หัวข้อ
วัตถุประสงค์
ครั้งที่จัด
จัดเมื่อ
สถานที่
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปประเด็นจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้เรียบเรียง
ดูวีดีโอย้อนหลัง

ถอดรหัส : การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และจับดีกรีคดีทุจริตคอร์รัปชัน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ครั้งที่ 6 ของ CoPs ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
จานวน 2,078 คน จาแนกเป็น ส่วนกลาง 61 คน ส่วนภูมิภาค 2,017 คน
ได้อภิปรายร่วมกันเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
เพื่อนาไปสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ได้แก่ ความเป็นมาในการจัดตั้ง
ศาลอาญาคดีทุ จริตและประพฤติมิช อบกลาง ภารกิจการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติม ิช อบ ผู ้บ ริห ารศาลอาญาคดีท ุจ ริต และประพฤติม ิช อบ
คุณ สมบัติข องผู้พิพ ากษาของศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิช อบ ประเภท
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางที่เข้าสู่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ มิชอบ
การดาเนิน คดี ลัก ษณะพิเ ศษของคดีทุจ ริต และประพฤติมิช อบ ลัก ษณะพิเ ศษ
ของกฎหมายวิธีพิจ ารณาคดีทุจ ริต และประพฤติมิช อบ การถอนฟ้อ ง บทบาท
หน้า ที่ข องเจ้า พนัก งานคดีทุจ ริต และประพฤติมิช อบ ระยะเวลาการพิจ ารณา
กรณีผู ้ถูก กล่า วหาหรือ จาเลยหลบหนี การกาหนดโทษผู ้ต้อ งหาหรือ จาเลยที่
หลบหนี การไต่ ส วนมู ล ฟ้ อ ง วิ ธี ก ารพิ จ ารณาคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
การพิจารณาลับหลังจาเลย การริบทรัพย์สิน การแสดงตนของจาเลย ความผิดฐาน
ปฏิบ ัติห น้า ที่โ ดยมิช อบ ความส าคัญ ของการเป็น เจ้า พนัก งานตามประมวล
กฎหมายอาญาและตัวอย่างกรณีศึกษา
นายวีระ แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นางสาวกฤตติกา หงส์หิน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วีดีโอ

-

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจาสานักประธานศาลฎีกา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจาสานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- เนติบัณฑิตไทย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

- ทนายความ
– ผู้ช่วยผู้พิพากษา
- ผู้พิพากษาประจากระทรวงช่วยทางานในตาแหน่ง
- ผู้พิพากษาศาลอาญา , ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ - ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี
- ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
- ผู้พพิ ากษาศาลอาญา
-

นิติศาลตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประกาศนียบัตรอบรมวิชาว่าความสภาทนายความ
ประกาศนียบัตรสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต(กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Certificated of International Business Transactions and Taxation.
Duke Center For International Development Duke University
Durham, North Carolina, USA.
Certificated of International Taxation Queenmary
University of London, UK.

-

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครพนม
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจาสานักประธานศาลฎีกา
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ
เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

-

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เนติบัณฑิตไทย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนียน สหรัฐอเมริกา

เนื่องจากการทุจริ ตและประพฤติมิช อบมีผ ลกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงทางสังคมและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในระยะที่ผ่านมาได้ทวีความ
รุนแรง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจานวนมาก และจากการดาเนินนโยบายในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง ส่งผลให้มีคดีทุจริตและประพฤติ มิชอบขึ้นสู่ศาลมากขึ้น
จึงมีการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจ ริตและประพฤติมิช อบกลาง เพื่อให้การอานวยความยุติธ รรมในคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่
17 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา พร้อมทั้งได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เปิดทาการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลาง พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ดังนั้น จึงนับได้ว่า 1 ตุลาคม 2559 เป็นวั นที่ก่อกาเนิด
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น โดยแห่งแรกเป็นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ปัจจุบันมีการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง (ตั้งที่ส่วนกลาง) และไปยังภาคต่าง ๆ
จานวน 9 ภาค รวมทั้งสิ้ น 10 ศาล เพื่อรองรับคดีทุจริตและประพฤติมิช อบทั่วทั้งประเทศ โดยในศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค จะมีขอบเขตอานาจตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาหรือ ขอบเขตอานาจศาล
ยกเว้น ศาลอาญาคดีทุจ ริ ตและประพฤติมิช อบกลางที่มีขอบเขตอานาจหน้าที่พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุ รี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดอื่นทั่วประเทศ
รวมถึงกรณีความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรอีกด้วย

ผู้กระทาความผิดรายเก่าจะต้องหมดไปและต้องรับโทษ
ผู้กระทาความผิดรายใหม่ต้องไม่มีและถูกปราบปรามทันทีอย่างเด็ดขาด
มาตรการป้องกันไม่เปิดโอกาสให้กระทาความผิดด้วยธรรมภิบาลที่เข็มแข็ง
ระบบคุณธรรมและจริยธรรมจรรยาบรรณที่เข้มข้นและการบังคับใช้กฎหมาย

หมายความว่ า
ทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต กฎหมาย
ว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
หรือกฎหมายอื่น

หมายความว่า
การกระท าที่ ไ ม่ ใ ช่ ทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่
แ ต่ เ ป็ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห รื อ ล ะ เ ว้ น
การปฏิบัติอย่างใด โดยอาศัยเหตุ
ที่มีตาแหน่ง หรือ หน้าที่ อันเป็ นการ
ฝ่าฝื นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ค าสั่ ง หรื อ มติ ข องคณะรั ฐ มนตรี
ที่ มุ่ ง หมายจะควบคุ ม ดู แ ลการรั บ
การเก็บ รัก ษา หรื อการใช้ เงิ นหรื อ
ทรัพย์สินของแผ่นดิน

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 17 กาหนดให้ มี
ผู้บริหารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ดังนี้
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จานวน 1 คน
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จานวน 3 คน

ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทุกศาลกาหนดให้มีผู้พิพากษา ดังนี้
ให้มีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่เคย
ดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ให้มีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งผู้พิพากษามาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค
กาหนดให้มีอธิบดีผู้พิพากษา และรองอธิบดีผู้พิพากษา ดังนี้
อธิบดีผู้พิพากษาศาล 1 คน
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลไม่เกิน 3 คน
ส่วนองค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีการกาหนดกรอบ
อัตราได้สูงสุดถึง 45 คน เนื่องจากจะต้องรองรับคดีที่มีแนวโน้มปริมาณมากขึ้นจากทั่วประเทศ

ประเภทคดีที่จะสามารถขึ้นศาลอาญาและคดีประพฤติมิชอบ ได้นั้นจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ตามมาตรา 3 วรรคหนึ่ง
คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ร าชการหรื อ ความผิ ด
ต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่น หรือความผิดอื่นอันเนื่องมาจากการประพฤติมิชอบ
คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่กระทาความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่อง
กับความผิดตาม (1) หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือกฎหมายอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลในความผิดเกี่ยวกับการเรียก รับ ยอมจะรับ หรือให้ ขอให้รับว่ า
จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือการใช้กาลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรือใช้อิทธิพลเพื่อ
จูงใจหรือข่มขืนใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาใด ตามประมวลกฎหมาย
อาญาหรือกฎหมายอื่น
คดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลตามกฎหมายที่กาหนดให้เป็นคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ
คดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ร่วมกระทาความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบุคคล ตาม (1) ถึง (4) ไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้สมคบ
คดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน และเอกสารประกอบ หรือ
จงใจยื่นบัญชี และเอกสารดังกล่าวด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
คดี ที่ร้ องขอให้ ทรั พย์ สิ นตกเป็นของแผ่ นดินเพราะเหตุ ร่ารวยผิ ดปกติห รือมีทรัพย์สิ นเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ
กรณีที่มีการขอให้ศาลดาเนินกระบวนพิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนยื่นฟ้องหรือยื่นคาร้องขอ
ตาม (1) ถึง (7)
คดีที่การกระทากรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท หากบทใดบทหนึ่ง
อยู่ในอานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลางมีอานาจรับพิจาณาพิพากษาข้อหาความผิดบทอื่นด้วย รวมถึง
คดีที่การกระทาความผิดหลายกรรมต่างกันในความผิดที่เกี่ยวข้องกัน แม้บางกรรมที่ไม่อยู่ใน
อานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบกลางก็มีอานาจที่รับหรือไม่รับไว้พิจารณาพิพากษาได้

ได้แก่ คดีอาญาที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติมิชอบ ฮั้วประมูล เป็นต้น (เอาผิด
เจ้าหน้าที่รัฐ) และคดีอาญาที่บุคคลร่ วมกระทาผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในฐานะตัวกลาง ผู้ ใช้ ผู้สนับสนุน
ผู้สมทบ ติดสินบน จูงใจ หรือข่มขืนใจเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น (เอาผิดบุคคลทั่วไป)
ที่ขอให้ ริบทรัพย์สินตกเป็นของแผ่ นดิน ความผิดฐานฟอกเงิน
ร่ารวยผิดปกติ ได้แก่ คดี ร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
ผิดปกติ (เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ บุคคลทั่วไป)
ได้แก่ คดีเกี่ยวกับการจงใจ ไม่ยื่น
บัญชีแสดงราชการทรัพย์สินและหนี้สิน แลกเอกสารประกอบหรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการดังกล่าวด้วยข้อความ
อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ (เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ)
จากที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้ที่ถูกฟ้องจึงสามารถเป็นได้ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหา บุคคลทั่วไป
ซึ่งเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือนิติบุคคล เช่น บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด ตัวอย่างเช่น กรณีฮั้วประมูล เป็นต้น

ช่องทางที่เข้าสู่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย ประเภท ได้แก่
โดยสานวนมาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ผ่านการสืบสวน
สอบสอบของ ป.ป.ช. จะถูกฟ้องโดยอัยการสูงสุด
โดยสานวนมาจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. (เจ้าหน้าที่ของ
รัฐซึ่งดารงตาแหน่งต่ากว่าผู้บริ หารระดับสูง หรือข้าราชการที่ดารงตาแหน่งต่ากว่าผู้ อานวยการระดับต้นหรือ
เทียบเท่าลงมา)
เมื่ออัยการสูงสุดตกเป็นผู้ถูก
กล่าวหาให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้ยื่นฟ้องต่อศาล
ในกรณี
ที่พนักงานอัยการหรืออัยการสูงสุดกับ ป.ป.ช. มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง
ขึ้นมา 1 ชุด เพื่อหาข้อยุติ แต่ถ้ายังไม่สามารถหาข้อยุติได้ให้เป็นสิทธิ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะมีอานวนฟ้อง
คดีเองหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทนก็ได้
แต่ต้องเป็นผู้ต้องหาโดยนิตินัย
กรณีผู้ถูกฟ้องได้ทาความผิดหลายกระทง จะยึดตามหลักเกณฑ์ การลงโทษในความผิดหลายกระทง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 กล่าวว่า เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทาการ อันเป็นความผิดหลายกรรม
ต่างกัน ให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป แต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือลดมาตราส่วน
โทษด้วยหรือไม่ก็ตาม เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว โทษจาคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกาหนดดังต่อไปนี้
(1) 10 ปี สาหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี
(2) 20 ปี สาหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกิน 3 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี
(3) 50 ปี สาหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไป เว้นแต่
กรณีที่ศาลลงโทษจาคุกตลอดชีวิต

 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง
 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยักยอกหรือฉ้อโกงทรัพย์
 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อการให้บริการหรือการอานวยความยุติธรรม

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 กล่าวว่า ผู้ใด
(1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิด
แหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทาความผิดมิให้ต้องรับโทษ
หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
(2) กระทาด้ว ยประการใด ๆ เพื่ อปกปิด หรือ อาพรางลั ก ษณะที่แ ท้จริ งการได้มา แหล่ ง ที่ตั้ ง
การจาหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด
ผู้นั้นกระทาความผิดฐานฟอกเงิน
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การฟอกเงิน เป็น การนาเงินที่ได้มาจากการกระทาความผิดหรือเป็นการใช้เงินที่
ผิดประเภท ตัวอย่างเช่น งบประมาณจัดสรรให้ดาเนินโครงการลักษณะหนึ่ง แต่ไปแปรเป็นงบประมาณประเภทอื่น
หรือ กล่าวได้ว่า เป็นการใช้งบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดประเภท นั่นเอง
นอกจากนี้ยังได้มีอีกหนึ่งฐานความผิด กล่าวคือ ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต เพื่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157 และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ในการดาเนินคดีจะดาเนินการใน มิติ กล่าวคือ
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
กระบวนการตรวจฟ้อง โดยเป็นการตรวจสอบการฟ้องในเบื้องต้น เมื่อมีโจทก์เป็นผู้ยื่นฟ้อง
เพื่อเป็นการคัดกรองในชั้นต้น เพื่อป้องกันการฟ้องร้องมิให้เกิดการกลั่นแกล้ง หรือการฟ้องร้องโดยไม่สมเหตุสมผล
หรือหลักฐานไม่เพียงพอต่อการดาเนินคดี ก็จะมีการยกฟ้องต่อไป ซึ่งในมุมมองดังกล่าวจะเป็นการป้องกันและสร้าง
ขวัญกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สุจริต

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.
2561 มาตรา 8 ในการดาเนิ นดคีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลย
หลบหนีไปในระหว่างถูกดาเนิน คดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาลมิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลย
หลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และเมื่อได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจาเลย ถ้าจาเลยหลบหนีไปใน
ระหว่างต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 98 มาใช้บังคับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
มาตรา 90 ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็น ว่า การให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหายังคงปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป อาจจะเกิดความเสียหายให้แก่ทางราชการหรือเป็นอุปสรรคในการไต่สวนต่อไป ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ถ้าต่อมาผลการไต่สวนปรากฏว่า
ข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้ผู้บังคับบั ญชาของผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วเพื่อดาเนินการให้
ผู้ถูกกล่าวหากลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 6 วิ ธีพิจารณาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้ใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็วตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้และข้อบังคับ
ของประธานศาลฎีกา ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อบังคับดังกล่าว ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจ ารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง หรื อกฎหมายว่า ด้ว ยการจั ดตั้ง ศาลแขวงและ
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 8 เพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรม ศาลอาจมีคาสั่งให้คู่ความที่ดาเนินกระบวนพิจารณาไม่ถูกต้อง ดาเนินกระบวนพิจารณาให้
ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกาหนด
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 15 วรรค 3 กรณีที่
ศาลเห็นว่าฟ้องไม่ถูกต้อง ให้ศาลมีคาสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง

ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
ข้อ 14 ในกรณี ที่โ จทก์ ยื่ น คาร้ องขอถอนฟ้ อ ง ให้ ศาลพิจ ารณาสั่ ง คาร้ องขอถอนฟ้ องโดยคานึ งถึง ประโยชน์
สาธารณะและความเสี ย หายที่ มี ผ ลกระทบต่ อ รั ฐ เป็ น ส าคั ญ ทั้ ง นี้ ศาลอาจไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาสั่งคาร้องก็ได้ แต่ถ้าคาร้องนั้นได้ยื่นในภายหลังเมื่อจาเลยให้การแก้คดีแล้ว ให้ถามจาเลย
ว่าจะคัดค้านหรือไม่ แล้วให้ศาลจดคาแถลงของจาเลยไว้ ในกรณีที่จาเลยคัดค้านการถอนฟ้อง ให้ศาลยกคาร้อง
ขอถอนฟ้องนั้นเสีย

พระราชบั ญ ญั ติ วิธี พิ จ ารณาคดี ทุ จริ ต และประพฤติ มิ ช อบ พ.ศ. 2559 มาตรา 7 ในชั้น ไต่ ส วน
มูลฟ้องหรือระหว่างพิจารณาศาลมีอานาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดี ทาหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการดาเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ศาลใช้เป็นแนวทางในการไต่สวนมูลฟ้อง หรือการ
พิจารณาคดี
(2) ดาเนินการและจัดทารายงานเกี่ยวกับคดีตามที่ศาลมีคาสั่ง.
(3) ช่วยเหลือศาลในการบันทึกคาพยาน
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ในการทาหน้าที่ช่วยเหลือนั้น
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานคดีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา และให้มีอานาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ข้อมูล หรือให้จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องใด
เรื่องหนึ่งตามอานาจหน้าที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีชั้นไต่สวนมูลฟ้องที่สาคัญนั้น กล่าวคือ ศาลเห็นสมควรมี
คาสั่ งให้ เจ้าพนั กงานคดีตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของโจกท์ จาเลย และบุคคลภายนอกที่ส่ งมา
ประกอบการพิจารณาตามหมายเรียกของศาลหรือหนังสือของเจ้าพนักงานคดี เพื่อให้ศาลใช้เป็นแนวทางในการ
ไต่สวนมูลฟ้อง
นอกจากนี้ เจ้ าพนั กงานคดีชั้นตรวจพยานหลั กฐาน ก่อนวันนัดตรวจพยานหลั กฐานอาจมอบให้
เจ้ าพนั กงานคดีช่วยควบคุม แนะน าให้คู่ความดาเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ทาการตรวจสอบและ
รวบรวมพยานหลักฐาน โดยกาหนดวันนัดให้เจ้าพนักงานคดีตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน 1 ถึง 3 นั ด
(จาเลยไม่ต้องมาก็ได้) แล้วแต่ความยุ่งยากของคดี ให้คู่ความหรือตัวแทนมาศาลได้

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 9 ระยะเวลาที่กาหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นที่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญั ตินี้ให้นามาใช้บังคับ ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
หรือตามที่ศาลกาหนด เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความมีคาขอศาลอาจย่นหรือขยายได้ตามความจาเป็นและ
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 ในการดาเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดาเนินคดีหรือระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาล มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหา หรือจาเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ
ในกรณีมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจาเลย ถ้ าจาเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้ลงโทษ มิให้นาบทบัญญัติมาตรา 98 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ
ซึ่งจะเห็นได้ว่า อายุความของคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจะแตกต่างกับคดีอาญาทั่วไป กล่าวคือ
การกาหนดอายุความในกรณีที่จาเลยหลบหนีระหว่างการพิจารณาของศาล โดยทั่วไปตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา กรณีที่จ าเลยหลบหนี ไปในระหว่างถูกดาเนินคดี หรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล จะนั บ
ระยะเวลาที่จาเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ ทาให้บางคดีอาจขาดอายุความ ซึ่งก็คือ อายุความจะ
เดินต่อไปเรื่อย ๆ ถ้าจาเลยหลบหนีไปจนพ้นอายุความ ก็จะไม่สามารถลงโทษได้ แต่ขณะที่ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบนั้นจะไม่นับระยะเวลาที่จาเลยหลบหนี รวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ ให้อายุความหยุดไว้ ไม่ว่า
จาเลยจะหลบหนีไปในระหว่างถูกดาเนินคดี หรือระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งก็คือ จาเลยหลบหนีไปนาน
เท่าใดก็ตาม อายุความจะไม่เดินต่อไป การพิจารณาคดีจะหยุดพักไว้ได้ โดยไม่ขาดอายุความเหมือนคดีอาญาทั่วไป
จนกว่าจะได้จาเลยมาดาเนินคดี หากจาเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ จาเลยกลับมา
เมื่อใดก็สามารถลงโทษได้เช่นเดียวกัน

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 14 ในการดาเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบตามพระราชบัญญัตินี้ผู้ถูกกล่าวหา หรือจาเลยที่หลบหนีไปในระหว่างที่ได้รับ การปล่อย
ชั่วคราว ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และถ้าเป็นการ
หลบหนีในระหว่างการพิจารณาของศาล ไม่ว่าศาลจะมีคาสั่งจาหน่ายคดีหรือไม่ก็ตาม ศาลอาจมีคาสั่งให้ผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการติดตาม หรือจับกุมจาเลยรายงานผลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร
ความผิดตามวรรคหนึ่งไม่ระงับไปเพราะเหตุที่คดีของผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลยนั้น มีการสั่งไม่ฟ้อง
ยกฟ้อง จาหน่ายคดี หรือถอนฟ้อง

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 17 การไต่สวนมูลฟ้อง
ให้ดาเนิ นการตามมาตรา 165 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สาหรับกรณีตามมาตรา 16 (2)
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการไต่สวนมูลฟ้องกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์
ไม่ว่าจะเป็นคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์หรือคดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์
ก่อนเริ่มไต่สวนมูลฟ้อง ถ้าจาเลยมาศาล ให้ศาลถามจาเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้นาบทบัญญัติ มาตรา
173 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการไต่สวนมูลฟ้อง จาเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสาคัญ ที่ศาล
ควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล และจะระบุในคาแถลงถึงตัวบุคคล เอกสาร หรือวัตถุที่จะสนับสนุนข้อเท็ จจริง ตามคาแถลง
ของจาเลยด้วยก็ได้ กรณีเช่นว่านี้ ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสาร หรือวัตถุดังกล่าวมาเป็น พยานศาลเพื่อประกอบการ
วินิจฉัยสั่งคดีได้ตามที่เห็นสมควร โดยโจทก์และจาเลยอาจถามพยานศาลได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล
ในระหว่างไต่สวนมูลฟ้องคดีที่พนักงานอัยการหรือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ ศาลจะสั่ง ขัง
จาเลยไว้ หรือปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้
คาสั่งของศาลที่ว่าคดีมีมูลให้แสดงเหตุผลอย่างชัดเจนประกอบด้วย

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
จะทาให้ศาลมีบทบาทและอานาจในการแสวงหา
ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ ไม่ถูกจากัดให้พิจารณาเฉพาะเพียงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่
คนฟ้องหรือคู่ความเสนอเหมือนคดีอาญาทั่วไป (เจ้าหน้าที่ตารวจ อัยการ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ทาสานวนส่งให้
ศาลพิจารณาและคู่ความส่งคาแก้ต่างให้ศาลพิจารณาสืบพยาน ศาลก็ใช้วิธีค้นหาความจริงตามพยานหลักฐาน
โดยยึดสานวนผู้ฟ้องเป็นหลักและต้องเสียเวลามาก) ระบบไต่สวนจะเปิดโอกาสให้คู่ความทั้ งสองฝ่ายงัดหลักฐาน
โต้กันในศาลได้อย่างเต็มที่ ทาให้เกิดความเป็นธรรม
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 23 ศาลมีอานาจ
เรียกพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานหรือบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคา หรือดาเนินการอื่นใด
เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา รวมทั้งมีอานาจสั่งให้ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ
ป.ป.ท. หน่วยงานหรือบุคคลใด ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม แล้วรายงานให้ศาลทราบ และจัดส่ง
พยานหลักฐานดังกล่าวต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด
ศาลมีอานาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ศาลมอบหมาย

พยานหลักฐานที่ได้มาตามวรรคหนึ่งต้องให้คู่ความทุกฝ่ายทราบและไม่ตัดสิทธิคู่ความในอันที่จะ
โต้แย้งพยานหลักฐานดังกล่าว
ดังนั้น การพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาพิพากษาคดี
ซึ่งจะมีการนารายงานและสานวนการสอบสวนหรือสานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของโจทก์มาเป็นหลักในการ
แสวงหาข้อเท็จจริง แต่จ ะไม่ ผูกพันศาลว่าจะต้องรับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวเสมอไป ขณะเดียวกันศาลมีอานาจ
แสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง จากพยานบุ ค คล พยานเอกสาร พยานวั ต ถุ หรื อ พยานหลั ก ฐานอื่ น ใด นอกเหนื อ จาก
พยานหลักฐานที่คู่ความอ้างอิงได้ตามที่ศาลเห็นสมควรและจะต้องรายงานให้ทราบภายในระยะเวลาที่กาหนด
ไว้อีกด้วย

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 28 การพิจารณาและ
สืบพยานในศาล ให้ทาโดยเปิดเผยต่อหน้าจาเลย
เมื่อศาลเห็ น เป็น การสมควร เพื่อให้ การพิ จารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า ศาลมีอานาจพิจารณาและ
สืบพยานลับหลังจาเลยได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) จาเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและการสืบพยานได้เนื่องจากความเจ็บป่วย หรือมีเหตุจาเป็นอื่น
อันมิอาจก้าวล่วงได้ เมื่อจาเลยมีทนายและจาเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณาและสืบพยาน
(2) จ าเลยเป็ นนิ ติบุคคลและศาลได้ออกหมายจับผู้ จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นแล้ ว แต่
ยังจับตัวมาไม่ได้
(3) จาเลยอยู่ในอานาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้วแต่ยังจับตัวมาไม่ได้
(4) ในระหว่างพิจารณาหรือสืบพยาน ศาลมีคาสั่งให้จาเลยออกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุขัดขวาง
การพิจารณา หรือจาเลยออกไปจากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล
ในกรณีดังกล่าว เมื่อศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล้ว ให้ศาลมีคาพิพากษาในคดีนั้นต่อไป
การพิจารณาคดีอาญาทั่วไป หากจาเลยหลบหนีให้หยุดพิจารณาสืบพยาน ซึ่งบางคดีอาจทาให้ขาด
อายุความ ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนี้กรณีที่จาเลยหลบหนีไป อายุความให้หยุดไว้ ไม่นับ และศาลสามารถ
สืบพยานลับหลังจาเลยได้ นั่นก็แปลว่า

ศาลมีอ านาจริ บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เกิ ด จากการกระทาผิ ด แม้โ จทก์ ไ ม่มี ค าขอ ก าหนดวิธี พิ จารณาและ
ดาเนินคดีในการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นผิดปกติ
และกาหนดให้ภาระการพิสูจน์ตกกับผู้กล่าวอ้างโต้แย้งถึงกรณีทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินมิได้จากการ
ร่ารวยผิดปกติ หรือมิได้เป็นทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ
ซึ่งการริบทรัพย์สินของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นมาตรการที่แตกต่างไปจากการ
ริบทรัพย์สินในคดีอาญาทั่วไป เนื่องจากคดีอาญานั้นส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการยึดของกลางหรือยึดของที่ได้
จากการกระทาความผิดมาเสนอต่อศาล และเสนอให้ศาลริบตอนที่ศาลได้มีการตัดสินโทษเรียบร้อยแล้ว
ในขณะที่คดีทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นจะมีมาตรการที่เพิ่มเติมมากขึ้น กล่าวคือ การที่ศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบสามารถพิพากษาให้ริบทรัพย์สินตามทรัพย์สินหรือตามประโยชน์ที่บุคคลซึ่งกระทา
ความผิดได้ไป ถึงแม้จาเลยจะไม่มีทรัพย์สิน นั้นแล้วก็ตาม ตัวอย่างเช่น จาเลยได้มีทรัพย์สินประกอบด้วยบ้านและ
ที่ดิน รวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ 20 ล้านบาท แต่ปัจจุบันนั้นทรัพย์สินดังกล่าวไม่มีแล้ว ซึ่งจาเลยได้นาไปจาหน่าย
จ่าย โอน เรียบร้อยแล้วนั้น แต่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบยังคงสามารถสั่งริบทรัพย์สินหรือประโยชน์
จากการนาทรัพย์สินเหล่านั้นที่ได้จากการไปจาหน่าย จ่าย โอน หรือสั่งริบชาระเป็นเงินแทนตามมูลค่าดังกล่าวได้
กล่าวคือ จานวนทั้งสิ้น 20 ล้านบาทได้เช่นเดียวกัน จึงเห็นได้ว่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกับการริบทรัพย์สินทั่วไป
เนื่องจากการริบทรัพย์สินโดยทั่วไปนั้นจะต้องมีทรัพย์สินให้สามารถริบได้ แต่กรณีคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น
แม้ทรัพย์สินจะอันตรธานหายไป แต่หากกาหนดมูลค่าหรือประโยชน์ที่บุคคลซึ่งกระทาความผิด นั้น ก็สามารถริบ
เป็นจานวนเงินแทนการรับทรัพย์สิน ได้เช่นเดียวกัน ถึงแม้บางครั้งจะไม่มีทรัพย์สินที่เป็นตัวตนที่จะริบได้ก็ตาม
เนื่องจากคนที่ทุจริตและประพฤติมิชอบส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ทรัพย์สินมาในลักษณะที่เป็นรูปแบบเป็นชิ้น แต่อาจ
ได้ประโยชน์ในรูปแบบลักษณะอื่น ๆ แทน แต่ก็นับได้ว่า เกิดจากผลประโยชน์อันมาจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

จาเลยซึ่งมิได้ถูกคุมขังต้องแสดงตน ต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ หรือฎีกา ซึ่งเดิมทีจะมี
จาเลยที่หลบหนีขณะที่ทาการอุทธรณ์ไปพร้อม ๆ กัน กล่าวคือ หนีไปก็จริงแต่ก็ยังอุทธรณ์ต่อไปด้วย ถ้าอุทธรณ์แล้ว
และศาลยกฟ้อง จาเลยก็ค่อยกลับมา ถ้าอุทธรณ์แล้ว ศาลพิพากษายืนตามเดิม จาเลยก็จะไม่กลับมาและยอมให้
ปรั บ เงิ น ตามสั ญ ญาประกั น แต่ ข ณะที่ ค ดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบนั้ น ถ้ า จ าเลยอุ ท ธรณ์ แ ล้ ว จ าเลยไม่ ม า
แสดงตนในขณะที่ยื่นอุทธรณ์ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจะมีคาสั่งไม่รับอุทธรณ์

กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มาตรา 145 บัญญัติว่า “เจ้าพนักงานคนใดคิดร้ายต่อผู้อื่น แลมัน
กระทาการ อันมิควรกระทา หรือละเว้นการ อันมิควรเว้น ในตาแหน่งหน้าที่ของมัน โดยเจตนาจะเกิดความ
เสียหายแก่เขาไซ้ ท่านว่ามันมีความผิด ถ้าแลความผิดของมันที่กระทานั้น ไม่ต้องด้วยกฎหมายบทอื่น ท่านให้
ลงโทษจาคุกมันไม่เกินกว่า 2 ปี แลให้ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่ง”
ดั ง นั้ น การเป็ น เจ้ า พนั ก งานที่คิ ด ร้ า ยต่ อผู้ อื่ น การปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
การดูกระทาความผิดนั้น ให้ดูจากเจตนาว่ามีเจตนาร้ายหรือไม่อย่างไร
นอกจากนี้ ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารใช้ ต ามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 บั ญ ญั ติ ว่ า ผู้ ใ ดเป็ น
เจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20 ,000 บาท ถึง
200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

เป็นการกระทาที่ไม่ทุจริตแต่เป็นเจตนาที่กลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายและความเสียหาย
นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่วิญญูชนสามารถพึงเข้าใจได้
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2554 นิย ามค าว่ า ทุ จริ ต หมายความว่ า ความ
ประพฤติชั่ว โกง คดโกง ฉ้อโกง ไม่ซื่อตรง และสาหรับความหมายของคาว่า ทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 1 (1) คาว่า โดยทุจริต หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(16) บัญญัติว่า “เจ้าพนักงาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งกฎหมาย
บัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงาน หรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ว่าเป็นประจาหรือครั้งคราว
และไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ ได้แก่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 4
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือน
ประจา ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริ หารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่ น ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ท้องที่ หรือเจ้าพนั กงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึงกรรมการอนุกรรมการ ลูกจ้างของ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคล บรรดาซึ่งมีกฎหมายกาหนดให้ใช้อานาจ
หรือได้รับมอบให้ใช้อานาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย แต่ไม่
รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ
ป.ป.ช.
“เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งด้านนิติบัญญัติ บริหาร ปกครอง
หรือตุลาการของรัฐต่างประเทศ และบุคคลใด ๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐต่างประเทศ รวมทั้ง การปฏิบัติหน้าที่
สาหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าโดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง มีตาแหน่งประจาหรือชั่วคราว
และได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นหรือไม่ก็ตาม
“เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติห น้าที่ในองค์การระหว่าง
ประเทศ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์การระหว่างประเทศนั้น
ข้าราชการประจา เช่น ข้าราชการพลเรือนในกระทรวง ทบวง
กรม ส่วนราชการต่าง ๆ ข้าราชการทหาร ข้าราชการ
ตารวจ ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร
ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม รวมถึงพนักงานอัยการ
เหล่านี้จัดว่าเป็นเจ้าพนักงาน

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรือหน่วยงานในองค์กรหรือ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 3 บัญญัติว่า “พนักงาน” หมายความว่า ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ กรรมการหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในองค์การ บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ซึ่งทุนทั้งหมดหรือทุนเกินกว่าร้อยละ 50 เป็นของรัฐ โดยได้รับเงินเดือนหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
จากองค์การ บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งนี้ นอกจากผู้เป็นเจ้าพนักงานอยู่แล้วตาม
กฎหมาย
รวมถึงพระสงฆ์ที่นั บ ได้ว่าเป็นเจ้าพนักงานเช่น เดียวกัน ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็ น
เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
ซึ่งในที่นี้ขอยกตัวอย่างคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1787/2524
เจ้าพนั กงาน ย่อมหมายถึง บุคคลผู้ ปฏิ บัติห น้าที่ราชการโดยได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย กล่าวคือ
ในการแต่งตั้งถูกต้องตามกฎหมายที่ระบุไว้ จาเลยที่ 1 เป็นกานันมีกฎหมายระบุถึงวิธีการแต่งตั้งไว้ จาเลยที่ 2
เป็นแพทย์ประจาตาบล จาเลยที่ 3 เป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ ฯ จาเลยทั้ง 3 จึงมีฐานเป็นเจ้าพนักงาน เป็นต้น

บุคคลที่เป็นเจ้าพนักงานนั้นมีฐานะนอกเหนือไปจากบุคคลธรรมดา เนื่องจากผลของอานาจหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น จึงมี ความจาเป็นที่จะต้อง
คุ้มครองและควบคุมการกระทาของบุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายให้เป็นเจ้าพนักงาน
ซึ่งความสาคัญของเจ้าพนักงานนั้นจะมีกฎหมายที่คุ้มครองหรือควบคุมเจ้าพนักงานนั้น แต่หมายถึง
เฉพาะกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการกระทาในเรื่องส่วนตัวของบุคคลนั้น
หากเจ้าพนักงานไม่ได้ปฏิบัติการตามหน้าที่ก็มีฐานเช่นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งกฎหมายก็จะไม่คุ้มครอง
หรือควบคุมเช่นกัน
จึงเห็นได้ว่า การมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาจะแบ่งออกได้เป็น มิติ
กล่าวคือ
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญาแล้ว หากมีผู้ใดดูหมิ่น หรือแจ้งความเท็จ หรือต่อสู้ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือข่มขืนใจให้เจ้าพนักงานให้
ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ผู้กระทาจะมีความผิดและรับโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 136 , มาตรา 137 , มาตรา 138 และ มาตรา 139 เป็นต้น
- มาตรา 136 ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทาการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระทาการตามหน้าที่
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 ]
- มาตรา 137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทาให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]
- มาตรา 138 ผู้ใดต่อสู้ หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน หรือผู้ ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้น ได้กระทาโดยใช้กาลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย
ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]
- มาตรา 139 ผู้ ใ ดข่ ม ขื น ใจเจ้ า พนั ก งานให้ ปฏิ บั ติ ก ารอั น มิ ช อบด้ ว ยหน้ า ที่ หรื อ ให้ ล ะเว้ น การ
ปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กาลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษ ร้าย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 4 ปี
หรือปรับไม่เกิน 80,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560] ป็นต้น
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญาแล้ว หากพนักงานเจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ เช่น รับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะถูกลงโทษอย่างหนักตามประมวลกฎหมายอาญมาตรา 149 , 157 เป็นต้น
- มาตรา 149 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิก
สภาเทศบาล เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดส าหรั บ ตนเองหรื อ ผู้ อื่ น โดยมิ ช อบ
เพื่อกระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบ หรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 400,00 บาท หรือประหารชีวิต
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]
- มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,00 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]

ข้อหาตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. 2499
- มาตรา 90 เมื่อการกระทาใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ใช้
กฎหมายบททีม่ ีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระทาความผิด
- มาตรา 147 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้น
เป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
5 ปีถึง 20 ปี หรือจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,00 บาท
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]
- มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง
10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]
- มาตรา 161 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทาเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแล
รักษาเอกสาร กระทาการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]
- มาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 6 เดือน
ถึง 5 ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาท
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]
- มาตรา 268 ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทาความผิดตามมาตรา 264 มาตรา
265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสีย หายแก่ผู้อื่นหรือ ประชาชน ต้องระวางโทษ
ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ
ถ้าผู้ กระทาความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็ นผู้ แจ้งให้เจ้าพนักงานจด
ข้อความนั้นเองให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว
กรณีศึกษาดังกล่าวนักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ สานักงานแห่งหนึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่รักษาเงินรายได้ แต่มีพฤติการณ์เบีย ดบังรายได้ที่จัดเก็บได้ในวันทาการถัดไป
โดยนามาส่งชดใช้เงินที่นาออกไป และนาเงินรายได้ที่รับเช็คในวันทาการถัดไปส่งคลัง ซึ่งจะนาเงินสดที่จัดเก็บได้
ในวันนั้นออกไปหมุนเวียนใช้ส่วนตัวด้วยจานวนเงินเท่ากับเช็คที่นาส่งคลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวนาเงินรายได้ที่
จัดเก็บเป็นเช็คส่งคลังไม่ครบจานวน 19 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ซึ่งใช้วิธีการในการกระทาความผิด ดังนี้
- แก้ไขจัดทารายการเงินคงเหลือเป็นเท็จ หลังจากที่คณะกรรมการเก็บเงินรายได้ยืนยันว่าได้รับ
เงินถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้แล้ว
- แก้ไขเพิ่มเติมในใบรับส่งทรัพย์ที่แท้จริง ซึ่งเป็นเอกสารที่ก่อให้เกิดสิทธิการรับฝากเงิน
- น ารายการเงิ น คงเหลื อ เท็ จ และใบรั บ ส่ ง ทรั พ ย์ ป ลอมแสดงต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินให้หลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง
จากกรณีศึกษานี้ได้รับการลงโทษโดยเป็น ความผิดหลายกรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษตาม
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ได้แก่
- มาตรา 91 เมื่อปรากฏว่า ผู้ ใดได้กระทาการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ ศาล
ลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป แต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่
ก็ตาม เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว โทษจาคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกาหนดดังต่อไปนี้
(1) 10 ปี สาหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี
(2) 20 ปี สาหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุ ดมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกิน 3 ปี แต่ไม่
เกิน 10 ปี
(3) 50 ปี สาหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกิน 10 ปี ขึ้นไป
เว้นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจาคุกตลอดชีวิต
ทั้งนี้ผลการพิพากษาปรากฏว่า ได้ผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด
19 กระทง จาคุก 95 ปี แต่จาเลยรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง จาคุก 47 ปี 6 เดือน
คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ หมายเลขแดงที่
7081 - 7082/2563 ข้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิ ดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่ว ยงานของรัฐ
พ.ศ. 2542
- มาตรา 12 เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผู ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กระทาการใด ๆ โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม เพื่อเอื้ออานวยแกผูเขาทาการเสนอราคารายใด
ให้เป็นผู้มีสิทธิ ทาสัญญากับหนวยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทาผิดตอตาแหนงหนาที่ ตองระวางโทษจาคุกตั้งแต
5 ปี ถึง 20 ปหรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 400,000 บาท
กรณีศึกษาดังกล่าว โดยมีผู้ที่มีอานาจ ได้แก่ ประธานองค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล หัวหน้าส่วนโยธาองค์กรบริหารส่วนตาบล ผู้แทนชุมชนและเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยแต่ละ
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามกรณีศึกษา ได้มีการดาเนินการตามหน้าที่ ดังนี้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่บริห าร
กิจการองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็ นไปตามกฎหมาย ควบคุมดู แลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2538
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รับผิดชอบดูแลราชการประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้เป็นไปตามนโยบายและบริหารงานบุคคล
หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่สารวจ ออกแบบ ประเมินราคา ควบคุม
การก่อสร้าง

โดยมีพฤติการณ์ซื้อที่ดินเป็นที่ก่อสร้างอาคารที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล ไม่น้อยกว่า
4 ไร่ ไร่ละ 4,400,000 บาท (สี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) อนุมัติจ่ายขาดจากเงินสะสม และจัดทางบประมาณสมสบ
เพิ่มเติม โดยวิธีประกวดราคา และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้อนุมัติซื้อที่ดินตามที่รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลและหัวหน้า ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอ ได้มีวิธีการในการ
กระทาความผิด ดังนี้
เจ้าของที่ดิน 2 ราย สมคบกันเสนอที่ดิน โดยรายแรก เสนอราคาเท่าวงเงินงบประมาณ
รายที่ 2 เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ ที่ดิ นไม่ติดถนน เพื่อให้
เจ้าของที่ดินรายแรกได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ไม่มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอนุมัติซื้อที่ดินจากรายแรกเท่าวงเงินงบประมาณ แต่ราคา
ประเมินที่ดินมีราคาเพียง 1 ใน 3 ของเงินงบประมาณ
เอกสารประกวดราคาไม่ครบถ้วน ไม่มีแผนผังแสดงที่ตั้ง ไม่มีหนังสือแสดงความยินยอม
คู่สมรส
ไม่นาราคาประเมินที่ดินมาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบ
ไม่ดาเนินการให้เป็นตามข้อกาหนดเงื่อนไขประกวดราคา
รองนายกองค์การบริห ารส่ ว นตาบล ปลั ด องค์การบริห ารส่ วนตาบล หั ว หน้าส่ว นโยธา
องค์การบริหารส่วนตาบล พิจารณามีมติควรจัดซื้อโดยไม่ทักท้วงให้ยกเลิกการประกวดราคา
ทั้งนี้ ผลการพิพากษาปรากฏว่า เป็นการกระทาโดยมุ่งหมายมิให้ มีการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรม เพื่อเอื้ออานายแก่ผู้เสนอราคาอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิช อบเป็นเหตุให้ องค์การบริห าร
ส่วนตาบลซื้อที่ดินในราคาสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น เป็นเงิน 12,446,000 บาท (สิบสองล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
ดังนั้น นายองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ
หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตาบลจาคุกคนละ 1 ปี 8 เดือน และจาคุกผู้เสนอราคาคนละ 1 ปี 1 เดือน 10
วัน ตามกฎหมาย ดังนี้
- พระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน
มีหน้าที่ซื้อ ทา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อานาจในตาแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล
สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
100,000 บาทถึง 400,00 บาท
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]
- พระราชบั ญญั ติว่าด้ว ยความผิ ดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ หน่ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. 2542
มาตรา 12 เจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ ใ ดกระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ กระท าการใด ๆ
โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม เพื่อเอื้ออานวยแก่ผู้เข้าทาการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิ
ทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง
20 ปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 400,000 บาท

คาพิพากษาฎีกาที่ 2309/2563
ข้อหาตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
- มาตรา 149 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือ
สมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
เพื่อกระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 400,000 บาท หรือประหารชีวิต
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]
กรณีศึกษาดังกล่าว โดยมีผู้ที่มีอานาจ ได้แก่ นายกเทศมนตรีตาบล มีหน้าทีบ่ ริหารราชการของ
เทศบาลตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุญาตและอนุมัติต่อสัญญาจ้างพนักงาน ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและจ่ายค่าตอบแทน โดยมีพฤติการณ์ในการเรียกรับเงินค่าตอบแทนในการอนุญาตและอนุมัติต่อสัญญา
จ้างพนักงาน จากพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล คนละ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท
(ห้าพันบาทถึงสองหมื่น บาทถ้วน) และค่าอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 130,000 บาท (หนึ่งแสน
สามหมื่นบาทถ้วน) ได้มีวิธีการในการกระทาความผิด ดังนี้
เรียกเงินจากลูกจ้างเทศบาล เป็นการแลกเปลี่ยนในการอนุมัติต่อสัญญาจ้าง จานวน 16 คน
เรียกเงินในการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ข้าราชการและพนักงานเทศบาล จานวน
81 คน เป็นเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
แจ้งให้ปลัดเทศบาล หัวหน้ากองคลัง นักบริหารงานทั่วไป และผู้ช่วยบุคลากร เป็ นผู้ไปเก็บ
รวบรวมเงินมาให้ นายกเทศมนตรีตาบล
ป.ป.ช. เข้าตรวจสอบการทุจริต นายกเทศมนตรีตาบลจึงคืนเงินให้แก่ทุกคน
ทั้งนี้ ผลการพิพากษาปรากฏว่า ฐานเป็นสมาชิกเทศบาลเรียก รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์
โดยมิชอบ ตามมาตรา 149 ต่างกรรมต่างวาระ รวม 18 กระทง จาคุกกระทงละ 5 ปี แต่ความผิดกระทงหนักที่สุด
จาคุกอย่างสูงเกิน 10 ปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจาคุก 50 ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3)
50 ปี สาหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไป เว้นแต่กรณีที่ศาลลงโทษ
จาคุกตลอดชีวิต
คาพิพากษาศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ข้อหาตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
- มาตรา 149 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือ
สมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์ สิน หรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
เพื่อกระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 400,000 บาท หรือประหารชีวิต
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]
- มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง
10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]
- มาตรา 162 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทาเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงใน
เอกสาร กระทาการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่
(1) รับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระทาการอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระทาต่อหน้าตน
อันเป็นความเท็จ
(2) รับรองเป็นหลักฐานว่า ได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง
(3) ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความ เช่นว่านั้น หรือ
(4) รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]
กรณีศึกษาดังกล่าว โดยมีผู้ที่มีอานาจ ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่บริหาร
ราชการส่ ว นตาบลให้ เป็ นไปตามกฎหมายอนุมัติจ่ายเงินโบนัส ประจาปี โดยมีพฤติการณ์ ก่อนคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจะมีมติเห็นชอบจ่ายเงินโบนัส หัวหน้าส่วนคลังได้หารือนักบริหารงานระดับ 7 ว่า เงินโบนัสที่
จะอนุมัติจ่ายนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคงจะเรียกรับเหมือนนายเก่า จึงตกลงกันว่า ต้องจัดให้เหมือนกับ
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคนเดิ ม ดั ง นั้ น นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลจึ ง ได้ เ รี ย กเงิ น ร้ อ ยละ 10
ขณะเดียวกันหัวหน้าส่วนคลังต่อรองเหลือร้อยละ 5 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตกลง และให้โอนเงินเข้าบัญชี
ตนเอง ต่อมามีผู้ร้องเรียนไปที่ว่าการอาเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจึงได้ ขอให้ช่วยเหลือนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลว่าเป็นความยินยอมของพนักงานเพื่อเป็นเงินใช้จ่ายในการจัดเลี้ย งปีใหม่ กรรมการจากอาเภอ
ได้เข้ามามาสอบสวน นายกองค์การบริห ารส่ว นตาบลจึงได้ สั่ งให้จัดทารายงานการประชุมเพื่อจัดเลี้ ยงปีใหม่
อันเป็นเท็จเพื่อปกปิดการเรียกรับเงิน
ทั้งนี้ ผลการพิพากษาปรากฏว่า
เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
มาตรา 149
เป็นเจ้าพนักงานรับรองข้อเท็จจริงเป็นหลักฐาน อันหลักฐานหรือเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์
ความจริงอันเป็นเท็จ มาตรา 162(4)
กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษ ฐานเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
โดยมิชอบ ตามมาตรา 149 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด
คาพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ หมายเลขแดงที่ 15566/2561 ข้อหาตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
- มาตรา 151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อานาจใน
ตาแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
5 ปี ถึง 20 ปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาท
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]

- มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง
10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]
กรณีศึกษาดังกล่าว โดยมีผู้ที่มีอานาจ ได้แก่ นายกองค์การบริห ารส่ วนตาบล มีห น้าที่ ดูแล
รั กษา คุ้ม ครองป้ องกัน ที่ดิ น อั น เป็ น สาธารณสมบั ติข องแผ่ น ดิน ที่ป ระชาชนใช้ป ระโยชน์ ร่ว มกัน และสิ่ งที่ เป็ น
สาธารณะประโยชน์ โดยมีพฤติการณ์ในการที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อนุญาตให้ผู้รับจ้างก่อสร้างถนน
เข้าขุดดินลูกรัง 100 คันรถบรรทุก คิดเป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) จากบริเวณสระน้าของหมู่บ้าน
ไปใช้ในการก่อสร้างถนนที่ผู้รับจ้างรับงานไปจากองค์การบริหารส่วนตาบล
ทั้งนี้ ผลการพิพากษาปรากฏว่า ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
มาตรา 151 จาคุก 5 ปี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรับสารภาพ จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือจาคุก 2 ปี 6 เดือน
ต่ อ มานายกกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลขอให้ ร อการลงโทษ แต่ ศ าลอุ ท ธรณ์ พิ พ ากษายื น ซึ่ ง จากเหตุ ผ ลใน
คาพิพากษาจากกรณีศึกษาดังกล่าวนั้นเกิดจากอาสาเข้ามาทาหน้าที่ก็ควรทาหน้าที่ตามที่กฎหมายให้อานาจโดย
สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ กลับอาศัยโอกาสที่ตนดารงตาแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลอนุญาตให้พวกเข้าไปขุดดินลูกรังจากสระน้าอันเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ และนาไปขายเป็น
การแสวงหาประโยชน์ ที่ มิควรได้โดยชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ องค์การบริหารส่ว นตาบล ที่จาเลยเป็น
ผู้บ ริห ารสู งสุดโดยไม่คานึงถึงความเสี ย หายที่เกิดขึ้น
คาพิพากษาฎีกาที่ 55755582/2554 ข้อหาตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
- มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง
10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]
- มาตรา 162 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทาเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงใน
เอกสาร กระทาการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่
(1) รับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระทาการอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระทาต่อหน้าตน
อันเป็นความเท็จ
(2) รับรองเป็นหลักฐานว่า ได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง
(3) ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความ เช่นว่านั้น หรือ
(4) รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]

โดยมีจาเลย ประกอบด้วย
จาเลยที่ 1 ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
จาเลยที่ 2 ถึงจาเลยที่ 8 คณะกรรมการควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้าง
กรณีศึกษาดังกล่าวจาเลยได้มีพฤติการณ์ในการกระทาความผิด ดังนี้
จาเลยที่ 1 อนุมัติจ่ายเงินตามฎีกาเบิกเงินในโครงการ โดยไม่มีการวางท่อระบายน้าตาม
สัญญาและไม่มีการแก้ไขสัญญาให้ถูกต้อง
จาเลยที่ 2 ถึงจาเลยที่ 8 ลงลายมือชื่อในใบควบคุมงานและเอกสารการตรวจจ้างเป็นเท็จ
ว่ามีการทางานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
ทัง้ นี้ ผลการพิพากษา จาเลยที่ 1 และ จาเลยที่ 2 ถึงจาเลยที่ 8 ปรากฏว่า
จาเลยที่ 1 รับว่า ทราบว่าผู้รับจ้างไม่ได้วางท่อระบายน้าตามสัญญา เนื่องจากประชาชน
ขอเปลี่ยนแปลงเป็นการลงหินคลุกแทน แต่ไม่ได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงสัญญา ผิดตามตามพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 151
จาเลยที่ 2 ถึงจาเลยที่ 8 มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจและควบคุมงานให้เป็นไปตาม
แบบรูปรายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา เมื่อโครงการทาไม่เสร็จครบถ้วนตามสัญญา กลับลงลายมือชื่อใน
เอกสารใบควบคุมงานและเอกสารตรวจการจ้างเป็นเท็จว่าโครงการถูกต้อง ผิดตามตามพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 162 (1) , มาตรา 157 ลงโทษตามมาตรา 157 ซึ่งเป็นบทหนัก
คาพิพ ากษาศาลอาญาคดีทุจ ริต และ
ประพฤติมิชอบภาค 4 ข้อหาตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
- มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง
10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]
กรณีศึกษาดังกล่าว โดยมีผู้ ที่มีอานาจ ได้แก่ นายกเทศมนตรี มีห น้าที่ตามพระราชบัญญัติ
บาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 โดยมีพฤติการณ์ในการกระทาความผิด ดังนี้
ผู้เสียหายเป็นพนักงานเทศบาลผู้รับบานาญ
ปลัดเทศบาลตรวจสอบแล้วว่า ผู้เสียหายมีสิทธิรับบานาญปกติและเทศบาลมีเงินพอจ่าย
จึงทาบันทึกเสนอจาเลยเพื่ออนุมัติจ่าย แต่จาเลยไม่ อนุมัติจ่าย อ้างว่า ผู้เสียหายรับเงินตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ
ที่จ่ายขาดจากเงินสะสมไปไม่ถูกต้อง (เงินรางวัลประจาปี ) ต้องให้ผู้เสียหายคืนเงินดังกล่าวก่อน จึงจะอนุมัติเงิน
บานาญ
ผู้เสียหายฟ้องศาลปกครอง เป็นเงินคนละกรณีกันจาเลยต้องจ่ายเงินบานาญ ผลคดีศาล
ปกครองพิพากษาให้เทศบาลจ่ายเงินบานาญแก่ผู้เสียหาย แต่จาเลยไม่ยอมจ่าย
ผู้เสียหายฟ้องจาเลยต่อศาลจังหวัด มีการเจรจาตกลงกันได้ ผู้เสียหายถอนฟ้อง
ผู้เสียหายขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับเงินบานาญ จาเลยไม่อนุญาตและไม่ส่งเรื่องเปลี่ยน
สถานที่รับเงินไปยังอาเภอ

ผู้เสียหายฟ้องต่อศาลปกครอง ผลคดีศาลปกครองพิพากษาให้เทศบาลส่งเรื่องเปลี่ยนแปลง
สถานทีร่ ับบานาญไปยังจังหวัด จาเลยทราบคาพิพากษาแล้วเพิกเฉยไม่ดาเนินการ
สุดท้ายผู้เสียหายไปขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับเงินอีกครั้ง จาเลยจึงยอมอนุมัติ
ทั้งนี้ ผลการพิพากษาปรากฏว่า ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
มาตรา 157 จาเลยรับสารภาพ ลงโทษ 2 กระทง จาคุกกระทงละ 1 ปี ปรับกระทงละ 10,000 บาท รับสารภาพ
ลดโทษให้ กึ่งหนึ่ ง โทษจาคุกรอการลงโทษไว้ 2 ปี ซึ่งจากเหตุที่รอการลงโทษในคาพิพากษาจากกรณีศึกษา
ดังกล่าว นายกเทศมนตรีไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินบานาญที่เกิดจากการพยายามจะให้ผู้เสียหายคืนเงินตอบแทนเป็น
กรณีพิเศษที่เทศบาลจ่ายไปโดยผิดระเบียบคืนแก่เทศบาล นับว่ามีเหตุอันควรปราณี
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 6114/2560
ข้อหาตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
- มาตรา 147 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้น
เป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
5 ปี ถึง 20 ปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 400,000 บาท
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติ มประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]
- มาตรา 151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อานาจใน
ตาแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
5 ปี ถึง 20 ปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาท
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]
- มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง
10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]
โดยมีจาเลย ประกอบด้วย
จาเลยที่ 1 นายกเทศมนตรี
จาเลยที่ 2 เลขานุการนายกเทศมนตรี
มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย การจัดซื้อ จัดการ
ดูแล และจาหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 โดยมีพฤติการณ์ในการกระทาความผิด ดังนี้
ศาลาทรงไทยกลางน้าสร้างจากงบประมาณของเทศบาล ไม่มีเลขทะเบียนครุภัณฑ์ เป็นพัสดุ
ไม่มีทะเบียนคุม
การดาเนินการใด ๆ กับศาลาทรงไทย ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
นายกเทศมนตรีจาหน่ายศาลาทรงไทยให้ร้านค้าไม้เก่าราคา 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) เลขานุการรับเงินจากร้านค้าไม้เก่าแล้วส่งเงินให้นายเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลทักท้วงนายกเทศมนตรีว่า การขายศาลาทรงไทย ต้องขออนุมัติสภาเทศบาลก่อน
นายกเทศมนตรีสั่งปลัดให้นาบรรจุวาระเพื่อขออนุมัติ
สภาเทศบาลประชุมอนุมัติย้อนหลัง
นายกเทศมนตรีแจ้งให้ร้านค้าไม้เก่ามาดาเนินการรื้อถอนไป
เจ้ าหน้ าที่ พั ส ดุ หั ว หน้ าส่ ว นคลั ง นั กบริ ห ารการศึ กษา หั ว หน้ าฝ่ ายบริ ห ารการศึ กษา
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป ทราบภายหลั ง และเห็ นว่าการขายศาลาทรงไทยผิ ดระเบียบ ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน
การจาหน่ายพัสดุ จึงทักท้วงนายกเทศมนตรีให้ส่งเงินรายได้จากการขายเข้าเทศบาล
ป.ป.ช. ประจาจังหวัดเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
นายกเทศมนตรีเรียกเจ้าหน้าที่พัสดุมารับเงินจากเลขานุการนาส่งเป็นรายได้เทศบาล
ทั้งนี้ ผลการพิพากษาปรากฏว่า การจาหน่ายศาลาทรงไทยผิดระเบียบ ฯ และไม่นาเงินส่งเป็น
รายได้เทศบาลทันที ดังนั้น นายกเทศมนตรี จึงผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 147 และฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์ใช้อานาจโดยทุจริต
มาตรา 151 กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 157 จาคุก 5 ปี และปรับ 20,000 บาท
รับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง โทษจาคุกให้รอการลงโทษไว้มีกาหนด 2 ปี
สาหรับ เลขานุ การนายกเทศมนตรี เป็นเพียงผู้ รับฝากเงินไว้แทนนายกเทศมนตรี ตามคาสั่ ง
นายกเทศมนตรี เนื่องจากนายกเทศมนตรีไม่อยู่ เลขานุการเข้าร่วมประชุมหลังจากนายกเทศมนตรีติดต่อขาย
ศาลาทรงไทยแล้ ว เป็น การทาตามคาสั่ งผู้ บังคับบัญชา พยานโจทก์ยังฟังไม่ได้ว่าเป็นการช่ว ยเหลื อสนับสนุน
นายกเทศมนตรีในการกระทาความผิด พิพากษายกฟ้อง

