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หมายความว�า
• ข�าราชการ

• พนักงานส�วนท�องถิ่นซึ่งมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํา

• ผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง• ผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง

• พนักงานหรือบุคคลผู�ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือ
หน�วยงานของรัฐ

• ผู�บริหารท�องถิ่นและสมาชิกสภาท�องถิ่นซึ่งมิใช�ผู�ดํารง
ตําแหน�งทางการเมือง



• เจ�าพนักงานตามกฎหมายว�าด�วยลักษณะปกครองท�องที่

• กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ�างของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน�วยงานของรัฐหน�วยงานของรัฐ

• บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช�อํานาจหรือได�รับมอบให�ใช� อํานาจ
ทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่งตาม
กฎหมายไม�ว�าจะเป1นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
กิจการอื่นของรัฐ
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��6�B�ก���&�2*./ ���!>���6�B�ก���&�2*./ ���!>�//��=��&���=��&�
        ((77) ) �.���.� �5 ��.���.� �5 �..��..  ..
        ((88) ) �.���.� �56����$AC5�ก�� ������2�(7��.���.� �56����$AC5�ก�� ������2�(7�
��ก!	� �5�	�ก���ก�� ���ก!	� �5�	�ก���ก�� �..��..��. . ��9��������9������
(������ก��(������ก��
        ((99) ) �.���.� �56����$AC5��-��ก�� ���.���.� �56����$AC5��-��ก�� ��
����2�(ก���������� ����2�(ก���������� ((11) ) TT ((88))
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ผู
ดํารงตําแหน�งทางการเมือง

• นายกรัฐมนตรี
• รัฐมนตรี
• สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร
• สมาชิกวุฒิสภา
• ข�าราชการการเมืองอื่น เช น

• สมาชิกสภาท�องถิ่นองค#กรปกครอง
ส วนท�องถิ่นตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.กําหนด

• ผู�บริหารท�องถิ่น รอง/ผู�ช วย ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด• ข�าราชการการเมืองอื่น เช น

• ข�าราชการรัฐสภาฝ.ายการเมือง
    - ผู�ว าราชการกรุงเทพมหานคร 
    - รองผู�ว าราชการกรุงเทพมหานคร
    - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด



ผู
ดํารงตําแหน�งระดับสูง
• หน.ส วนราชการระดับ
    กระทรวง                           สําหรับข�าราชการ  
    ทบวง                               พลเรือน                       
    กรม
• ปลัดกระทรวงกลาโหม
• ผู�บัญชาการทหารสูงสุด               • ผู�บัญชาการทหารสูงสุด               สําหรับข�าราชการทหาร

• ผู�บัญชาการเหล าทัพ
• ผู�ดํารงตําแหน งผู�บัญชาการตํารวจแห งชาติ
• กรรมการและผู�บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกจิ
• หัวหน�าหน วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
• กรรมการและผู�บริหารสูงสุดของหน วยงานอื่นของรัฐ ที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
• ผู�ดํารงตําแหน งอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ



ผู
บริหารระดับสูง

• ผู�ดํารงตําแหน งทางการเมือง

• ผู�ดํารงตําแหน งระดับสงู

• กรรมการในองค#กรอิสระตาม 
รัฐธรรมนูญ

• ผู� ดํารงตําแหน งตั้งแต ผู�อํานวยการระดับต�นหรือ
เทียบเท า ของส วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน วยงานของรัฐ บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช�อํานาจ
หรือได�รับมอบให�ใช�อํานาจทางการปกครองของรัฐใน
การดําเนินการอย างใดอย างหนึ่งตามกฎหมายไม ว ารัฐธรรมนูญ

• กรรมการผู�ช วยรัฐมนตรี

 

การดําเนินการอย างใดอย างหนึ่งตามกฎหมายไม ว า
จะเป;นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
หน วยงานอื่นของรัฐ หรือหน วยงานที่ใช�อํานาจหรือ
ได�รับมอบหมายให�ใช�อํานาจทางปกครอง และ
หมายความรวมถึงบบุคคล/คณะบุคคลที่กํากับดูแล
หน วยงานฯ 



ผู
อํานวยการกอง

• ข�าราชการซึ่งดํารงตําแหน ง
ผู�อํานวยการระดับต�นหรือเทียบเท า
ขึ้นไป

๑ ข�าราชการพลเรือน

(ก) ตําแหน งประเภทอํานวยการ

(ข) หน.ส วนราชการที่ต่ํากว าระดับกรม

(ค) หน.ส วนราชการประจําจังหวัด

(ง) หน.สํานักงานจังหวัด

(จ) หน.ส วนราชการที่ประจําในต างประเทศ..

(ฉ) นายอําเภอ

• หรือข�าราชการตามกฎหมายอื่น

(ฉ) นายอําเภอ

(ช) ตําแหน งที่ ก.พ.กําหนด เช น หน.สํานักงานรัฐมนตรี หน.
หน วยงานอื่นๆ เช น ผู�ปกครองสถานสงเคราะห#/สถานแรกรับ
เด็ก/สถานคุ�มครองสวัสดิภาพเด็ก ผอ.สถานคุ�มครองและพัฒนา
อาชีพ ผอ.ศูนย#พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุ ผอ. ศูนย#
สงเคราะห#และฝDกอาชีพ ผอ.ศูนย#พัฒนาสังคม ในกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ 

(ซ) ผู�อํานวยการโครงการชลประทาน/โครงการส งน้ําและบํารุงรักษา/
โครงการก อสร�างในกรมชลประทาน



ผู
อํานวยการกอง (ต�อ)

• ข�าราชการซึ่งดํารงตําแหน ง
ผู�อํานวยการระดับต�นหรือ
เทียบเท าขึ้นไป

(ฌ) ผู�อํานวยการแขวงการทางในกรมทางหลวง

(ญ) หัวหน�าสํานักงานที่ดิน (สาขา) ในกรมที่ดิน

(ฎ) ผู�อํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข ตําแหน ง
ผู�อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง 

๒ ตําแหน งข�าราชการ อบจ. อบต. เทศบาลและเมือง

• หรือข�าราชการตามกฎหมายอื่น

๒ ตําแหน งข�าราชการ อบจ. อบต. เทศบาลและเมือง
พัทยา

(ก) ตําแหน งบรหิารที่เป;น หน.ส วนราชการ ที่เป;น
ผู�อํานวยการกอง

(ข) ผู�อํานวยการสํานัก

(ค) หน.หน วยงานทีเ่รยีกชื่ออย างอื่นที่มีฐานะตั้งแต 
ระดับกองหรือเทียบเท าขึ้นไป

(ง) ผู�อํานวยการสถานศึกษา



ความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบ

• ทุจริตต�อหน�าที่
• กระทําความผิดต�อตําแหน�งหน�าที่ราชการ
• กระทําความผิดต�อตําแหน�งหน�าที่ในการยุติธรรม
• ร่ํารวยผิดปกติ• ร่ํารวยผิดปกติ
• มีทรัพย4สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
• ความผิดตามพ.ร.บ.ว�าด�วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต�อ

หน�วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒
• ความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (การขัดกันระหว�างประโยชน4ส�วนตัว-ส�วนรวม) 
• ความผิดตามมาตรา ๑๐๓ (รับทรัพย4สิน/ประโยชน4อื่นใด เกิน ๓,๐๐๐ บาท)



ทุจริตต�อหน
าที่

• ปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบตัิอย�างใดในตาํแหน�งหรือหน�าที่

• ปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบตัิอย�างใดในพฤติการณ4ที่อาจทําให�ผู�อื่น• ปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบตัิอย�างใดในพฤติการณ4ที่อาจทําให�ผู�อื่น
เชื่อว�ามีตําแหน�งหรือหน�าทีท่ั้งที่ตนมิได�มีตําแหน�งหรือหน�าทีน่ั้น

• ใช�อํานาจในตาํแหน�งหรือหน�าที่เพื่อแสวงหาประโยชน4ที่มิควรได�โดย
ชอบสําหรับตนเองหรือผู�อื่น



ความผิดต�อตําแหน�งหน
าที่ราชการ

• ประมวลกฎหมายอาญา

     ความผิดต�อตําแหน�งหน�าที่ราชการ มาตรา ๑๔๗-๑๖๖     ความผิดต�อตําแหน�งหน�าที่ราชการ มาตรา ๑๔๗-๑๖๖

    เช�น มาตรา ๑๖๒ เป1นเจ�าพนกังานมีหน�าที่ทาํเอกสาร รับเอกสาร
หรือกรอกข�อความลงในเอกสาร 

    (๑)รบัรองเป1นหลักฐานอันเป1นเท็จ

    (๔) รับรองเป1นหลักฐานซึ่งข�อเท็จจริง..อันเป1นความเท็จ



ความผิดต�อตําแหน�งหน
าที่ในการยุติธรรม

• ประมวลกฎหมายอาญา

    ความผิดต�อตําแหน�งหน�าที่ในการยุติธรรม มาตรา ๒๐๐-๒๐๕    ความผิดต�อตําแหน�งหน�าที่ในการยุติธรรม มาตรา ๒๐๐-๒๐๕

    เช�น ม.๒๐๑ เป1นเจ�าพนกังานในตําแหน�งตุลาการ อัยการ ผู�ว�าคดี   

พนักงานสอบสวน เรียก รบั หรือยอมจะรับทรัพย4สินหรือประโยชน4อื่นใด 



ร่ํารวยผิดปกติ

• มีทรัพย4สินมากผิดปกติ

• มีทรัพย4สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ

• มีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ• มีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ

• ได�ทรัพย4สินมาโดยไม�สมควร

»สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน
าที่
»หรือใช
อํานาจในตําแหน�งหน
าที่



• การที่ทรัพย#สินหรือหนี้สินในบัญชแีสดงรายการทรัพย#สินและ
หนี้สินที่ผู�ดํารงตําแหน งทางการเมืองได�ยื่นเมื่อพ�นจากตําแหน ง

ทรัพย+สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

หนี้สินที่ผู�ดํารงตําแหน งทางการเมืองได�ยื่นเมื่อพ�นจากตําแหน ง
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการทรัพย#สินและ
หนี้สินที่ได�ยื่นเมื่อเข�ารับตําแหน งในลักษณะที่ทรัพย#สินเพิ่มขึ้น
ผิดปกติหรือหนี้สินลดลงผิดปกติ
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 ผู�ดํารงตําแหน งทางการเมือง เจ�าหน�าที่ของรัฐ       
(เป;นหรือพ�นไม เกิน 5 ปH) ม.75

การร�องขอให�ทรัพย#สินตกเป;นของแผ นดิน

ร่ํารวยผิดปกติ

 คณะกรรมการ ป.ป.ช.
วินิจฉัยเบื้องต�น

 ไม รับ  รับ

 ให�แสดงรายการ
สินทรัพย'และหนี้สิน

กรณีนายก รมต./

ไม ตัดอํานาจคณะกรรมการ
ป.ป.ช.ถ�ามีการกล าวหาไว�
แล�ว/มเีหตุอันควรสงสยัต�อง
ไม เกิน10 ป/

 ไม รับ  รับ

 ตกไป  ไต สวนข�อเท็จจริง

 อัยการสูงสุด
 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู�ดํารงตําแหน งทาง

การเมือง
 ศาลที่มเีขตอํานาจ

พิจารณา

กรณีนายก รมต./
 รมต./สส./สว.

 ข�าราชการการเมืองอื่น

ประธานองค'กรต างๆ
ผู�ดํารงตําแหน งระดับสูง

อัยการสูงสุด
 เจ�าหน�าที่อื่น สั่งให�ทรัพย'สิน

ตกเป8นของแผ นดิน

 ออกคําสั่งยึด อายัดชั่วคราว
 กรณีน าเชื่อว ามีการโยกย�าย
แปรสภาพซุกซ อนทรัพย'สิน

ชี้มูล



ผู�กล าวหา พนักงาน
สอบสวน

ตั้งคณะอนุกรรมการไต สวนแสวงหาข�อเท็จจริง

คณะกรรมการ ป.ป.ช.

มีเหตุอันควรสงสัย

ร่ํารวยผิดปกติ/ทุจริตต อหน�าที่/ทําผิดต อตําแหน ง
หน�าที่ราชการ/การยุติธรรม (ผู�บริหารระดับสูง/

ผู�อํานวยการกองหรือเทียบเท าขึ้นไปรวมทั้งเจ�าหน�าที่
ของรัฐระดับต่ํากว าร วมทําผิดกับบุคคลดังกล าว/
นักการเมือง)เป8นหรือพ�นไม เกิน 5 ป/ (มาตรา 84)

มอบหมายพนักงานไต สวน

ให�ข�อกล าวหาตกไปมีมูลอาญา วินัย

คณะกรรมการ ป.ป.ช.

สํานกังานอัยการสูงสุด

ต�นสังกัด

กรณีอาจก อความเสีย/อุปสรรคในการไต สวน
แจ�งผู�บังคับบัญชาพักราชการ/พักงาน



ข�อห�ามมิให�คณะกรรมการปข�อห�ามมิให�คณะกรรมการป..ปป..ชช..รับเรื่องไว�พิจารณารับเรื่องไว�พิจารณา

•• 11.. เ รื่อง ที่คณะกรรมการปเ รื่องที่คณะกรรมการป..ปป..ชช..ได� วิ นิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล�ว และไม มีได� วิ นิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล�ว และไม มี
พยานหลักฐานใหม ซึ่งเป8นสาระสําคัญแห งคดีพยานหลักฐานใหม ซึ่งเป8นสาระสําคัญแห งคดี

•• 22..เรื่องที่ศาลประทับฟEองหรือพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแล�วเรื่องที่ศาลประทับฟEองหรือพิพากษาหรือมีคําสั่งเสร็จเด็ดขาดแล�ว

เรื่องร�องเรียนที่อาจไม รับพิจารณาเรื่องร�องเรียนที่อาจไม รับพิจารณาเรื่องร�องเรียนที่อาจไม รับพิจารณาเรื่องร�องเรียนที่อาจไม รับพิจารณา

••   11..เรื่องที่ไม ระบุพยานหลักฐานหรือไม ปรากฏพฤติการณ'ชัดเจนเพียงพอเรื่องที่ไม ระบุพยานหลักฐานหรือไม ปรากฏพฤติการณ'ชัดเจนเพียงพอ

•• 22..เรื่องที่ล วงเลยมาแล�วเกิน เรื่องที่ล วงเลยมาแล�วเกิน 55  ป/ นับแต วันเกิดเหตุจนถึงวันกล าวหาและไม อาจหลักฐานได�ป/ นับแต วันเกิดเหตุจนถึงวันกล าวหาและไม อาจหลักฐานได�
เพียงพอเพียงพอ

•• 33..เรื่องที่คณะกรรมการเห็นว าการดําเนินการต อผู�ถูกกล าวหาตามกฎหมายอื่นเสร็จสิ้นและเรื่องที่คณะกรรมการเห็นว าการดําเนินการต อผู�ถูกกล าวหาตามกฎหมายอื่นเสร็จสิ้นและ
เป8นไปโดยชอบแล�ว และไม มีเหตุอันควรสงสัยว าการดําเนินการนั้นไม เที่ยงธรรมเป8นไปโดยชอบแล�ว และไม มีเหตุอันควรสงสัยว าการดําเนินการนั้นไม เที่ยงธรรม

..
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๑. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๒.  พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
๓. พ.ร.บ.ข�อมูลข าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๔. พ.ร.บ.ว าด�วยความผิดเกี่ยวกบัการเสนอราคาต อหน วยงานรัฐ พ.ศ. 

๒๕๔๒
๕. ระเบียบ คตง.ว าด�วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

กฎหมายที่เกี่ยวข�อง และควรทราบเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

๕. ระเบียบ คตง.ว าด�วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔
๖. พระราชกฤษฎีกาว าด�วยหลักเกณฑ#และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมือง

ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (หลักธรรมาภิบาล)
๗. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ#และวิธีการจัดทําและ

แสดงบัญชีรายการรับจ ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป;น
คู สัญญากับหน วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔

๘. กระบวนการจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ ระบบ e-GP
๙. วินัยข�าราชการพลเรือน ฯลฯ 



ก อนซื้อหรือจ�างทุกวิธี
 ต�องจัดหาราคากลางของสิง่ของที่จะซื้อ 

หรืองานที่จะจ�าง 
เพื่อใช�ประกอบการพิจารณาราคาของ   

ผู�เข�าเสนอราคาและเปXดเผยไว�ใน
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ผู�เข�าเสนอราคาและเปXดเผยไว�ใน
เวYบไซต#ของหน วยงาน และศูนย#ข�อมูล

จัดซื้อจัดจ�าง ของกรมบัญชีกลางที่ 
www.gprocurement.go.th

กม.ป.ป.ช.



�������ก��	
��� ��ก�����/��ก
����
���������������ก���ก��ก��������ก������������ !��� !ก�!


�����!���������"����!�������#��$%��#���&�����(��� ���.����� *+++)

• ����ก��� ������� ����         
���ก������������ก����������

�����ก������������/
!���ก�� "�#�$%���กก�����&�� 
��'��(��)�������ก&ก�*����

�%����+� ����ก������ก�������
���
�����ก�����$��$������
����,��������ก������� ���
&�-�����
.#$%���กก���(��)�

!���ก�� "�#�$%���กก�����&�� 
��'��(��)�������ก&ก�*����
)/.ก��
.#�����,����.ก(���% 

• -.����/������������0ก��
 ����!"�� ��	��������
�ก��
ก��ก�
���ก���
�ก�ก��ก������
��
���
�� ���������
������ ���
������
�ก��ก�
��	��
!���
���������ก�
ก��	
������

&�-�����
.#$%���กก���(��)�
������ก&ก�*�

�"#��������$ก	��	 �.
�ก��������	�
ก����	�ก�

�� ��ก�����ก�������/  ���
���� ���ก�������	�
ก����
���  �ก��  !% "#$��	



��)
�����0����ก��&�1%&2�����ก���
����������,����.&�'#�)��
.# 12 ก.6. 2556

ก��&�1%&2�����ก���

�(����0ก����%"'+���%����
.#�.)�&��&ก� 100,000 0�
 
������)���������, ���ก�;����ก��� ��������&�.�%

60

������)���������, ���ก�;����ก��� ��������&�.�%
ก���(��)�����ก���$)���&)<0$"��������)�������&)<0$"��          
;=�������=�ก����%"'+���%����>����,   (www.gprocurement.go.th)
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• ใช�บังคับกับ
   - สัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของหน วยงานของรัฐตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว าด�วยการพัสดุ หรือระเบียบ ข�อกําหนด กฎ หรือข�อบังคับว าด�วย

ประกาศคณะกรรมการปeองกันและปราบปรามทุจริตแห งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ#และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ าย

ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป;นคู สัญญากับหน วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2554 และที่แก�ไขเพิ่มเติม

นายกรัฐมนตรีว าด�วยการพัสดุ หรือระเบียบ ข�อกําหนด กฎ หรือข�อบังคับว าด�วย
การพัสดุของหน วยงานของรัฐ

   - สัญญาสัมปทาน และ
   - สัญญาให�ทุนสนับสนุนของหน วยงานของรัฐเพื่อการวิจัยหรือเพื่อดําเนินกิจกรรม

อย างใดอย างหนึ่ง
   - เดิมมูลค าตั้งแต  5 แสนบาทขึ้นไป ระหว างวันที่ 1 เม.ย. 55 – 31 มี.ค. 56 

ปlจจุบันบังคับกับสัญญามูลค าตั้งแต  2 ล�านบาทขึ้นไป
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• เงื่อนไขที่หน วยงานของรัฐต�องนําไปกําหนดไว�ใน TOR

   - ผู�เสนอราคา ต�องไม เป;นผู�ที่ถกูระบุชื่อว าเป;นคู สญัญาที่ไม ได�แสดงบัญชีรายรับรายจ าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ ายไม ถกูต�องครบถ�วนในสาระสําคัญตามประกาศฯ

ประกาศคณะกรรมการปeองกันและปราบปรามทุจริตแห งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ#และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ าย

ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป;นคู สัญญากับหน วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2554 และที่แก�ไขเพิ่มเติม

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ ายไม ถกูต�องครบถ�วนในสาระสําคัญตามประกาศฯ

   - ผู�เสนอราคาต�องเป;นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได�ลงทะเบยีนในระบบอิเลก็ทรอนิกส#
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต#ศูนย#ข�อมูลจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ

   - ผู�เสนอราคาที่ได�รับการคัดเลอืก และหากมีการทําสัญญากับ 

    (ชื่อหน วยงาน) ต�องรับจ ายเงินผ านบัญชีเงินฝากกระสายวัน เว�นแต การรับจ ายเงินแต ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค าไม เกินสามหมื่นบาทสามารถรับจ ายเป;นเงินสดได� และต�องจัดทําบัญชี
แสดงรายรับรายจ ายยื่นต อกรมสรรพากร และต�องปฏิบัตติามประกาศฯ 
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พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
• กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
     อาศัยอํานาจตามความใน (๒) ของบทนิยาม "คําสั่งทางปกครอง" ในมาตรา ๕ 
และมาตรา ๖ แห#งพระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
      ให-การดําเนนิการของเจ-าหน-าที่ดังต#อไปนี้ เป2นคําสั่งทางปกครอง
       ๑. การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือให-สิทธิประโยชน6ในกรณีดังต#อไปนี้
           (๑) การสั่งรับหรือไม#รับคําเสนอขาย รับจ-าง แลกเปลี่ยน ให-เช#า ซื้อ เช#า 
หรือหรือ
                 ให-สิทธิประโยชน6
           (๒) การอนุมัติสั่งซื้อ จ-าง แลกเปลี่ยน เช#า ขาย ให-เช#า หรือให-สิทธิ
ประโยชน6
           (๓) การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคําเสนอหรือการดําเนินการอื่นใด
                 ในลักษณะเดียวกัน
           (๔) การสั่งให-เป2นผู-ทิ้งงาน
       ๒. การให-หรือไม#ให-ทุนการศึกษา



พ.ร.บ.ว*าด,วยความรับผิดทางละเมิดของเจ,าหน,าที่ 

    กรณีที่เกิดละเมิดขึ้นแก*เอกชน 
• เจ,าหน,าที่ปฏิบัติการไปตามหน,าที่แล,วเกิดละเมิดขึ้นแก*เอกชน 

หน*วยงานของรัฐที่เจ,าหน,าที่นั้นสังกัดอยู* เป<นผู,รับผิดชอบ
โดยตรงในผลแห*งละเมิดนั้น             โดยตรงในผลแห*งละเมิดนั้น             

• ถ,าการละเมิดนั้นไม*ได,เกิดจากการกระทําในการปฏิบัติหน,าที่ 
ผู,เสียหายจะต,องฟAองตัวเจ,าหน,าที่ผู,ทําละเมิด จะฟAองร,อง
หน*วยงานไม*ได,



พ.ร.บ.ว*าด,วยความรับผิดทางละเมิดของเจ,าหน,าที่

• กรณีที่เกิดละเมิดขึ้นแก*หน*วยงานของรัฐ 
•  การละเมิดนั้นไม*ได,เกิดจากการกระทําในการปฏิบัติหน,าที่ต,อง

บังคับไปตามบทบัญญัติแห*งประมวลกฎหมายแพ*งและพาณิชยB 
• ถ,าเกิดจากการกระทําในการปฏบิัติหน,าที่• ถ,าเกิดจากการกระทําในการปฏบิัติหน,าที่
• - พิจารณาตามหลักเกณฑBเกี่ยวกับกรณีกระทําละเมิดต*อ

เอกชน 
• - เจ,าหน,าที่จะต,องรับผิดชอบใช,ค*าสินไหมทดแทนให,แก*

หน*วยงานของรัฐ  ก็ต*อเมื่อได,กระทําไปโดยจงใจ หรือประมาท
เลินเล*ออย*างร,ายแรง



วิธีการจัดซื้อจัดจ,างไม*ถูกต,อง : ราคาแพง

สัดส*วนความรับผิด
60: 20 : 10 :10

คกก.พิจารณาผล : (ผ*าน) ฝMายพัสด ุ: ผบ.ผู,ผ*านงาน : ผู,อนุมัติ

สัดส*วนความรับผิด : ไม#ผ#านฝAายพัสดุ สัดส*วนความรับผิด : ไม#ผ#านฝAายพัสดุ 

60: 20 : 20

คกก.พิจารณาผล :  ผบ.ผู-ผ#านงาน : ผู-อนุมัติ

สัดส*วนความรับผิด : ไม#ผ#านฝAายพัสดุ และ ผบ.ผู-ผ#านงาน 

60: 40 

คกก.พิจารณาผล : : ผู-อนุมัติ



สัดส*วนความรับผิด : ไม*คัดเลือกต่ําสดุ
ที่ถูกต,องตามเงื่อนไข 

60:15:15:10
คกก.เปPดซองสอบราคา : ฝMายพัสดุ : ผบ.ผู,ผ*านงาน : ผู,อนุมัติ

60:15:15:1060:15:15:10
คกก.พิจารณาผลการประกวดราคา : ฝMายพัสดุ: ผบ.ผู,ผ*านงาน : ผู,อนุมัติ

60 : 40 
คกก.พิจารณาผลการประกวดราคา : ผู,อนุมัติ

กรณีที่ จนท.ฝMายพัสดุ ผู,ผ*านงานทักท,วงแล,ว แต*ผู,บังคับบญัชา ใช,อํานาจ
สั่งอนุมัติ จนท.ฝMายพัสดุ ผู,ผ*านงานไม*ต,องรับผิด



พ.ร.บ.ว*าด,วยข,อมูลข*าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

การเปPดเผยข,อมูลข*าวสารของราชการ

แนวคิดเดิม ...
 “ปกปPดเป<นหลัก เปPดเผยเป<นข,อยกเว,นA “ปกปPดเป<นหลัก เปPดเผยเป<นข,อยกเว,นA

การเปPดเผยข,อมูลข*าวสารของราชการ

แนวคิดปTจจุบัน ...

 “เปPดเผยเป<นหลัก ปกปPดเป<นข,อยกเว,น”



พ.ร.บ.ว*าด,วยข,อมูลข*าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

• หน*วยงานของรัฐต,องจัดให,
มีข,อมูลข*าวสารของ
ราชการ
� แผนงาน โครงการ 

� ผลการพจิารณาการจัดซื้อ จัดจ,าง

�สรุปผลเป<นรายเดือนทกุเดือน 
รายละเอียด
�งานทีจ่ัดซื้อจัดจ,าง
�วงเงินงบประมาณ /ราคากลาง

� แผนงาน โครงการ 
และงบประมาณรายจ*าย
ประจําปWของปWที่กําลัง
ดําเนินการ
� ประกาศสอบราคา 
� ประกาศประกวดราคา 

�วงเงินงบประมาณ /ราคากลาง
�วิธีซื้อหรือจ,าง
�รายชื่อผู,เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
�ผู,ที่ได,รบัการคดัเลือกและราคา 
� เหตผุลทีค่ัดเลือก



��'����"����(��ก(��%ก��ก����&L';���&�"��



ระเบียบ คตง.ว*าด,วยวินยัการงบประมาณและการคลัง

โทษชั้นที่ 1 

- มีหน,าที่ปPดประกาศ จดัส*งเอกสาร 

- ละเลยไม*ปPดปPดประกาศหรือจัดส*งหรือเผยแพร*

- ปรับไม*เกินเงนิเดือน 1  เดือน- ปรับไม*เกินเงนิเดือน 1  เดือน

โทษชั้นที่ 2 

- มีหน,าที่เบกิจ*ายพัสด ุจดัทําบัญชี

- ไม*ปฏบิตัิหรือปฏบิตัิไม*ถกูต,อง

- ปรับเท*ากับเงนิเดือนตัง้แต* 2 เดือน ถงึ 4 เดือน



ระเบียบ คตง.ว*าด,วยวินยัการงบประมาณและการคลัง

โทษชั้นที่ 3 

- มีหน,าที่พิจารณาผลปฏบิตัิไม*ถูกต,องตามเงือ่นไข โดยรู, 

         หรือควรจะรู,เกิดความเสียหาย

- ปรับเท*ากับเงนิเดือนตัง้แต*  5 เดือน ถึง  8 เดือน - ปรับเท*ากับเงนิเดือนตัง้แต*  5 เดือน ถึง  8 เดือน 

โทษชั้นที่ 4

 - มีหน,าทีด่ําเนนิการจัดซื้อ จดัจ,าง ปฏิบตัหิรือละเว,นปฏบิตัิ

         โดยมิชอบ แบ*งแยกวงเงินจดัซื้อ จดัจ,าง

- ปรับเท*ากับเงนิเดือนตัง้แต* 9 เดือน ถงึ 12   เดือน



พระราชกฤษฎีกาว าด�วยหลักเกณฑ#และวิธีการบริหารกิจการ
บ�านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

       หมวด 4 การบริหารราชการอย#างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ-มค#าในเชิง
ภารกิจของรัฐ

                 มาตรา 23 ในการจัดซื้อหรือจัดจ-าง ให-ส#วนราชการดําเนินการโดยเปKดเผยและ
เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน6และผลเสียทางสังคม ภาระต#อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค6 ที่จะใช- ราคา และประโยชน6ระยะยาวของส#วนราชการที่จะได-รับประกอบวัตถุประสงค6 ที่จะใช- ราคา และประโยชน6ระยะยาวของส#วนราชการที่จะได-รับประกอบ
กัน

                 ในกรณีที่วัตถุประสงค6ในการใช-เป2นเหตุให-ต-องคํานึงถึงคุณภาพ และการดูแล
รักษาเป2นสําคัญ ให-สามารถกระทําได-โดยไม#ต-องถือราคาต่ําสุดในการเสนอซื้อหรือจ-าง
เสมอไป

                  ให-ส#วนราชการที่มีหน-าที่ดูแล ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุปรับปรุงระเบียบที่
เกี่ยวข-องเพื่อให-ส#วนราชการดําเนินการ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได-อย#างมี
ประสิทธิภาพ



����  ความผิดบุคคลทั่วไป         
(มาตรา 4 – มาตรา 9)

ถ,าทําผิด “กฎหมายว*าด,วยการฮั้ว” 
มีบทลงโทษอย*างไร

(มาตรา 4 – มาตรา 9)

����  ความผิดเจ,าหน,าที่ของรัฐ/ผดม.        
(มาตรา 10 – มาตรา 13)

       มีทั้งโทษ จําคุก และ ปรับ
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ตัวอย างการกระทําตามมาตรา 11
(ทุจริตในการออกแบบ  กําหนดราคา  กําหนด!�"���- )

� การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต�องการจัดหาให�แคบ                        
 อยู เฉพาะพัสดุที่เป;นของเอกชนกลุ มหนึ่งกลุ มใดหรือระบุ                    
 ยี่ห�อของพัสดุที่จะซื้อ

� กําหนดรายละเอียดของพัสดุให�มีความยุ งยากในการจัดหาหรือ                     
 ไม สามารถทําได�ในเวลาจํากัด ไม สามารถทําได�ในเวลาจํากัด

� กําหนดคุณสมบัติผู�จะเข�าเสนอราคาอย างจํากัด เช น เรื่องระยะ                   
 เวลาของผลงานนานหลายปH จํานวนมูลค าของผลงานที่สูงมากหรือ         
ต�องมีทุนจดทะเบียนสูงมาก

� กําหนดเงื่อนไขสูงเกินความจําเป;น เช น จํานวนเครื่องจักร                        
ขนาดใหญ  กรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรกล เป;นต�น
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