


สถานการณ์ “คอร์รัปชัน” ของประเทศไทย 
 สังคมศักดนิา              

ระบบอุปถัมภ์                
 

ธุรกจิการเมือง  

ทุจริตเชิงนโยบาย 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 



       “ ทุจริต” ปัญหาของสังคมโลก 
  

- องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
( Transnational Organized Crime ) 

 

- อนุสัญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(  United Nations Convention   Against Corruption ) 



  ตั้งแต่มีการจดัล าดบัสภาพการณ์ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของ
ประเทศต่างๆ  ตั้ งแ ต่ ปี  พ .ศ .  ๒๕๓๘ เ ป็นต้นมาจนถึ ง ปี             
พ.ศ. ๒๕๕๗  ซ่ึงเป็นปีล่าสุด ปรากฏว่า ระดับคะแนนของ
ประเทศไทยอยู่ในระดับต ่า มาโดยตลอดแสดงถึงสภาพการณ์
ปัญหาการทุจริตของประเทศอยู่ในระดบัสูง 

สถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศไทย 
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สถานการณก์ารทจุรติในภาพรวมของกลุม่อาเซยีน        
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจ าปี พ.ศ. 2556 - 2559 (Corruption Perceptions Index 2016) 

ประเทศ อันดับ
โลก 

2556 

อันดับ
โลก 

2557 

อันดับ
โลก 

2558 

อันดับ
โลก 

2559 

คะแนน
ปี 2556 

คะแนน
ปี 2557 

 

คะแนน
ปี 2558 

 

คะแนน
ปี 2559 

 

สิงคโปร์ 5 7 8 7 86 84 85 84 
มาเลเซีย 53 50 54 55 50 52 50 49 
ฟิลปิปินส์ 94 85 95 101 36 38 35 35 

ไทย 102 85 76 101 35 38 38 35 

อนิโดนีเซีย 114 107 88 90 32 34 36 37 
เวยีดนาม 116 119 112 113 31 31 31 33 
ลาว 140 145 139 123 26 25 26 30 
พม่า 157 156 147 136 21 21 22 28 

กมัพูชา 160 156 150 156 20 21 21 21 



การทจุรติเชงินโยบาย 

ความไม่โปรง่ใส 

ในกระบวนการงบประมาณ 

 ค่าคะแนน CPI ที่ประเทศไทยได้รับ  สะท้อนถึงอะไร ? 

สะท้อนถึงภาพลักษณ์ 
ของประเทศไทย(ภาครัฐ) 
ที่บุคคลภายนอกมอง  

สังคมไทยยังคงเผชิญกับความรุนแรง 
ของปัญหาคอร์รัปชัน 

ค่าคะแนน CPI ที่ประเทศไทยได้รับ  



      ยุทธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระยะที ่2 
 





 



แนวทางแก้ไข 

 ยทุธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกนัและ      
ปราบปรามการทุจริต 

 การประเมินคณุธรรมความโปรง่ใสฯ 

 มาตรการทางกฎหมาย 

 หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 



•มาตรการ/ แนวทาง 
• 3.1 ประสานความ

ร่วมมือกบัหน่วยงาน/
องค์กรต่อต้านการ
ทุจริตและองค์กร
เอกชนในระดับ
นานาชาติ 

• 3.2 ปรับปรุงและ
พฒันากฎหมายให้
สอดคล้องกบัอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ  

• 3.3 สร้างความร่วมมือ
โดยการเข้า
ร่วมปฎญิญาและการ
ท าบันทกึความเข้าใจ
ระหว่างประเทศ  

•มาตรการ/ แนวทาง 
* 4.1 ส่งเสริมและ 
     สนับสนุนการศึกษาวจัิย 
     เพ่ือพฒันามาตรการและ 
    เคร่ืองมือในการป้องกนั 
   และปราบปรามการทุจริต 
*  4.2 สร้างเสริมระบบ 
   แจ้งเบาะแสและการ 
   คุ้มครองพยาน การ 
   เสริมสร้างศักยภาพ 
   และการมส่ีวนร่วมใน 
   การแก้ไขปัญหาทุจริต 
   ให้กบัภาคเีครือข่าย 
   ภาคประชาสังคมและ 
   ประชาชนเพ่ือให้เกดิ 
   ความเช่ือมัน่ 
*  4.3 สร้างเสริมระบบ  
    รับเร่ืองร้องเรียน  
    ให้กบัองค์กรตาม 
    รัฐธรรมนูญทีต่่อต้าน  
    การทุจริต 

•ยทุธศาสตร ์1 
•ปลกูและปลกุ

จิตส านึกการต่อต้าน
การทจุริต เน้นการ
ปรบัเปล่ียนฐาน

ความคิดของคนในทกุ
ภาคส่วนในการรกัษา

ผลประโยชน์
สาธารณะ  

•ยุทธศาสตร์ 2 
•บูรณาการท างานของ

หน่วยงานในการต่อต้านการ
ทุจริต และพฒันาเครือข่ายใน

ประเทศ 

•ยทุธศาสตร ์3 
•พฒันาความร่วมมือ    
กบัองคก์รต่อต้าน      

การทจุริต และเครือข่าย              
ระหว่างประเทศ 

•ยทุธศาสตร ์4 
•พฒันาระบบบริหาร
และเคร่ืองมือในการ

ป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริต  

•ยทุธศาสตร ์5 
•เสริมสร้าง             

องคค์วามรู้ด้านการ
ต่อต้านการทจุริต
ให้กบับคุลากร 
•ทกุภาคส่วน  

•มาตรการ/ แนวทาง 
• 5.1 สร้างองค์

ความรู้ในการ
ป้องกนัและ
ปราบปรามการ
ทุจริตโดยการ
ศึกษาวจิัยและ
พฒันา 

• 5.2 พฒันาระบบ
การจัดการองค์
ความรู้ 

• 5.3 สร้างบุคลากร
เช่ียวชาญเฉพาะ
สาขาส าหรับ
ตรวจสอบและ
ปราบปรามการ
ทุจริตรายสาขา 

•มาตรการ/ แนวทาง 
• 1.1 ส่งเสริมการ

ด าเนินชีวติตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

• 1.2 ส่งเสริมการใช้
และก าหนด
บทลงโทษใน
ประมวลจริยธรรม
แก่ทุกภาคส่วน 

• 1.3 การใช้การศึกษา
และศาสนาเป็น
เคร่ืองมือการปลูก-
ปลกุ-ปรับเปลีย่น
ฐานความคดิ 

• 1.4 ดูแลคุณภาพชีวติ
และรายได้ของ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐและ
ข้าราชการ  

•มาตรการ/ แนวทาง 
• 2.1 ประสานการท างาน

และการบริหารระหว่าง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

• 2.2 สร้างความเข้มแขง็
การบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างภาคี
เครือข่าย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมและ
ประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต 

• 2.3 พฒันาระบบฐานข้อมูล
กลาง 

• 2.4 ปรับปรุงกฎหมาย
และการบังคบัใช้
กฎหมายรวมถึงการ
พฒันาระเบียบ 
หลกัเกณฑ์ข้อบังคบัใน
แต่ละหน่วยงานหลกัใน
การต่อต้านการทุจริตให้
สอดคล้องกนั 



โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity Transparency Assessment : ITA) 

















อ านาจหน้าที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. : 

(๑)  ไต่สวนข้อเท็จจริง สรุปส านวนพร้อมความเห็นเสนอ  
  วุฒิสภา เพื่อให้ถอดถอน 
      กรณี - สส.ไม่น้อยกว่า ๑/๔ ของทั้งหมด เท่าที่มีอยู่/  
   หรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒ หมื่นคน   
   เข้าชื่อขอต่อประธานวุฒิสภาให้มีมติถอดถอน 

ม.19 



(๒)  ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทั้งท า      
   ความเห็น ส่งไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
   ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 กรณี นายกฯ/รมต./สส./สว./ขก.การเมืองอื่น 

ม.19 



(๓) ไต่สวนและวินิจฉัยผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่น ซึ่งมิใช่บุคคลตาม (2) 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่ ารวยผิดปกติ เพื่อร้องขอให้ทรัพย์สิน     ตกเป็น
ของแผ่นดิน 

(4) ไต่สวนและวินิจฉัยผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ซึ่งมิใช่บุคคลตาม (2) 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง หรือข้าราชการ  ซึ่งด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองร่ ารวยผิดปกติ/กระท าความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่/กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ/กระท าผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิดที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ข้าราชการระดับต่ ากว่าที่ร่วมกระท าความผิด หรือความผิดในลักษณะ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรด าเนินการ 

ม.19 



(5) ตรวจสอบความถูกต้องและมีอยู่จริง/ความเปลี่ยนแปลง
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

(6) การไต่สวนข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบ ตาม (1)(2)(3)(4)(5) 
จะมอบหมายให้พนักงานไต่สวนด าเนินการ 

(7) ก ากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง      
ทางการเมือง 

ม.19 



ให้มีกรรมการ ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 
- จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน  
โดยมีคณะกรรมการสรรหา 

ม.103/10,/15 
(ค าสั่ง คสช.) 



อ านาจหน้าที่ กรรมการ ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 
- ประสานความร่วมมือ เผยแพร่ความรู้/เสริมสรา้งทัศนคติ

ค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต/ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- เสนอมาตรการ 

(ม.103/18) 

(ประกาศ คสช.) 



การให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พ้นจากต าแหน่ง 
 

1. ผู้ร้อง : ส.ส.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของ ส.ส.ทั้งหมด ประชาชนผู้มีสิทธิ 
 เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20,000 คน ร้องต่อประธานวุฒิสภา 
2. ข้อหา : ขาดความเที่ยงธรรม/จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย/ 
 มีพฤติการณ์ที่เป็นความเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งอย่าง 
 ร้ายแรง 
3. ผู้พิจารณา : วุฒิสภาต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  
 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
 

(ม.16) 
 



การด าเนินคดีอาญากับคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

1.   ผู้ร้อง : ส.ส./ส.ว./ทั้งสองสภา ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิก ที่มีอยู่  

      ร้องต่อศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

          โดยยื่นผ่านประธานวุฒสิภา 

2.  ข้อหา : ร่ ารวยผิดปรกติ/ทจุริตต่อหน้าที/่กระท าผิดต่อต าแหนง่หน้าที่ 

       ราชการ 

(ม.17) 



ภารกิจคณะกรรมการป.ป.ช. 

1.  การป้องกันการทุจริต 

2.  การปราบปรามการทุจริต 

3.  การตรวจสอบทรัพย์สิน 
 





“การป้องกันการทุจริต” 
1.   เสนอมาตรการ  ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

   (Good governance) 

2.   เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยม  ในความซื่อสัตย์สุจริต 

3.   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ  

      ปราบปรามการทุจริต 



การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม   
( Conflicts of Interest) 

ความหมาย 
มาตรา ๑๐๐ ห้ามมใิห้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพ้นต าแหน่งไม่เกนิ ๒ ปี / คู่สมรส 
-  คู่สัญญา / มีส่วนได้เสีย   ในสัญญากบัหน่วยงานทีป่ฏิบัติหรือก ากบั 
-  หุ้นส่วน / ผู้ถือหุ้น ในหจก. บริษทัทีเ่ข้าเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานทีป่ฏิบัติ 
    หรือก ากบั 
-  รับสัมปทาน / คงไว้ซ่ึงสัมปทาน ในหจก.บริษทัทีเ่ข้าเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงาน 
-  กรรมการ / ที่ปรึกษา / ตัวแทน / พนง./ลจ. ในธุรกจิเอกชนซ่ึงก ากบัฯ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด ๔ ต าแหน่ง(นายกฯ/รมต./ผู้บริหารท้องถิ่น  

รองผู้บริหารท้องถิ่น) 



 มาตรา ๑๐๓   

 ห้ามมใิห้เจ้าหน้าทีข่องรัฐ/พ้นไม่เกนิ 2 ปี รับทรัพย์สิน / 
ประโยชน์อ่ืนใด 

 เว้นแต่ โดยธรรมจรรยา   จากญาติ  

      จากบุคคลอ่ืน  

      ไม่เกนิ ๓,๐๐๐ บาท 

 



 ประโยชน์อื่นใด 
- การลดราคา 

- การรับความบันเทิง 

- การรับบริการ 

- การรับการฝึกอบรม 

- ส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั 



 โดยธรรมจรรยา 
- โดยปกต ิ

- ตามธรรมเนียม /  ประเพณี  / วฒันธรรม 

- ตามมารยาทที่ปฏิบัติกนัในสังคม 



 ฝ่าฝืน มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๓   
  ๑.  โทษ จ าคุกไม่เกนิ ๓ปี ปรับ ไม่เกนิ ๖๐,๐๐๐ บาท 

        ทั้งจ า ทั้งปรับ 

  ๒. ให้ถือเป็นความผดิฐานทุจริตต่อหน้าทีห่รือกระท า
      ความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ 

 





ภารกิจงานปราบปราม 
1. การถอดถอนออกจากต าแหน่ง (หมวด 5) 
2. การด าเนินคดอีาญากบัผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(หมวด 6) 
3. การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (หมวด 7) 
4. การตรวจสอบเจ้าหน้าทีข่องรัฐ (หมวด 8) 
5. ภารกจิตามกฎหมายอ่ืน เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วย

ความผดิเกีย่วกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  
 พ.ศ. 2542 



มาตรการคุ้มครองพยาน 
1. คุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้องทุกข์ 

กล่ าว โทษ ผู้ ใ ห้ ถ้ อยค า  หรื อผู้ ที่ แ จ้ ง เบาะแส หรื อข้ อมู ลแก่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 

2. กรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน 
หรือสิทธิของบุคคล หรือสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานหรือบุคคล
อื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ให้มีสิทธิขอรับค่าตอบแทนเท่าที่จ าเป็น
และสมควร     

•(มาตรา 103/2) 



3. อาจจัดให้มี เงินสินบนหรือรางวัลตอบแทน หรือ
ประโยชน์อื่นใด 
4. กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์   
อาจได้รับเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน และระดับต าแหน่งเป็น
กรณีพิเศษ 
5. หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ให้เบาะแสหรือข้อมูลถูกกลั่น
แกล้ง ย่อมได้รับความคุ้มครอง หรือมีมาตรการอื่นตามที่
เห็นสมควร   

 (ม. 103/3/4/5) 





ช่องทางกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการไต่สวน 

 
กรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยกเว้น นายก, รมต., สส., สว., ข้าราชการการเมือง

อื่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งผู้อ านวยการระดับต้นหรือเทียบเท่าลงมา 
 1.  ต้องกล่าวหาในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาเปน็เจ้าหน้าทีข่องรัฐหรือพน้ไม่เกิน 5 ปี 
   2.  ข้อกล่าวหาว่าร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที ่กระท าความผิดต่อต าแหน่ง

 หน้าที่ราชการหรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุติธรรม 
 3.  กรณคี ากล่าวหาทีก่ล่าวหาไว้แล้วหรือมีเหตุอันควรสงสยัว่ากระท าผิดมี

 อ านาจยกขึ้นไต่สวนได้แต่ต้อง ไม่เกิน 10 ปี นับแตพ่น้จากต าแหนง่ 



ช่องทางกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการไต่สวน 

 
     4.  ท าหนังสอืยื่นตอ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องระบชุือ่ ที่อยู่ผู้กล่าวหา  
         พร้อมลงลายมือชื่อหรอืบตัรสนเท่ห์ โดยมีรายละเอียดชื่อ ต าแหน่ง 
        ของผู้ถูกกล่าวหา ข้อกล่าวหา และพฤติการณแ์ห่งการกระท าผิด  
         พร้อมพยานหลักฐาน หรืออ้างพยานหลักฐาน 
      5. เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยฯ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถด าเนินการไต่สวนได้  
      6.  เมื่อมีผู้เสียหายรอ้งทกุข์หรอืกล่าวโทษตอ่พนักงานสอบสวน  
        ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน  
         นับแต่วันทีร่้องทกุขห์รือกลา่วโทษ 



ช่องทางกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการไต่สวน 

 

กรณีกล่าวหานายกฯ , รมต. , สส. , สว. หรือข้าราชการการเมืองอื่น 
    ตามมาตรา 66 
    1. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสยั หรือมีผู้กล่าวหา 
    2. ข้อกล่าวหาร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดตอ่ต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 
       ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท าความผิดต่อต าแหนง่หน้าที่  
       หรือทุจริตตอ่หน้าทีต่ามกฎหมายอื่น   
    3. ให้รวมถึงตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนดว้ย 
    4. กรณีค ากลา่วหาที่กล่าวหาไว้แล้วหรอืมีเหตอุันควรสงสัยว่ากระท าผดิมี

อ านาจยกขึ้นไต่สวนได้ แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี นับแตพ่น้จากต าแหนง่ 



ช่องทางกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการไต่สวน 

 

กรณีถอดถอน (นายกฯ , รมต. , สส. , สว. , ประธานศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด  
 และรองฯ  ศาลรธน. และตุลาการ , อัยการสูงสุดและรอง, กก.การเลือกต้ัง กก.  
 ตรวจเงินแผ่นดิน   ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ผู้พิพากษา ตุลาการ 

พนักงานอัยการ หัวหน้าสนง.ตุลาการทหาร , ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง) 
    1. สส. 1 ใน 4 /1 ใน 4 ของสว. ถอดถอนสว./ประชาชนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนเข้าชื่อ  

ร้องขอต่อประธานวุฒิสภา ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
    2. ข้อกล่าวหาพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ , ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ , ส่อว่ากระท า

ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ/ยุติธรรม , ส่อว่าจงใจใช้อ านาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย, ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 



การด าเนินการเมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีมติว่าข้อกล่าวหามีมลูความผดิ 
การด าเนินการทางวินยั หรือด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี 

      ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยัง
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจถอดถอน เพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัย
ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติภายใน 30 วัน    
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องและส่งส าเนาค าสั่งลงโทษให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ออกค าสั่ง โดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก โดยให้ถือว่ารายงานการไต่สวน
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนทาง
วินัย และผู้ถูกกล่าวหาจะใช้สิทธิในการอุทธรณ์ดุลพินิจในการสั่ง
ลงโทษภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีมีค าสั่ง    



การด าเนินการเมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีมติว่าข้อกล่าวหามีมลูความผดิ 

การด าเนินคดอีาญา  
1.  ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการ

สูงสุด เพ่ือด าเนินคดีอาญา ถ้าอัยการสูงสุดเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์พอที่จะ
ด าเนินคดี  ให้แต่งตั้งคณะท างานระหว่างอัยการสูงสุดและ ป.ป.ช. และถ้า
คณะท างานหาข้อยุติไม่ได้  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจฟ้องคดีต่อ
ศาลที่มีเขตอ านาจหรือมอบหมายให้พนักงานไต่สวนด าเนินการในศาล
แทนในฐานะผู้รับมอบอ านาจโดยให้ศาลยึดรายงานและส านวนคดีของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นหลักในการพิจารณาและให้ศาลประทับฟ้อง  
โดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องและให้ศาลด าเนินกระบวนพจิารณาโดยใช้ระบบ
ไต่สวน 



การด าเนินการเมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีมติว่าข้อกล่าวหามีมลูความผดิ 

2.  กรณผู้ีด ารงต าแหน่งทางการเมือง อยัการสูงสุดจะส่งเร่ืองฟ้องศาลฎกีา
แผนกคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และในการพจิารณาคดี
ให้ศาลยึดรายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นหลกัในการพจิารณา 
และอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐานเพิม่เติมได้ตามที่
เห็นสมควร และเม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตว่ิามมูีลความผดิจะ
ปฏิบัตหิน้าที่ไม่ได้จนกว่าศาลจะมคี าพพิากษา    

3.  กรณทีี่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีในระหว่างถูกด าเนินคดมีใิห้นับระยะเวลาที่   
ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหน่ึงของอายุความ..... 



 กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการทหาร ให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้องคดีโดย
ถือเป็นอัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลทหาร หรือจะ
มอบหมายให้อัยการทหารเป็นผู้ฟ้องคดีแทนกไ็ด้ 

 กรณีที่มีการฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเป็นคดีอาญาต่อศาลที่มีเขตอ านาจใน
การพิจารณาคดี ให้ศาลที่ มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดียึดรายงานและ
ส านวนคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นหลักในการพจิารณาและอาจไต่สวน
หาข้อเทจ็จริงและพยานหลักฐานเพิ่มเตมิได้ตามที่เหน็ควร 

 การด าเนินคดี ให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาไปโดยใช้ระบบไต่สวน      
ทั ้ง นี ้ ตามระเบียบที่ ที่ ประชุมใหญ่ศาลฎีกาก าหนด โดยประกาศ ใน         
ราชกจิจานุเบกษาให้น ามาใช้บังคับกับการพจิารณาพพิากษาคดีของศาลทหาร
ด้วย เว้นแต่ในการด าเนินกระบวนพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่ประชุม
ใหญ่ศาลทหารสูงสุดก าหนด โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 



บทลงโทษทางอาญา 
- ความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีตาม ป.อาญา 
- ทุจริตต่อหนา้ท่ีตาม พรบ. ป.ป.ช. 
 จ าคุก 1-10 ปี ปรับสองพนับาทถึงสองหม่ืนบาท/
สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(ม.๑๒๓ , ๑๒๓/๑) 



อ านาจหน้าที่คณะท างานระหว่าง ป.ป.ช.  
กับ อัยการสูงสุด 

- พิจารณาพยานหลกัฐานท่ีไม่สมบูรณ์และ
รวบรวมพยานหลกัฐานใหส้มบูรณ์ 

- ส่งใหอ้ยัการสูงสุด  เพื่อยืน่ค  าร้องต่อศาล 
 

(ม.๒๘/๑) 



การด าเนินการเมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีมติว่าข้อกล่าวหามีมลูความผดิ 

การถอดถอน 
 คณะกรรมก า ร  ป .ป . ช .   ส่ ง ร า ย ง าน              

ให้ประธานวุฒิสภาเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา
พิจารณาถอดถอนและให้ผู ้นั้ นพ้นจาก
ต าแหน่งและตดัสิทธิด ารงต าแหน่ง 



การด าเนินการเมือ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีมติว่าข้อกล่าวหามีมลูความผดิ 

การขอให้ศาลส่ังให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดนิ 
 อยัการสูงสุดหรือประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

ยื่นค าร้องต่อศาลภายใน ๙๐ วนั นบัแต่วนัท่ี
ได้รับเร่ืองและผูถู้กกล่าวหา  มีภาระการ
พิสูจน์ 

•55 





ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ หมายความว่า การที่
ทรัพย์สินหรือหนีสิ้นในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินที่ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้ย่ืน     
เม่ือพ้นจากต าแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนีสิ้นที่ได้ย่ืนเม่ือเข้ารับ
ต าแหน่งในลักษณะที่ทรัพย์สินเพิ่มขึน้ผิดปกติหรือ
หนีสิ้นลดลงผดิปกติ 



การแสดงรายการทรัพย์สินและหนีสิ้น 
๑.  ผูมี้หนา้ท่ียืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์น
และหน้ีสิน 
 ๑.๑  ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 ๑.๒ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

   ยืน่ต่อ ป.ป.ช. 



๒.  ก าหนดเวลาการยืน่บญัชีแสดงรายการ
ทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 
 ๒.๑  ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 -  ยืน่ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนั เขา้รับต าแหน่ง 
 -  ยืน่ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนั พน้ต าแหน่ง 
 -  ยืน่ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนั พน้จากต าแหน่ง 
    มาแลว้เป็นเวลา ๑ ปี 

 



 ๒.๒  เจา้หนา้ท่ีของรัฐ (ประธานศาลฏีกา,ศาลรธน.,ศป+รอง+     
ผูพ้ิพากษา+ตุลาการ,อส.+รอง,หนส.ตุลาการทหาร,กกต,กตง,ผูต้รวจฯ,ตน.สูง) 

 -  ยืน่ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนั เขา้รับต าแหน่ง 

 -  ยืน่ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนั อยูใ่นต าแหน่งครบ ๓ ปี 
 -  ยืน่ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนั พน้ต าแหน่ง 
 -  ยืน่ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนั พน้จากต าแหน่ง     
    มาแลว้เป็นเวลา ๑ ปี 

 



๓.  การแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 
 ๓.๑  ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 ๓.๒ ทรัพยสิ์นท่ีมอบหมายให้อยู่ในความครอบครอง
หรือดูแลของบุคคลอ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม (ปัจจุบนั 
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงท่ีอยู่ใน
ความครอบครองของผูอ่ื้น) 
 ๓.๓ ยืน่พร้อมเอกสารประกอบ / ส าเนา ภงด.๙๐,๙๑ 

  



ผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 

มีทรพัยสิ์นเพิ่มข้ึนผดิปกติ 

อยักำรสูงสุด 

ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 

ม.๒๖๒ (รธน.) 



  ผลของการจงใจ  ไม่ย่ืน / ย่ืนเท็จ / ปกปิด 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

                     
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

  

 ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
             

                พ้นจากต าแหน่ง  ห้ามด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

      และพรรคการเมือง ๕ ปี   
ม.๒๖๓ (รธน.) 



ผลของการจงใจ  ไม่ย่ืน / ย่ืนเทจ็ / ปกปิด 
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ(ม.๓๙)หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดบัสูง 

           

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 

ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 

             พ้นจากต าแหน่ง                       ห้ามด ารงต าแหน่ง 5 ปี  



 

โทษทางอาญา         จ าคุกไม่เกนิ ๖ เดือน   

     ปรับไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท  

     ทั้งจ าทั้งปรับ 

 



การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงนิ 
-  มีพฤติการณ์/เหตุอนัสมควรสงสยั วา่การไดม้าซ่ึง 
   ทรัพยสิ์นและหน้ีสิน โดยไม่ชอบ 
-  พฤติการณ์เช่ือไดว้า่จะมีการโอน ยกัยา้ย แปรสภาพ  
   ซุกซ่อนทรัพยสิ์นหรือการถือครองแทน 



อ านาจตามกฎหมาย ปปง. และ
คณะกรรมการธุรกรรม 

การตรวจสอบทรัพย์สินและหนีสิ้น 
-  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ  านาจเรียกขอ้มูลเก่ียวกบั 
   การท าธุรกรรมทางการเงิน 

การตรวจสอบความถูกต้องความมอียู่จริง/เปลีย่นแปลงของ
ทรัพย์สินและหนีสิ้น 
-  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใชอ้  านาจของ คณะกรรมการ ปปง. 
   และคณะกรรมการธุรกรรม ตามกฎหมาย ปปง. 



 (ม. 103/7/8) 



 มาตรา  ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงานของรัฐด า เ นินการจัดท า ข้อมูล
รายละเอยีดค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและ
การค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 
 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีที่มี    
การท าสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็น
สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐน้ัน มีหน้าที่แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต่อกรมสรรพากร นอกเหนือจาก
บัญชีงบดุลปกติที่ย่ืนประจ าปี เพ่ือให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินและการค านวณภาษีเงินได้ในโครงการที่ เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐดังกล่าวทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 



  มาตรา ๑๐๓/๘  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงาน 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือส่ังการให้หน่วยงานของรัฐจดัท าข้อมูล
เกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจ้างตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง  

โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึง
ร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัทีค่ณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้
ด าเนินการดงักล่าว และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่ตดิตาม
ผลการด าเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรีในกรณดีงักล่าวด้วย 

 หน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนหรือไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  
ให้ถือว่าผู้ทีม่ีหน้าทีเ่กีย่วข้องมีความผดิทางวนัิยหรือเป็นเหตุทีจ่ะ 
ถูกถอดถอนจากต าแหน่งหรือต้องพ้นจากต าแหน่ง แล้วแต่กรณ ี



แนวทางการประกาศเปิดเผยราคากลางและรายละเอยีด 
การค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

(บังคบัใช้ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) 



การจัดซ้ือจัดจ้างที่ต้องประกาศ 
 

       คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีส่ังการให้หน่วยงาน 
ของรัฐปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้าง ๗ ประเภท 
  ๑. งานจ้างก่อสร้าง 
            ๒. การจ้างควบคุมงาน 
            ๓. การจ้างออกแบบ 
            ๔. การจ้างที่ปรึกษา 
            ๕. การจ้างวจิยัหรือเงนิสนับสนุนให้ทุนการวจิยั 
  ๖. การจ้างพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ 
 ๗. การจดัซ้ือจดัจ้างซ่ึงมิใช่งานก่อสร้าง  



ผลการพจิารณาของคณะรัฐมนตรี 
 

 ๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นชอบ 
ตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรี ส่ังการให้
หน่วยงานของรัฐปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้าง ๗ ประเภท 
 ๒.  หน่วยงานของ รัฐจะต้องปฏิบัติภายใน ๑๘๐ วัน  คือ  
ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  ยกเว้นงานจ้างก่อสร้างที่ต้องปฏิบัติ 
ตามหนังสือแจ้งเวียนของกระทรวงการคลังเม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๕         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

                         
 
 
 
 

 
 หน่วยงานของรัฐใดฝ่าฝืนหรือไม่ด าเนินการตาม

วรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความผิด
ทางวินัยหรือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากต าแหน่ง
หรือต้องพ้นจากต าแหน่ง แล้วแต่กรณี 

•หน่วยงานของรัฐละเลยไม่ปฏิบัต ิ



 แนวทางมาตรการให้บุคคลหรือนิตบุิคคลซ่ึงเป็น
คู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ ย่ืนบัญชีแสดง
รายรับรายจ่ายของโครงการต่อกรมสรรพากร  

(บังคบัใช้วนัที่  ๑ เมษายน  ๒๕๕๕) 



 ** ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐก่อนิติ สัมพันธ์กับบุคคลหรือ 
นิติบุคคลซ่ึงได้มีการระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้
แสดงบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลน้ันจะได้
แสดงบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายตามประกาศนี้หรือได้มีการปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่ังเพกิถอนรายช่ือจากบัญชีดังกล่าวแล้ว ทั้งนี ้
ไม่ว่าสัญญาน้ันจะมีมูลค่าเท่าใดกต็าม (ประกาศฯ ข้อ ๑๗)  

 



 ให้รายงานข้อมูลคู่สัญญาเฉพาะในสัญญาทีต้่องย่ืน แบบ บช.๑ 

      (๑) เป็นสัญญาทีท่ าตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นมา  

      (๒) สัญญามีมูลค่า ๒ ล้านบาทขึน้ไป  
         (ตั้งแต่วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๕๘ มูลค่าสัญญา ๕ แสนบาท)  

      (๓) กรณมีีการแก้ไขสัญญาเพิม่วงเงนิ ให้ใช้มูลค่าสัญญารวมกนั 
      (๔) คู่สัญญาไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐประเภททีไ่ม่ต้องย่ืนแบบ 
         ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 

      (๕) คู่สัญญาไม่ใช่นิตบุิคคลต่างประเทศทีไ่ม่มีตวัแทน หรือผู้แทน 
         ในประเทศไทย ฯ ตามข้อ ๖ (๒)  





•“ฮั้ว” คืออะไร 

•ภาษากฎหมาย  เรียกวา่ “การสมยอมการเสนอราคา” 

“การสมยอมการเสนอราคา” (ฮั้ว) หมายความวา่  

การท่ีผูเ้สนอราคาตั้งแต่สองคนข้ึนไป ตกลงกระท าการ่วมกนั
ในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 



โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

   ก าหนดราคาอนัเป็นการเอาเปรียบแก่หน่วยงาน 
        ของรัฐ หรือ 
   หลกีเลีย่งการแข่งขนักนัอย่างแท้จริงและเป็นธรรม 
         อนัเป็นการเอือ้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหน่ึง 
         หรือหลายรายให้เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา หรือ 
    เพ่ือผลประโยชน์อย่างใด ระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกนั 



    ฮ้ัว”  เกิดความเสียหายอย่างไร 

• ถือเป็นการทุจริตอยา่งร้ายแรง   

• ท าใหรั้ฐสูญเสียประโยชน์ 

• ก่อใหเ้กิดการผกูขาด สร้างอิทธิพลในการก่อสร้าง     
รวมถึงการจดัซ้ือจดัจา้ง  

• ส่งผลเสียหายต่อประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของเงินและ
เจา้ของประเทศ 



•กฎหมายว่าดว้ยการฮัว้ 

มี “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542”  หรือคนทั่วไป

เรียกสั้น ๆ ว่า  

“กฎหมายว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการฮั้ว”  

 ออกมาบังคับใช้ 



หมายความว่า  การยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นผู้มีสิทธิท า
สญัญากบัหน่วยงานของรฐัอนัเกี่ยวกบั การซื้อ การจา้ง 
การแลกเปลี่ยน การเช่า การจ าหน่ายทรพัย์สิน การ
ไดร้บัสมัปทาน การไดร้บัสทิธใิด ๆ 

• นิยามท่ีส าคญั 

“การเสนอราคา” 



หมายความว่า กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการ    
ส่วนภมิูภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน รฐัวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนใด ท่ีด าเนินกิจการของรฐัตามกฎหมาย 
และได้รบัเงินอุดหนุน หรือเงิน หรือทรพัยสิ์นลงทุน
จากรฐั 

• นิยามท่ีส าคญั 
“หน่วยงานของรฐั” 



•         บงัคบัใช้กบัเจ้าหน้าท่ีของรฐัและ       
  ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง 

•   บงัคบัใช้กบัภาคธรุกิจ                                                   
 ท่ีเป็นคู่สญัญากบัรฐั 

• บงัคบัใช้กบัประชาชนทัว่ไป                                                          
 ท่ีมีส่วนร่วมกระท าผิด 

การบังคับใช ้



•   ความผดิบุคคลทัว่ไป    
  (มาตรา 4 – มาตรา 9) 

•   ความผดิเจา้หน้าทีข่องรฐั 
  (มาตรา 10 – มาตรา 13) 
  มีทัง้โทษ จ าคกุ และ ปรบั 
 

ถ้าท าผิด “กฎหมายว่าด้วยการฮัว้”  

•มีบทลงโทษอยา่งไร 



 

ความผดิของบุคคลทัว่ไป  (มาตรา 4 – มาตรา 9) 

• มาตรา 4    (สมยอมราคา) 

•อตัราโทษ 

  ผู้ตกลงร่วมกนัในการเสนอราคา หรือ ผู้เป็นธุระในการชักชวน   
   ให้ผู้อ่ืนร่วมตกลง   
  เพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญา 
  โดย   -  หลกีเลีย่งการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
              -  กดีกนัไม่ให้เสนอสินค้าหรือบริการ  หรือ 
            -  เอาเปรียบหน่วยงานของรัฐซ่ึงมิใช่การประกอบธุรกจิปกต ิ

• ลกัษณะความผดิ 

• จ าคุก 1-3 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอราคา
สูงสุดหรือทีม่ีการท าสัญญา 



•มาตรา 5 (การจดัฮั้วกนั) 

•อตัราโทษ 

 ให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ 
 เรียกรับหรือยอมจะรับ 

 เงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 
 เพ่ือจูงใจให้ 
 - ร่วมด าเนินการให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดเป็นผู้มสิีทธิท าสัญญา 
      - เสนอราคาสูงกว่าหรือต า่กว่าลกัษณะสินค้า บริการหรือสิทธิ  
   ที่จะได้รับ 
 - ไม่เข้าร่วมเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา 

•ลกัษณะความผดิ 

จ าคุก 1-3 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงนิที่เสนอ
ราคาสูงสุดหรือทีม่ีการท าสัญญา 



•มาตรา 6 (ข่มขืนใจผูอ่ื้นใหจ้ ายอม) 

•อตัราโทษ 

  ข่มขืนใจผู้อ่ืนให้จ ายอมร่วมด าเนินการ   
  ในการเสนอราคา หรือไม่เข้าร่วมเสนอราคา หรือถอนการ                
   เสนอราคา หรือ ต้องเสนอราคาตามก าหนด 
  โดยใช้ก าลงัประทุษร้าย หรือขู่เข็ญให้กลวั จะเกดิอนัตรายต่อ            

   ชีวติ  ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ         

   หรือบุคคลทีส่าม 
  จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่าน้ัน 

•ลกัษณะความผดิ 

•จ าคุก 5-10 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินทีเ่สนอราคา             
สูงสุดหรือทีมี่การท าสัญญา 



•มาตรา 7 (ใชอุ้บายหลอกลวง, กระท าโดยวิธีอ่ืนใด) 

•อตัราโทษ 

  ใช้อุบายหลอกลวงหรือท าโดยวธีิอ่ืน   

  เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนไม่มีโอกาสเสนออย่างเป็นธรรม หรือเสนอราคา     
   โดยหลงผดิ 

•ลกัษณะความผดิ 

•จ าคุก 1-5 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอราคา
สูงสุดหรือทีม่ีการท าสัญญา 



•มาตรา 8 (เสนอราคาต ่า หรือใหผ้ลประโยชน์สูงกวา่ปกติ      
เป็นเหตุใหป้ฏิบติัตามสญัญาไม่ได)้ 

•อตัราโทษ 

  เสนอราคาโดยรู้วา่ต ่ามากเกินกวา่ปกติ หรือเสนอผลประโยชน์สูง   
   กวา่ความเป็นจริง 
  เป็นการกีดกนัการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
  เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามสญัญา 
  โดยทุจริต 

•ลกัษณะความผดิ 

•จ าคุก 1-3 ปี และปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินที่เสนอราคา
สูงสุดหรือทีม่ีการท าสัญญา 



•มาตรา 9 (นิติบุคคลกระท าผิด  ผูจ้ดัการ, ผูบ้ริหารเป็นตวัการร่วม) 

•อตัราโทษ 

  การกระท าผิดตาม พ.ร.บ. น้ี เป็นไปเพื่อประโยชน์นิติบุคคลใด   
  ถือวา่ หุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร  หรือ                 
   ผูมี้อ  านาจในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผูรั้บผดิชอบใน                
   การด าเนินการของนิติบุคคลในเร่ืองนั้น  เป็นตวัการร่วม                      
   ในการกระท าผิด 
  เวน้แต่พิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนรู้เห็นในการกระท าผดิ 

•ลกัษณะความผดิ 

ตามมาตราที่กระท าความผดิ 



ความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  (มาตรา 10 – มาตรา 13) 

•มาตรา 10 (รู้หรือควรรู้วา่มีการกระท าผดิตาม พ.ร.บ. น้ี     
ละเวน้ไม่ยกเลิกการเสนอราคา) 

  เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานของรัฐ 
  มีอ  านาจ หรือหนา้ท่ี อนุมติั พิจารณา หรือด าเนินการ  
   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอราคา 
 รู้ หรือมีพฤติการณ์ปรากฏแจง้ชดัวา่ควรรู้วา่มีการกระท าผดิ    
  ตาม  พ.ร.บ.  น้ี 

•ลกัษณะความผดิ 



  ละเวน้ไม่ด าเนินการ เพ่ือใหมี้การยกเลิกการด าเนินการ  
   เก่ียวกบัการเสนอราคาคร้ังนั้น 
  มีความผดิฐานกระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ี 

 

 

จ าคุก 1-10 ปี และปรับ 2 หม่ืนบาทถึง 2 แสนบาท 

 •อตัราโทษ 



•มาตรา 11 (ทุจริตในการออกแบบ  ก าหนดราคา  ก าหนดเง่ือนไข) 

•อตัราโทษ 

  เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานของรัฐ  หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย 
  ท าการออกแบบก าหนดราคา เง่ือนไข หรือผลประโยชน์ตอบแทน  
   อนัเป็นมาตรฐานในการเสนอราคา 
  โดยมุ่งหมายไม่ใหมี้การแบ่งปันราคาอยา่งเป็นธรรม   หรือ 
  เพ่ือช่วยเหลือผูเ้สนอราคาใหมี้สิทธิท าสญัญาโดยไม่เป็นธรรม หรือ 
  เพ่ือกีดกนัผูเ้สนอราคาไม่ใหเ้ขา้แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
  โดยทุจริต 

•ลกัษณะความผดิ 

•จ าคุก 5-20 ปี หรือตลอดชีวติ  และปรับ 1 แสน  ถงึ 4 แสนบาท 



•มาตรา 12 (เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานของรัฐกระท าผดิตาม พ.ร.บ.     
น้ีมีความผดิฐานกระท าผดิดว้ยต าแหน่งหนา้ท่ี) 

•อตัราโทษ 

  เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานของรัฐ 
  กระท าผดิตามพระราชบญัญติัน้ี  หรือกระท าการใด ๆ 
  โดยมุ่งหมายมิใหมี้การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
  เพื่อเอ้ืออ านวยแก่ผูเ้ขา้ท าการเสนอราคาใหเ้ป็นผูมี้สิทธิ                      
   ท าสญัญา 

•ลกัษณะความผดิ 

จ าคุก 5-20 ปี หรือจ าคุกตลอดชีวติ และปรับ 1 แสน ถงึ 4 แสนบาท 



•มาตรา 13 (ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  กระท าความผดิต่อ     
เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานของรัฐ) 

•อตัราโทษ 

  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการ หรืออนุกรรมการ                     
ในหน่วยงานของรัฐที่มิใช่เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานของรัฐ 
  กระท าความผดิตาม พ.ร.บ. นี ้ หรือ กระท าการใด ๆ 
  ต่อเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานของรัฐ  ซ่ึงมีอ านาจหรือหน้าทีใ่นการอนุมัตกิาร
พจิารณา หรือการด าเนินการที่เกีย่วข้องกบัการเสนอราคา 
  เพ่ือจูงใจหรือจ ายอมต้องรับการเสนอราคาทีมี่การกระท าผดิตาม พ.ร.บ. นี ้

•ลกัษณะความผดิ 

จ าคุก 7-20 ปี หรือตลอดชีวติ และปรับ 1 แสน 4 หม่ืนบาท - 4 แสนบาท 



แผนภูมกิระบวนการไต่สวนตามกฎหมาย “ฮ้ัว” 

•ป.ป.ช. 
•พบการกระท าผดิ 

•มกีารกลา่วหา 
•รอ้งเรยีน 

•ป.ป.ช. 
•ไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ 

•ไมต่ดัสทิธ ิ
•ผูเ้สยีหาย/หน่วยงานของรฐั 
•รอ้งทุกขต์่อพนกังานสอบสวน 

•(1) นายกรฐัมนตร,ี 
•รฐัมนตร,ีสส.,สว., 
•ขา้ราชการ 
•การเมอืงอื่น 

•อยัการสงูสุด 
•ศาลฎกีาแผนกคดอีาญา 
•ของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

•(2) เจา้หน้าที่
ของรฐั 

•ผดิวนิยั •ผูบ้งัคบับญัชา •ลงโทษทางวนิยั 

•ผดิอาญา •อยัการสงูสุด •ศาลเขตอ านาจ 

•(3) บุคคลอื่น •ป.ป.ช.กลา่วโทษต่อพนกังานสอบสวน 

•กรณีรว่มกนั 
•(1)+(2)+(3) 

•ป.ป.ช.เหน็ควร 
•ด าเนินการ 
•ไต่สวนเอง 

•อยัการสงูสุด •ศาลเขตอ านาจ 

•ป.ป.ช.เหน็ควร 
•ใหพ้นกังานสอบสวน
ด าเนินการ 

•พนกังานสอบสวน 




