
 
 
 
 

หมวด ๒ 
ความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

 
 
 มาตรา ๑๔๗  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนกังาน มีหน้าท่ีซือ้ ท า จดัการหรือรักษาทรัพย์ใด 
เบียดบงัทรัพย์นัน้เป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทจุริต หรือโดยทจุริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์
นัน้เสีย ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตห้่าปีถงึย่ีสบิปี หรือจ าคกุตลอดชีวิต และปรับตัง้แตส่องพนับาท
ถงึสี่หม่ืนบาท 
 

 มาตรา ๑๔๘  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนกังาน ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ขม่ขืนใจ
หรือจงูใจเพ่ือให้บคุคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึง่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น 
ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตห้่าปีถงึย่ี สิบปี หรือจ าคกุตลอดชีวิต และปรับตัง้แตส่องพนับาทถงึ  
สี่หม่ืนบาท หรือประหารชีวิต 
 

 มาตรา ๑๔๙  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนกังาน  สมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งรัฐ สมาชิก
สภาจงัหวดั หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโย ชน์อื่นใด 
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดย มิชอบ เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่วา่
การนัน้จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าท่ี ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตห้่าปีถงึย่ีสิบปี หรือจ าคกุตลอดชีวิต
และปรับตัง้แตส่องพนับาทถงึสี่หม่ืนบาท หรือประหารชีวิต 
 

 มาตรา ๑๕๐  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนกังาน กระท าการหรือไม่กระท า การอย่างใดใน
ต าแหน่งโดยเห็ นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึง่ตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนท่ีตน
ได้รับแตง่ตัง้ เป็นเจ้าพนกังานในต าแหน่งนัน้ ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตห้่าปีถงึย่ีสิบปี หรือ
จ าคกุตลอดชีวิต หรือปรับตัง้แตส่องพนับาทถงึสี่หม่ืนบาท 
 
 
 

 

ประมวลกฎหมายอาญา 
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 มาตรา ๑๕๑  ผู้ใดเป็นเจ้าพนกังาน มีหน้าท่ีซือ้ ท า จดัการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้
อ านาจในต าแหน่งโดยทจุริต อนัเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สขุาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นัน้ 
ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตห้่าปีถงึย่ีสิบปี หรือจ าคกุตลอดชีวิต และปรับตัง้แตส่องพนับาทถงึ  
สี่หม่ืนบาท 
  

 มาตรา ๑๕๒  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนกังาน มีหน้าท่ีจดัการหรือดแูลกิจการใด เข้ามีสว่นได้
เสียเพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เน่ืองด้วยกิจการนัน้ ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตห่นึง่ปี
ถงึสิบปี และปรับตัง้แตส่องพนับาทถงึสองหม่ืนบาท 
 

 มาตรา ๑๕๓  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนกังาน มีหน้าท่ีจ่ายทรัพย์ จ่ายทรัพย์นัน้เกินกวา่ท่ีควร
จ่ายเพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตห่นึง่ปีถงึสิบปี และปรับ  
ตัง้แตส่องพนับาทถงึสองหม่ืนบาท 
 

 มาตรา ๑๕๔  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนกังาน มีหน้าท่ีหรือแสดงวา่ตนมีหน้าท่ีเรียกเก็บหรือ
ตรวจสอบภาษีอากร ค่ าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใด โดยทจุริตเรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บ
ภาษีอากร คา่ธรรมเนียม หรือเงินนัน้ หรือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด เพ่ือให้ผู้ มีหน้าท่ี
เสียภาษีอากรหรือคา่ธรรมเนียมนัน้มิต้องเสีย หรือเสียน้อยไปกวา่ท่ีจะต้องเสีย ต้องระวางโทษ
จ าคกุตัง้แตห้่าปีถงึย่ีสิบปี หรือจ าคกุตลอดชีวิต และปรับตัง้แตส่องพนับาทถงึสี่หม่ืนบาท 
  

 มาตรา ๑๕๕  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนกังาน มีหน้าท่ีก าหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าใดๆ 
เพ่ือเรียกเก็บภาษีอากรหรือคา่ธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยทจุริตก าหนดราคาทรัพย์สินหรือ
สินค้านัน้ เพ่ือให้ผู้ มีหน้ าท่ีเสียภาษีอากรหรือคา่ธรรมเนียมนัน้มิต้องเสียหรือเสียน้อยไปกวา่ท่ี
จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตห้่าปีถงึย่ีสิบปี หรือจ าคกุตลอดชีวิต และปรับตัง้แต่  
สองพนับาทถงึสี่หม่ืนบาท 
 

 มาตรา ๑๕๖  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนกังาน มีหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีตามกฎหมายโดยทจุริต 
แนะน า หรือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด เพ่ือให้มีการละเว้นการลงรายการในบญัชี 
ลงรายการเท็จในบญัชี แก้ไขบญัชี หรือซอ่นเร้น หรือท าหลกัฐานในการลงบญัชีอนัจะเป็นผลให้
การเสียภาษีอากรหรือคา่ธรรมเนียมนัน้มิต้องเสีย หรือเสียน้อยกวา่ท่ีจะต้องเสีย ต้องระวางโทษ
จ าคกุตัง้แตห้่าปีถงึย่ีสิบปี หรือจ าคกุตลอดชีวิต และปรับตัง้แตส่องพนับาทถงึสี่หม่ืนบาท 
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 มาตรา ๑๕๗  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนกังาน ปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีโดยมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึง่ผู้ ใด หรือปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีโดยทจุริตต้อง
ระวางโทษจ าคกุตัง้แตห่นึง่ปีถงึสิบปี หรือปรับตัง้แตส่องพนับาทถงึสองหม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
  

 มาตรา ๑๕๘  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนกังาน ท าให้เสียหาย ท าลาย ซอ่นเร้น เอาไปเสียหรือ
ท าให้สญูหายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึง่ทรัพย์หรือเอกสารใด ๆ อนัเป็นหน้าท่ีของตนท่ีจะปกครอง
หรือรักษาไว้ หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท าเช่นนัน้ ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกิน
หนึง่หม่ืนสี่พนับาท 
 

 มาตรา ๑๕๙  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนกังาน มีหน้าท่ีดแูล รักษาทรัพย์หรือเอกสารใด กระท าการ
อนัมิชอบด้วยหน้าท่ี โดยถอน ท าให้เสียหาย  ท าลายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ หรือโดยยินยอมให้
ผู้อื่นกระท าเช่นนัน้ ซึง่ตราหรือเคร่ืองหมายอนัเจ้าพนกังานได้ประทบัหรือหมายไว้ท่ีทรัพย์หรือ
เอกสารนัน้ในการปฏิบตัิการตามหน้าท่ี เพ่ือเป็นหลกัฐานในการยดึหรือรักษาสิ่งนัน้ ต้องระวางโทษ
จ าคกุไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึง่หม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 

 มาตรา ๑๖๐  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนกังาน มีหน้าท่ีรักษาหรือใช้ดวงตราหรือรอยตราของ
ราชการหรือของผู้อื่น กระท าการอนัมิชอบด้วยหน้าท่ี โดยใช้ดวงตราหรือรอยตรานัน้ หรือโดย
ยินยอมให้ผู้อื่นกระท าเช่นนัน้ ซึง่อาจท าให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจ าคกุ  
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึง่หม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 

 มาตรา ๑๖๑  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนกังาน มีหน้าท่ีท าเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสาร
หรือดแูลรักษาเอกสาร กระท าการปลอมเอกสารโดยอาศยัโอกาสท่ีตนมีหน้าท่ีนัน้ ต้องระวางโทษ
จ าคกุไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
 

 มาตรา ๑๖๒  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนกังาน มีหน้าท่ีท าเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความ
ลงในเอกสาร กระท าการดงัตอ่ไปนีใ้นการปฏิบตัิการตามหน้าท่ี 

(๑)  รับรองเป็นหลกัฐานวา่ ตนได้กระท าการอย่างใดขึน้หรือวา่การอย่างใดได้กระท า
ตอ่หน้าตนอนัเป็นความเท็จ 

(๒) รับรองเป็นหลกัฐานวา่  ได้มีการแจ้งซึง่ข้อความอนัมิได้มีการแจ้ง 
(๓) ละเว้นไม่จดข้อความซึง่ตนมีหน้าท่ีต้องรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความ

เช่นวา่นัน้ หรือ 
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(๔) รับรองเป็นหลกัฐานซึง่ข้อเท็จจริงอนัเอกสารนัน้ มุ่งพิสจูน์ความจริงอนัเป็น
ความเท็จ ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึง่หม่ืนสีพ่นับาท 
 

มาตรา ๑๖๓  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนกังาน มีหน้าท่ีในการไปรษณีย์ โทรเลขหรือโทรศพัท์ 
กระท าการอนัมิชอบด้วยหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้  

(๑)  เปิด หรือยอมให้ผู้อื่นเปิดจดหมายหรือสิ่งอื่นท่ีสง่ทางไปรษณีย์หรือโทรเลข 
(๒)  ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้สญูหาย หรือยอมให้ผู้อื่นท าให้เสียหาย ท าลาย

หรือท าให้สญูหาย ซึง่จดหมายหรือสิ่งอื่นท่ีสง่ทางไปรษณีย์หรือโทรเลข 
(๓)  กกั สง่ให้ผิดทาง หรือสง่ให้แก่บคุคลซึง่รู้วา่มิใช่เป็นผู้ควรรับซึง่จดหมาย หรือ

สิ่งอื่นท่ีสง่ทางไปรษณีย์หรือโทรเลข หรือ 
(๔)  เปิดเผยข้อความท่ีสง่ทางไปรษณีย์ ทางโทรเลขหรือทางโทรศพัท์ 

 ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึง่หม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 

 มาตรา ๑๖๔  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนกังาน รู้หรืออาจรู้ความลบัในราชการ กระท าโดย
ประการใดๆ อนัมิชอบด้วยหน้าท่ี ให้ผู้อื่นลว่งรู้ความลบันัน้ ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินหนึง่หม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 

 มาตรา ๑๖๕  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนกังาน มีหน้าท่ีปฏิบตัิการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ
ค าสัง่ ซึง่ได้สัง่เพ่ือบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมาย ปอ้งกนัหรือขดัขวางมิให้การเป็นไปตาม
กฎหมายหรือค าสัง่นัน้ ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินหนึง่ปี หรือปรับไม่เกินสองพนับาท หรือทัง้จ า
ทัง้ปรับ 
 

 มาตรา ๑๖๖  ผู้ ใดเป็นเจ้าพนกังาน ละทิง้งานหรือกระท าการอย่างใด ๆ เพ่ือให้
งานหยดุชะงกัหรือเสียหาย โดยร่วมกระท าการเช่นนัน้ด้วยกนัตัง้แตห้่าคนขึน้ไป ต้องระวางโทษ
จ าคกุไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึง่หม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 ถ้าความผิดนัน้ได้กระท าลงเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพ่ือ
บงัคบัรัฐบาลหรือเพื่อขม่ขูป่ระชาชน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกิน
สองหม่ืนบาท 
 
 


