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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา โดยที่เ ป น การสมควรมีก ฎหมายวา ดว ยความผิดของพนั กงานในองคก ารหรื อ
หนวยงานของรัฐ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญ ญั ตินี้ เ รีย กวา พระราชบัญ ญั ติว า ดว ยความผิ ด ของพนั ก งานใน
องคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
พนักงาน หมายความวา ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการหรือบุคคล
ผูปฏิบัติงานในองคการ บริษัทจํากัด หางหุนสวนนิติบุคคลหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่ง
ทุนทั้งหมดหรือทุนเกินกวารอยละหาสิบเปนของ
รัฐ โดยไดรับเงินเดือนหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นจากองคการ บริษัทจํากัดหางหุนสวนนิติ
บุคคลหรือหนวยงานนั้น ๆ ทั้งนี้นอกจากผูเปนเจาพนักงานอยูแลวตามกฎหมาย
มาตรา 4 ผูใดเปนพนักงานมีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการหรือรักษาทรัพยใดเบียดบังทรัพยนั้นเปน
ของตนหรือเปนของผูอื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมใหผูอื่นเอาทรัพยนั้นเสีย ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

มาตรา 5 ผูใดเปน พนักงาน ใชอํานาจในหนาที่โ ดยมิชอบ ขม ขืน ใจหรือ จูง ใจ เพื่อ ให
บุคคลใดมอบใหหรือหามาใหซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกตนเองหรือผูอื่น ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
หรือประหารชีวิต
มาตรา 6 ผูใดเปนพนักงานเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด สําหรับ
ตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในหนาที่ ไมวาการนั้นจะ
ชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต
มาตรา 7 ผูใดเปนพนักงาน กระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในหนาที่ โดยเห็นแก
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งตนไดเรียก รับหรือยอมจะรับไวกอนที่ตนไดรับแตงตั้งเปน
พนักงานในหนาที่นั้น ตอ งระวางโทษจําคุกตั้ง แตหาปถึง ยี่สิบป หรือ จําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 8 ผูใดเปน พนักงาน มีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการหรือ รักษาทรัพยใด ๆ ใชอํานาจใน
หน า ที่ โ ดยทุ จ ริ ต อั น เป น การเสี ย หายแก อ งค ก าร บริ ษั ท จํ า กั ด ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลหรื อ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 9 ผู ใ ดเป น พนั กงาน มีห น าที่ จั ดการหรื อ ดู แ ลกิ จ การใดเข า มีส ว นได เ สี ย เพื่ อ
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่นเนื่องดวยกิจการนั้นตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 10 ผู ใดเปน พนักงาน มีหน าที่จายทรัพย จายทรั พยนั้น เกิน กวา ที่ควรจ าย เพื่ อ
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสอง
พันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 11 ผูใดเปนพนักงาน ปฏิบัติหรือ ละเวน การปฏิบัติหนาที่โ ดยมิชอบ เพื่อ ใหเกิด
ความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส. ธนะรัชต
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐไดลงทุนจัดตั้งองคการ
และหนว ยงานอื่น และในบางกรณีไดเ ขาถือหุน ในบริษัทจํากัด หางหุน สว นนิติบุคคล เพื่อ
ประโยชนในทางเศรษฐกิจ ทุน ที่ไดลงไปหรือหุนที่รัฐไดถือ ไวนี้เปน ทรัพยสิน ของชาติ และ
เนื่องดวยองคการ บริษัทจํากัด หางหุนสวนนิติบุคคล และหนวยงานดังกลาวไมตองถูกผูกมัดให
ปฏิบัติตามระเบียบราชการโดยเครง ครัด หากผูปฏิบัติง านไมอ ยูในขายการควบคุม หรือ ถู ก
ลงโทษอยางหนักเมื่อกระทําความผิดแลว อาจทําใหการดําเนินงานขององคการ บริษัทจํากัด
หางหุนสวนนิติบุคคล และหนวยงานประสพความลมเหลว และเกิดความเสียหายแกรัฐอยาง
รายแรง จึงสมควรมีกฎหมายกําหนดโทษสําหรับพนักงานในองคการ หรือหนวยงานของรัฐ

