู้บังคับบัญชา ภายใน 30 วันนับแต่วันรับทราบสั่ง       (ม.92-96) 

 



  อาญา 
  อัยการสูงสุดฟ้อง  ศาลประทบัฟ้องไว้พจิารณา โดยไม่ต้อง    
ไต่สวนมูลฟ้อง 

  ถ้ารายงานไม่สมบูรณ์พอ  อัยการสูงสุดแจ้งคณะกรรมการ 
    ตัง้คณะท างานแต่ละฝ่ายเท่ากัน 
  กรณีไม่อาจหาข้อยุตไิด้  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องเอง  
    หรือแต่งตัง้ทนายความฟ้องแทน 
ศาลยดึส านวนรายงานและส านวนของคณะกรรมการ เป็น
หลักในการพจิารณา อาจไต่สวนเพิ่มเตมิได้ตามที่
เหน็สมควร และศาลใช้ระบบไต่สวน (ม.98/1) 
 
 



  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม            
  ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐ (มาตรา 100) 
◦  เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นัน้มีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 
◦  เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นัน้มีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 
◦  รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐฯ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐอันมี
ลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วน/ผู้ถอืหุ้นในห้าง/
บริษัทที่รับสัมปทาน/เข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 



◦  เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน 
พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกจิของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล 
ควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นัน้สังกัดอยู่/
ปฏบิัตหิน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของ
ธุรกจิของเอกชนนัน้อาจขัด/แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์
ทางราชการ หรือกระทบต่อความมิอสิระในการปฏิบัตหิน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นัน้ 
 ก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา 100 

แห่งพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2542  บงัคับเฉพาะนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรี  ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น รวมคู่สมรส 

หมายเหตุ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ 50 ม.265-269 รวมถึง สส.,สว. คู่
สมรส บตุร บคุคลอืน่ (ทีด่ าเนินการลกัษณะผูถู้กใช/้ร่วมด าเนินการ/ไดร้ับมอบหมาย) รวม
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ม.284 รวมถึงผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาแห่งทอ้งถ่ินโดยอนโุลม  

 



  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ  พ.ศ. 2543 
◦ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาต ิ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนเหมาะสม   ตามฐานานุรูป 
◦ รับจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาต ิ มีราคา  หรือมูลค่า  แต่ละบุคคล  แต่ละโอกาส   ไม่เกินสามพันบาท 
◦ เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
◦ การรับทรัพย์สินจากต่างประเทศ  มิได้ระบุให้ส่วนตัวหรือเกินสามพันบาทให้รายงาน

ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  ถ้าไม่มีเหตุอนุญาตให้ยึดถือ  ให้ส่งมอบหน่วยงานของรัฐ 
◦ การรับที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  หรือมีมูลค่าเกินก าหนดแต่ได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็น  ให้

แจ้งผู้บังคับบัญชา  เพื่อวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น  สมควรรับเป็นสิทธิของตนหรือไม่  ถ้ามี
ค าส่ังว่า ไม่สมควรรับ  ให้คืนทรัพย์สินแก่ผู้ให้  ถ้าไม่สามารถส่งคืนได้  ให้ส่งมอบเป็นสิทธิของ
หน่วยงานที่สังกัด 



ความผิดของบคุคลทัว่ไป  (มาตรา 4 – มาตรา 9) 

 มาตรา 4 (สมยอมราคา) ผู้ ใดตกลงร่วมกนัในการเสนอราคา 
หรือ ผู้ เป็นธุระในการชกัชวนให้ผู้อื่นร่วมตกลง   เพื่อให้ประโยชน์
แก่ผู้ ใดเป็นผู้ มีสิทธิทําสญัญา โดย   -  หลีกเลี่ยงการแขง่ขนัราคา
อยา่งเป็นธรรม 
-กีดกนัไมใ่ห้เสนอสินค้าหรือบริการ  หรือ   -  เอาเปรียบ
หน่วยงานของรัฐซึง่มิใช่การประกอบธุรกิจปกต ิ
-โทษ จําคกุ 1-3 ปี และปรับร้อยละห้าสบิของจํานวนเงินที่เสนอราคาสงูสดุหรือที่
มีการทําสญัญา 

 
 
 



มาตรา 5 (การจดัฮัว้) ให้ขอให้หรือรับวา่จะให้  เรียกรับหรือยอมจะรับ 
 เงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์ เพ่ือจงูใจให้ ร่วมดําเนินการให้เป็นประโยชน์แก่
ผู้ใดเป็นผู้ มีสิทธิทําสญัญา   - เสนอราคาสงูกวา่หรือต่ํากวา่ลกัษณะสนิค้า บริการ
หรือสิทธิ  
   ท่ีจะได้รับ  ไมเ่ข้าร่วมเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา 

มาตรา 6 ขม่ขืนใจผู้ อ่ืนให้จํายอมร่วมดําเนินการในการเสนอราคา หรือไมเ่ข้า
ร่วมเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือ ต้องเสนอราคาตามกําหนด โดยใช้
กําลงัประทษุร้าย หรือขูเ่ขญ็ให้กลวั จะเกิดอนัตรายตอ่  ชีวิต  ร่างกาย เสรีภาพ 
ช่ือเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถกูขูเ่ขญ็ หรือบคุคลท่ีสาม  จนผู้ถกูขม่ขืนใจยอมเชน่
วา่นัน้ 
 



  มาตรา 7 ใช้อบุายหลอกหลวงหรือทําโดยวิธีอื่น   เป็นเหตใุห้
ผู้อื่นไมมี่โอกาสเสนออยา่งเป็นธรรม หรือเสนอราคา  โดยหลงผิด 

มาตรา 8  เสนอราคาโดยรู้วา่ตํ่ามากเกินกวา่ปกติ หรือเสนอ
ผลประโยชน์สงูกวา่ความเป็นจริง  เป็นการกีดกนัการแข่งขนัราคา
อย่างเป็นธรรม  เป็นเหตใุห้ไม่สามารถปฏิบตัิให้ถกูต้องตามสญัญา 

 โดยทจุริต 



  มาตรา 9  การกระทําผิดตาม พ.ร.บ. นี ้เป็นไปเพื่อประโยชน์นิติ
บคุคลใด ถือวา่ หุ้นสว่น ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ  ผู้บริหาร  หรือผู้ มี
อํานาจในกิจการของนิติบคุคลนัน้ หรือผู้ รับผิดชอบใน การดําเนินการของ
นิติบคุคลในเร่ืองนัน้  เป็นตวัการร่วมในการกระทําผิด  เว้นแตพ่ิสจูน์ได้วา่
ตนมิได้มีสว่นรู้เห็นในการกระทําผิด 

มาตรา 10  เจ้าหน้าท่ีในหนว่ยงานของรัฐ มีอํานาจ หรือหน้าท่ี 
อนมุตัิ พิจารณา หรือดําเนินการ ท่ี เก่ียวข้องกบัการเสนอราคา  รู้ หรือมี
พฤติการณ์ปรากฎแจ้งชดัวา่ควรรู้วา่มีการกระทําผิดตาม  พ.ร.บ.  นีล้ะเว้น
ไมด่ําเนินการ เพ่ือให้มีการยกเลิกการดําเนินการเก่ียวกบัการเสนอราคา
ครัง้นัน้ 
  มีความผิดฐานกระทําความผิดตอ่ตําแหนง่หน้าท่ี 

 

 



 มาตรา 11  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ  หรือผู้ ได้รับ
มอบหมาย ทําการออกแบบกําหนดราคา เงื่อนไข หรือผลประโยชน์
ตอบแทน อนัเป็นมาตรฐานในการเสนอราคา  โดยมุง่หมายไมใ่ห้มี
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม   หรือเพ่ือช่วยเหลือผู้ เสนอราคาให้มี
สิทธิทําสญัญาโดยไม่เป็นธรรม หรือเพื่อกีดกนัผู้ เสนอราคาไม่ให้เข้า
แขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม  โดยทจุริต 

มาตรา 12  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทําผิดตาม
พระราชบญัญตัินี ้ หรือกระทําการใด ๆ  โดยมุง่หมายมิให้มีการ
แขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอือ้อํานวยแกผู่้ เข้าทําการเสนอ
ราคาให้เป็นผู้ มีสิทธิทําสญัญา 
 



  มาตรา 13  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการ หรือ
อนกุรรมการ  ในหน่วยงานของรัฐที่มิใช่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของ
รัฐ   กระทําความผิดตาม พ.ร.บ. นี ้ หรือ กระทําการใด ๆ   ตอ่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ  ซึง่มีอํานาจหรือหน้าที่ในการอนมุตัิ
การพิจารณา หรือการดําเนินการที่เก่ียวข้องกบัการเสนอราคา  
เพื่อจงูใจหรือจํายอมต้องรับการเสนอราคาท่ีมีการกระทําผิดตาม 
พ.ร.บ. นี ้



 มาตรการคุ้มครองชว่ยเหลือผู้กลา่วหา ผู้ เสียหาย ผู้ทําคําร้อง ผู้ ร้องทกุข์
กลา่วโทษ ผู้ให้ถ้อยคํา ผู้แจ้งเบาะแส ข้อมลูเก่ียวกบัการทจุริตตอ่หน้าที ่

  กรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามยั ช่ือเสียง ทรัพย์สนิ สิทธิ
อยา่งใดของผู้ เสียหายฯ สามี ภรรยา บพุการี ผู้สืบสนัดาน ผู้มีความสมัพนัธ์
ใกล้ชิดเน่ืองมาจากการให้ถ้อยคํา แจ้งเบาะแสฯ ผู้นัน้มีสทิธิย่ืนคําร้องตอ่
หน่วยงานเพ่ือขอรับคา่ตอบแทนเทา่ที่จําเป็นและสมควร (ม. 103/2) 



 กรณีตาม ตาม ม.103/2 วรรคหนึง่ เป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง สมควร
ได้รับการยกยอ่งให้เป็นแบบอยา่งแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทัว่ไป ให้
คณะกรรมการเสนอ ครม.เลื่อนขัน้เงินเดือน และระดบัตําแหน่งเป็นกรณีพิเศษ (ม. 
103/4) 
 กรณีบคุคลตาม ตาม ม.103/2 วรรคหนึง่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เม่ือ
ร้องขอวา่หากควงปฏิบตัิหน้าที่ในสงักดัเดิมตอ่ไปอาจถกูกลัน่แกล้ง/ได้รับปฏบิตัิไม่
เป็นธรรมเน่ืองมาจากการให้ถ้อยคําฯ คณะกรรมการเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา
สัง่การให้ได้รับความคุ้มครอง/มีมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควร (ม. 103/5) 



  
 
 การจดัให้มีเงินสนิบน หรืออาจจดัให้มีรางวลัตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่
บคุคล (ม. 103/3) 
 การกนัเป็นพยาน (มาตรา 103/6) 



 มาตรการท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั 

      1. การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางไวใ้นระบบ

ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 

2556 )  

 2. บคุคลหรือนิติบคุคลซ่ึงเป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐั

ย่ืนบญัชีแสดงรายรบัรายจ่ายของโครงการต่อกรมสรรพากร  

(บงัคบัใชว้นัท่ี  1 เมษายน  2555)  

 

 



 1. สญัญาท่ีเก่ียวกบัการจดัหาพสัดหุรือการพสัด ุ (ไม่รวมถึงสญัญาทางธรุกิจ 

หรือเป็นสญัญาท่ีเก่ียวกบัการแสวงหารายไดข้องหน่วยงานของรฐัท่ีไม่ไดใ้ชร้ะเบียบ 

ขอ้บงัคบัพสัด)ุ  

 2. สญัญาสมัปทาน 

              (1) สญัญาท่ีรฐัอนุญาตใหเ้อกชนลงทุนในกิจการดา้นสาธารณูปโภค หรือ

การบริการสาธารณะ อย่างหน่ึงอย่างใดดว้ยค่าใชจ่้ายของตนเองและใหเ้อกชนคู่สญัญามี

สิทธิเรียกเก็บค่าบริการจากประชาชนท่ีมาใชบ้ริการนัน้เป็นค่าตอบแทนภายในก าหนด

ระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึง และรฐัจะไดร้บัค่าตอบแทนจากเอกชนท่ีมีรายไดจ้ากการ

ลงทุน เช่น สญัญาสมัปทานทางหลวง สญัญากิจการโทรคมนาคม สญัญาสมัปทานทาง

ด่วนพิเศษ 

 

 



 (2) สญัญาท่ีรฐัใหเ้อกชนร่วมลงทุนตามพระราชบญัญติั ว่าดว้ยการใหเ้อกชน

เขา้ร่วมงานหรือด าเนินกิจการในกิจการของรฐั พ.ศ. 2535 ซ่ึงเป็นกรณีท่ีรฐัร่วมลงทุน

กบัเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบใหเ้อกชนลงทุนในกิจการท่ีหน่วยงานของรฐัตอ้ง

ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีและตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการใชท้รพัยากรธรรมชาติหรือ

ทรพัยสิ์นของรฐั  

   (3) สญัญาท่ีรฐัอนุญาตใหเ้อกชนคู่สญัญาแสวงประโยชนจ์าก

ทรพัยากรธรรมชาติ เช่น สญัญาสมัปทานปิโตรเลียม สญัญาสมัปทานรงันกอีแอ่น 

สญัญาสมัปทานทรพัยากรแร่ เป็นตน้  

 

 



 3. สญัญาใหทุ้นสนบัสนุนเพ่ือการวิจยั 

 สญัญาท่ีหน่วยงานของรฐัตกลงใหทุ้นสนบัสนุนเพ่ือการคน้ควา้โดยการทดลอง 

ส ารวจ หรือการศึกษาตามหลกัวิชาการเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล ความรู ้รวมทัง้การพฒันา 

ผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการต่างๆ อนัจะสามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชนท์าง เศรษฐกิจ 

สงัคม วิชาการ หรือเป็นพ้ืนฐานของการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ ต่อไป 

 

 



 4. สญัญาใหทุ้นสนบัสนุนเพ่ือด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง  

  คือ สญัญาท่ีหน่วยงานของรฐัใหทุ้นสนบัสนุนแก่ผูร้บัเงินหรือคู่สญัญาโดยมี

เง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใหด้ าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น      ส านกังาน ป.ป.ช. ให้

เงินแก่กลุ่มองคก์รเอกชนเพ่ือน าไปจดักิจกรรมต่อตา้นการทุจริต เป็นตน้ 

            สญัญาใหทุ้นสนบัสนุนน้ี หมายความรวมถึง กรณีท่ีหน่วยงานของรฐัใหเ้งินหรือ

ทุนอนัมีลกัษณะเป็นการใหเ้พ่ือใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลไปด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่าง

หน่ึงซ่ึงเป็นกิจกรรมของเอกชนนัน้ดว้ย เช่น กรณีรฐัวิสาหกิจใหเ้งินสนบัสนุนการแข่งขนั

กีฬา การจดัแสดงดนตรี ฯ 

*** ตอ้งเป็นสญัญาท่ีจดัท าตัง้แต่วนัท่ี 1 เม.ย. 55 เป็นตน้ไป    

 

 



การจดัซ้ือจดัจา้งที่ตอ้งประกาศ 

 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดเ้สนอให ้ค.ร.ม. สัง่การใหห้น่วยงานของรฐั      

ปฏิบตัใินการจดัซ้ือจดัจา้ง ๗ ประเภท  

 ๑. งานจา้งกอ่สรา้ง  

          ๒. การจดัซ้ือจดัจา้งซ่ึงมใิชง่านกอ่สรา้ง  

          ๓. การจา้งควบคุมงาน  

          ๔.การจา้งออกแบบ  

          ๕. การจา้งที่ปรึกษา  

 ๖. การจา้งวจิยัหรือเงินสนับสนุนใหทุ้นการวิจยั  

 ๗. การจา้งพฒันาระบบคอมพวิเตอร์  

 



1. เพ่ิมบทนิยามคําวา่ “เจ้าหน้าท่ีของรัฐตา่งประเทศ” และ “เจ้าหน้าท่ีของ องค์การ
ระหวา่งประเทศ” 

2. “(๔/๑) ไตส่วนและวินิจฉยัวา่เจ้าหน้าที่ของรัฐตา่งประเทศ และเจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหวา่งประเทศ หรือบคุคลใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา 
๑๒๓/๓ มาตรา ๑๒๓/๔ และมาตรา ๑๒๓/๕ (๔/๒) ไตส่วนและวินิจฉยัการกระทํา
ความผิดที่อยูใ่นอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึง่ได้กระทําลงนอก
ราชอาณาจกัรไทย ทัง้นี ้การประสานความร่วมมือเพ่ือประโยชน์แหง่การไตส่วน
และ วินิจฉยัให้เป็นไปตามกฎหมายวาด ่้ว้ยการนัน้”  



3.“(๑๔/๑) ดําเนินการตามคําร้องขอความชว่ยเหลือจากตา่งประเทศในคดีทจุริตที่ผู้
ประสานงานกลาง ตามกฎหมายวา่ด้วยความร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองทาง
อาญาสง่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการ หรือพิจารณาให้ความชว่ยเหลือกบั
ตา่งประเทศในคดีทจุริตซึง่มิใชคํ่าร้องขอความชว่ยเหลือตามกฎหมาย วา่ด้วยความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองทางอาญา”  

4.“การไตส่วนข้อเท็จจริง หรือการตรวจสอบตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๔/๑) (๔/๒) และ 
(๖) คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้พนกังานไตส่วนเป็นผู้ รับผิดชอบสํานวน
เพ่อืดําเนินการแทนก็ได้ แล้วรายงานตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาวินิจฉยั
ตอ่ไป 



5. “มาตรา ๗๔/๑ ในการดําเนินคดีอาญาตามหมวดนี ้ถ้าผู้ถกูกลา่วหาหรือจําเลย
หลบหนีไป ในระหวา่งถกูดําเนินคดีหรือระหวา่งการพิจารณาของศาล มิให้นบั
ระยะเวลาที่ผู้ถกูกลา่วหาหรือจําเลย หลบหนีรวมเป็นสว่นหนึง่ของอายคุวาม และ
เม่ือได้มีคําพิพากษาถงึท่ีสดุให้ลงโทษจําเลย ถ้าจําเลย หลบหนีไปในระหวา่งต้องคํา
พิพากษาถึงที่สดุให้ลงโทษ มิให้นําบทบญัญตัิแหง่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๙๘ มาใช้บงัคบั”  

6. มาตรา ๙๙/๑ การกลา่วหาเจ้าหน้าที่ของรัฐตา่งประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหวา่งประเทศ และบคุคลใด วา่กระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/
๓ มาตรา ๑๒๓/๔ และมาตรา ๑๒๓/๕ ให้กลา่วหาตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  



7. มาตรา ๙๙/๓ เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับคํากลา่วหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตา่งประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหวา่งประเทศ และบคุคลใดตามมาตรา ๙๙/๑ 
หรือมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ เจ้าหน้าท่ีของรัฐตา่งประเทศ เจ้าหน้าท่ีขององค์การ
ระหวา่งประเทศ และบคุคลใดกระทําความผิด หน้า ๕ เลม่ ๑๓๒ ตอนที่ ๖๐ ก ราช
กิจจานเุบกษา ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา 
๑๒๓/๔ และมาตรา ๑๒๓/๕ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามหมวด ๔ การ
ไตส่วนข้อเท็จจริง 



8.“มาตรา ๑๒๓/๒ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐตา่งประเทศ หรือ
เจ้าหน้าที่ของ องค์การระหวา่งประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิหรือ
ประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการหรือไมก่ระทําการ
อยา่งใดในตําแหน่งไมว่า่การนัน้จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ จําคกุ
ตัง้แตห้่าปีถงึย่ีสบิปี หรือจําคกุตลอดชีวิต และปรับตัง้แตห่นึง่แสนบาทถงึสี่แสนบาท 
หรือประหารชีวิต 

9.มาตรา ๑๒๓/๓ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐตา่งประเทศ หรือ
เจ้าหน้าที่ของ องค์การระหวา่งประเทศ กระทําการหรือไมก่ระทําการอยา่งใดใน
ตําแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใด ซึง่ตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้
ก่อนที่ตนได้รับแตง่ตัง้ในตําแหน่งนัน้ ต้องระวางโทษ 



10. มาตรา ๑๒๓/๔ ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น เป็นการตอบแทนในการที่จะจงูใจหรือได้จงูใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐตา่งประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ ขององค์การระหวา่งประเทศ โดยวิธีอนั
ทจุริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน ให้กระทําการ หรือไมก่ระทําการใน
หน้าที่อนัเป็นคณุหรือเป็นโทษแก่บคุคลใด ต้องระวางโทษ 

11. มาตรา ๑๒๓/๕ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐตา่งประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหวา่ง
ประเทศ เพ่ือจงูใจให้กระทําการ ไมก่ระทําการ หรือประวิงการกระทําอนัมิชอบด้วย
หน้าที่ ต้องระวางโทษ 



12.การริบทรัพย์สนิให้ศาลมีอํานาจสัง่ให้ริบทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนีด้้วย เว้นแตเ่ป็น
ทรัพย์สนิของผู้อื่นซึง่มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด    (๑) ทรัพย์สนิที่
บคุคลได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระทําความผิด        (๒) ทรัพย์สนิหรือประโยชน์
อนัอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บคุคลได้มาจากการกระทําความผิด หรือจากการเป็น
ผู้ใช้ ผู้สนบัสนนุ หรือผู้ โฆษณาหรือประกาศให้ผู้อื่นกระทําความผิด  

(๓) ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อนัอาจคํานวณเป็นราคาเงินได้ที่บคุคลได้มาจากการจําหน่าย 
จา่ย โอนด้วยประการใดๆ ซึง่ทรัพย์สนิหรือประโยชน์ตาม (๑) หรือ (๒)  

(๔) ประโยชน์อื่นใดอนัเกิดจากทรัพย์สนิหรือประโยชน์ตาม (๑) (๒) หรือ (๓)  



พบเห็นเจ้าหนา้ทีข่องทจุริต หรือ              
ร ่ารวยผิดปกติ 

สํานกังาน ป.ป.ช.   ถนนนนทบรีุ สนามบนินํา้ ต.ท่าทราย  

อ.เมือง นนทบรีุ 11000 
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