
การสร้างความตระหนักรู้และสร้างจิตส านึกร่วมกัน 
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดราชบุร ี

 

โครงการสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตส านึกด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน  
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเครือข่ายภาคประชาสังคมในจังหวัดราชบุรี 
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สาเหตุของการทุจริต 

มีความโลภ เห็นแก่ตัว อยากรวยทางลัด 

ขาดคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกที่ด ี

ไม่เกรงกลัวกฎหมาย 

เศรษฐกิจตกต่ า รายได้ไม่เพียงพอ 



ผลเสียของการทุจริต 

ส่งผลต่อเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศล่าช้า 

เกิดความเหลื่อมล้ า 

ส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศ 

งบประมาณที่จัดสรรถูกน ามาใช้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย 
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ฝังรากลึกมานานจนเป็นเรื่องปกติ 
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ขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวชี้วัด : ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 

ค่าเป้าหมาย : 

CPI ดัชนี  
ของปร ะ เทศ ไทย  
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เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และ ปี 2564 
ปี 2563 ปี 2564 

ระดับการประเมินผล จ านวน(แห่ง) ระดับการประเมินผล จ านวน(แห่ง) 

AA    -  AA   8 
A  8 A  41 
B  11 B  23 

C  36 C  26 

D  48 D  13 
E  7 E  2 
F 3 F - 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ล าดับ หน่วยงาน คะแนนรวม ระดับผลการประเมิน 

1 จงัหวดัราชบุรี 95.61 AA 
2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากแรต 98.86 AA 

3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา 96.6 AA 

4 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนไผ ่ 95.93 AA 

5 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนกระเบ้ือง 95.59 AA 

6 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัเพลง 95.38 AA 

7 องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าไก่ 95.25 AA 

8 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากช่อง 95.21 AA 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ล าดับ หน่วยงาน คะแนนรวม ระดับผลการประเมิน 

1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพงพวย 94.96 A 
2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมประทดั 94.96 A 
3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 94.95 A 
4 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนคลงั 94.55 A 
5 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองข่อย 94.51 A 
6 เทศบาลเมืองโพธาราม 94.45 A 
7 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะนาวศรี 94.12 A 
8 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรี 94.08 A 
9 เทศบาลต าบลโพหกั 94.04 A 
10 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นบึง 94.01 A 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ล าดับ หน่วยงาน คะแนนรวม ระดับผลการประเมิน 

11 เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 93.71 A 
12 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองออ้ 93.56 A 
13 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้น ้าวน 93.07 A 
14 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเคย 92.33 A 
15 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล 92.26 A 
16 เทศบาลต าบลกรับใหญ่ 92.13 A 
17 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางป่า 91.92 A 
18 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัแกว้ 91.68 A 
19 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะศาลพระ 91.68 A 
20 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจดียห์กั 91.65 A 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ล าดับ หน่วยงาน คะแนนรวม ระดับผลการประเมิน 

21 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเรือน 91.62 A 
22 องคก์ารบริหารส่วนต าบลช าแระ 91.61 A 
23 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้กระถิน 91.03 A 
24 เทศบาลต าบลหลกัเมือง 90.61 A 
25 เทศบาลต าบลด่านทบัตะโก 90.25 A 
26 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาหลวง 90.08 A 
27 องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านทบัตะโก 89.89 A 
28 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่านดั 89.83 A 
29 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโตนด 89.62 A 
30 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโพ 89.45 A 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ล าดับ หน่วยงาน คะแนนรวม ระดับผลการประเมิน 
31 เทศบาลเมืองราชบุรี 88.87 A 
32 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยยางโทน 88.61 A 
33 องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดบวัขาว 88.45 A 
34 เทศบาลต าบลเขาขวาง 88.3 A 
35 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัโพ 88.25 A 
36 เทศบาลต าบลเจด็เสมียน 87.67 A 
37 เทศบาลต าบลบา้นไร่ 87.53 A 
38 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้พยอม 87.17 A 
39 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะพลบัพลา 86.9 A 
40 เทศบาลต าบลหนองโพ 85.86 A 
41 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิกลุทอง 85.11 A 
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หน่วยงานที่มีเรื่องกล่าวหามากที่สุด ในปีงบประมาณ 2563 คือ........... 







รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 50 (10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ   
 

หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ 
มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความ
คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ   
 



การส่งเสริมการป้องกันการทุจริต 

1. หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
    ในการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต 
2. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
3. หน้าที่ของนิติบุคคลในการป้องกันการทุจริต 
4. กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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1. หน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการส่งเสริมการป้องกนัการทุจริต 

เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล  
องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ ดังนี ้
      - ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ 
       - จัดให้มีมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพเพือ่ป้องกันและขจัดการทุจริตทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
       - เสนอแนะให้มีการปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการใดที่เป็นช่องทาง
ให้มีการทุจริต 

1.1 
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1.2 - มหีนงัสอืแจง้ใหห้น่วยงานของรฐัทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มี

เหตอุนัควรสงสยัวา่มกีารด าเนินการอนัอาจไปสู่การทุจรติ

หรอืส่อวา่ทุจรติใหค้ณะรฐัมนตรทีราบ  

       พรอ้มขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 

1. หน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการส่งเสริมการป้องกนัการทุจริต 
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1.3 - ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการป้องกนัการทุจรติ 

1. หน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการส่งเสริมการป้องกนัการทุจริต 

ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม 

คุ้มครอง
ช่วยเหลือพยาน 

เงินรางวัล 

น าจับ 

รวมตัว/ 

แจ้งเบาะแส 

อันตรายของ
การทุจริต 

บัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน 

กันบุคคลไว้เป็น
พยาน 
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1. หน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการส่งเสริมการป้องกนัการทุจริต 

1.3 - ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการป้องกนัการทุจรติ 

หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ 
มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความ
คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ   
  

อันตรายของการทุจริต 
 

 
รวมตัว/แจ้งเบาะแส 
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แผนภูมิเจ้าพนักงานของรัฐ 

เจ้าพนักงาน
ของรฐั 

เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

คณะกรรม
การ ป.ป.ช. 

ผู้ด ารง
ต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ 

ผู้ด ารง
ต าแหน่งทาง
การเมือง 

ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ 
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แผนผัง 
ความหมายเจ้าพนักงานของรฐั 

ความหมายเจ้าพนักงานของรฐั 

๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๑. ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
๒. ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือใน

รัฐวสิาหกิจ 
๓. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน/รองฯ/ผูช่้วยฯ 
๔. สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
๕. เจา้พนกังานตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะ

ปกครองทอ้งท่ี/เจา้พนกังานอ่ืนตาม
กฎหมายบญัญติั 

๖. กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจา้งของส่วน
ราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ 

๗. บุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซ่ึงมีกฎหมาย
ก าหนดใหใ้ชอ้  านาจหรือไดรั้บมอบหมาย
ใหใ้ชอ้  านาจปกครองท่ีจดัตั้งข้ึนในระบบ
ราชการรัฐสิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ 

๒) ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
๑. นายกรัฐมนตรี 
๒. รัฐมนตรี 
๓. สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
๔. สมาชิกวฒิุสภา 
๕. ขา้ราชการการเมืองอ่ืน 

นอกจาก (๑) และ (๒) ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
ขา้ราชการการเมือง 

๖. ขา้ราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 

๓) ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ 

๔) ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
๑. ผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์ร

อิสระตามรัฐธรรมนูญ ยกเวน้ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

๒. ผูว้า่การตรวจการแผน่ดิน 

๕) คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง คือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
๑. หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลซ่ึงมิใช่ผูด้  ารง

ต าแหน่งทางการเมืองส าหรับขา้ราชการพบลเรือน 
๒. ปลดักระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด ผูบ้ญัชาการเหล่าทพัส าหรับขา้ราชการ 
๓. ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
๔. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
๕. ปลดักรุงเทพมหานคร 
๖. กรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดของรัฐวสิาหกิจ 
๗. หวัหนา้หน่วยงานขององคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญแต่ไม่รวมถึงผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน 
๘. กรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๙. ผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มาตรา ๒๘ 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนา้ท่ีและอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 
๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ หรือผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ ผูใ้ดมีพฤติการณ์ร ่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อ
หน้าท่ี หรือจงใจปฏิบัติหน้าท่ี หรือใช้อ  านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมอยา่งร้ายแรง 
(๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจา้หน้าท่ีของรัฐร ่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อ
หนา้ท่ี หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีใน
การยติุธรรม 
 

หน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มาตรา ๒๘ 
 (๓) ก าหนดให้ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผูด้  ารงต าแหน่งใน
องคก์รอิสระ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหน้ีสินของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบุคคลดงักล่าว 
 (๔)ไต่สวนเพื่อด าเนินคดีในฐานความผิดอ่ืนท่ีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ีก าหนด 
หรือท่ีมีกฎหมายก าหนดใหอ้ยูใ่นหนา้ท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 (๕) หนา้ท่ีและอ านาจอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
น้ี หรือกฎหมายอ่ืน 
 ในการด าเนินการตาม (๔) ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความผดิตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
น้ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะด าเนินการเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีและอ านาจ ในการ
ด าเนินการเป็นผูด้  าเนินการกไ็ด ้
 

หน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 

www.free-power-point-templates.com 

วิธีการเขียนค ากล่าวหา การแจ้งเบาะแส/การร้องเรียน 

1 
ชือ่และทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์

ของผูก้ล่าวหา 
2 ชือ่หรอืต าแหน่งของผูถู้กรอ้ง 

3 ขอ้กล่าวหาและพฤตกิารณแ์ห่งการกระท าความผดิ

พรอ้มพยานหลกัฐาน 
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วิธีการและช่องทางการแจ้งเบาะแส/การร้องเรียน 

1 กล่าวหาเป็น

หนงัสอื 

เรยีน ผูอ้ านวยการส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดัราชบุร ี

           ส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดัราชบุร ี 

            เลขที ่112-114 หมู่ 4 ต าบลเจดยีห์กั อ าเภอเมอืง

ราชบุร ี

            จงัหวดัราชบุร ี70000 
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วิธีการและช่องทางการแจ้งเบาะแส/การร้องเรียน 

2 
กล่าวหาดว้ยวาจาตอ่เจา้หน้าที่

พนกังาน 
3 แจง้เบาะแส/รอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซต ์ส านกังาน

ป.ป.ช. 

 www.nacc.go.th 

www.nacc.go.th/ratchaburi 

 

http://www.nacc.go.th/
http://www.nacc.go.th/ratchaburi


ส่งเสริม 

การมีส่วนร่วม 
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1. หน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการส่งเสริมการป้องกนัการทุจริต 

1.3 - ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการป้องกนัการทุจรติ 

 
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

 



กรรมการ ป.ป.ช. 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ตามมาตรา 102 

เจ้าพนักงานของรัฐ 
ตามมาตรา 103 

พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ตามมาตร 158 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐตามมาตรา 130 

ประธานวุฒิสภา 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

หัวหน้าหน่วยงาน 
ที่ตนสังกัด 

ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

../คลิป/ยื่นบัญชี มาตร 102.PDF
../คลิป/ยื่นบัญชี มาตร 103-1.PDF










ส่งเสริม 

การมีส่วนร่วม 
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1. หน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการส่งเสริมการป้องกนัการทุจริต 

1.3 - ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการป้องกนัการทุจรติ 

 
กันบุคคลไว้เป็นพยาน 

 
 

คุ้มครองช่วยเหลือพยาน 
  

เงินรางวัลน าจับ 
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2. การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกบัประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรา 126 

มาตรา 127 

มาตรา 128 
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มาตรา 126 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 

     ต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมีดังนี้ 
      1. กรรมการ ป.ป.ช.  
      2. ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
      3. เจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด  
           และรวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐที่ได้รับมอบอ านาจให้กระท าการดังกล่าว  



71 

 
 
 
 

 ห้ามมิให้ด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐ    
 (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ่นส่วนหรือบริษัทที่เข้ามาเป็น    
                  คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
 (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญา 
 (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน 
                   พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน 
  

มาตรา 126 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 



 

 บทลงโทษ  
 

 - ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  
              หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

  

มาตรา 126 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

การขัดกัน 



มาตรา 127 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 

     ต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมดีังนี้ 
      1. กรรมการ ป.ป.ช.  
      2. ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
      3. ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 
           และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  



มาตรา 127 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

การขัดกัน 

 
 
 
 

 ห้ามมิให้ด าเนินกิจการดังนี้ 
 

 (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน 
                   พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน 
   

 ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 



มาตรา 127 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

การขัดกัน 

 

 บทลงโทษ  
 

 - ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
              หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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มาตรา 128 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

ห้ามมิใหเ้จ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
นอกเหนือจากทรัพย์สนิหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และ
จ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
        ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี สืบสันดาน  
หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 
       บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้า
พนักงานของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 



มาตรา 128 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
“ประโยชนอ์ืน่ใด” หมายความว่า สิง่ทีม่มูีลคา่ ไดแ้ก ่ การลดราคา การรบัความ

บนัเทงิ การรบับรกิาร การรบัการฝึกอบรม หรอืสิง่อืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนั  

 

“การรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา่ การรบั

ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใดจากญาตหิรอืจากบคุคลทีใ่หก้นัในโอกาสตา่ง ๆ โดยปกติ

ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรอืวฒันธรรม หรอืใหก้นัตามมารยาททีป่ฏบิตักินัใน

สงัคม  

 

“ญาต”ิ หมายความวา่ ผูบ้พุการ ีผูส้บืสนัดาน พีน่อ้งรว่มบดิามารดาหรอืรว่มบดิาหรอื

มารดาเดยีวกนั ลงุ ป้า นา้ อา คูส่มรส ผูบ้พุการหีรอืผูส้บืสนัดานของคูส่มรส บตุรบญุ

ธรรมหรอืผูร้บับตุรบญุธรรม  



มาตรา 128 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
 

 บทลงโทษ  
 

 - ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  
              หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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3. หน้าท่ีของนิติบคุคลในการป้องกนัการทุจริต 
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 มาตรา 176 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ 
เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ 
หรือประวิงการกระท าการอันมิชอบด้วยหน้าที่ 
 

 

 บทลงโทษ  
 

 - ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  
              หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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 กรณีผู้กระท าความผิดเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลและ
กระท าไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น หากนิติบุคคลไม่มีมาตราการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดนั้น 
           นิติบุคคลต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของ
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ 
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4. กองทุนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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