เอกสารต่อไปนี้รวบรวมและเรียบเรียงแต่ใจความสาคัญโดย : นายสุขสันต์ มลิทอง
- วุฒิอาสาผู้ตรวจการแผ่นดิน
- เครือข่ายภาคประชาชนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
- ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
- อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มุ่งหวังให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับทราบ รู้ไว้ และนาไปใช้ประโยชน์ราชการ
การจะนาไปอ้างอิงกรุณาเปิดกฏหมายนั้น ๆ เพื่อความครบถ้วนถูกต้องอีกครั้งหนึง่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
การรักษาจรรยาข้าราชการ
มาตรา 78 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์
ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป้นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
(2) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
(3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
(4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

วินัยและการรักษาวินัย
มาตรา 80 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระทาการหรือไม่กระทาการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด
นี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศนอกจากต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้ใน
หมวดนี้แล้ว ต้องรักษาวินัยโดยกระทาการหรือไม่กระทาการตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. ด้วย
มาตรา 81 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทาการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
(2) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี
นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่
และรักษาประโยชน์ของทางราชการ

ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่
ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตาม
คาสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
(5) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
(6) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
(7) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการ
ด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
(8) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ
เกี่ยวกับหน้าที่ของตน
(9) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและใน
การปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วย
มารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย
(10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย
(11) กระทาการอื่นใดตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทาการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้
(1) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการ
รายงานเท็จด้วย
(2) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทาการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทาหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
(3) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
(4) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
(5) ต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรมหรือ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
(6) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
(7) ต้องไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ
(8) ต้องไม่กระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(9) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
(10) ไม่กระทาการอื่นใดตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา 84 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 81 และ มาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตาม
มาตรา 83 ผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัย
(4)

มาตรา 85 การกระทาผิดวินัยในลักษระดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(1) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
(2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(3) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินห้าสิบวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือโดยมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(4) กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(5) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทาร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
(6) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษที่หนักกว่าโทษจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ละเว้นการกระทาหรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตาม
มาตรา 83 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(8) ละเว้นการกระทาหรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสองและมาตรา 82
(11) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 (10) ที่มีกฎ ก.พ. กาหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา 87 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชากระทาผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาหนด
มาตรา 88 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงด
โทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7 การดาเนินการทางวินัย
โทษทางวินัย มี 5 สภาพดังต่อไปนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไล่ออก

ประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
มาตรา 147 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ ซื้อ ทา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน
หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือ โดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 148 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อานาจในตาแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้
หรือหามาให้ ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี
หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาทหรือประหารชีวิต
มาตรา 149 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล
เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยมิชอบ หรือกระทาการ
หรือไม่กระทาการอย่างใด ในตาแหน่งไม่ว่าการนั้น จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้า
ปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต
มาตรา 150 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน กระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่งโดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดซึง่ ตน ได้เรียกรับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานในตาแหน่งนั้น ต้อง
ระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจาคุก ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อานาจในตาแหน่งโดยทุจริต
อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี
หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 152 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สาหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น เนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึง
สองหมื่นบาท
มาตรา 153 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จ่ายทรัพย์ จ่ายทรัพย์นั้นเกินกว่าที่ควรจ่ายเพื่อประโยชน์สาหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 154 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่หรือแสดงว่าตนมีหน้าที่เรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใด โดยทุจริตเรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมหรือเงินนั้น
หรือกระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใดเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีอากร หรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือ
เสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สอง
พันบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 155 ผู้เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่กาหนดราคาทัพย์สินหรือสินค้าใด ๆ เพื่อเรียกเก็บภาษีอากรหรือ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยทุจริตกาหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้านั้น เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือ
ค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจาคุกตลอด
ชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

มาตรา 156 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย โดยทุจริต แนะนา หรืกระทาการ
หรือไม่กระทาการอย่างใด ๆ เพื่อให้มีการละเว้นการลงรายการในบัญชี ลงรายการเท็จในบัญชี แก้ไขบัญชีหรือ
ซ่อนเร้น หรือทาลายหลักฐาน ในการลงบัญชีอันจะเป็นผลให้การเสียภาษีอากร หรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย
หรือเสียน้อยกว่าที่จะต้องเสียต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สอง
พันบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 158 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อน เร้น เอาไปเสีย หรือทาให้สูญหายหรือทาให้ไร้
ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว้ หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทา
เช่นนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
มาตรา 159 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์ หรือเอกสารใด กระทาการอันมิชอบด้วยหน้าที่
โดยถอน ทาให้ เสียหายทาลายหรือทาให้ไร้ประโยชน์ หรือโดยยินยอมให้ผู้อื่นกระทาเช่นนั้น ซึ่งตราหรือ
เครื่องหมาย อันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมาย ไว้ที่ทรัพย์หรือเอกสารนั้นในการปฏิบัติการตามหน้าที่ เพื่อ
เป็นหลักฐาน ในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 160 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่รักษาหรือใช้ดวงตรา หรือรอยตราของราชการหรือของผู้อื่น กระทา
การอันมิชอบด้วยหน้าที่ โดยใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้น หรือโดยยินยอมให้ผู้กระทาเช่นนั้น ซึ่งอาจทาให้ผู้อื่น
หรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 161 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทาเอกสาร กรอกข้อ ความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร
กระทาการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท
มาตรา 162 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทาเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระทา
การดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการ ตามหน้าที่
(1) รับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระทาการอย่างใดขึ้นหรือว่า การอย่างใดได้กระทาต่อหน้าตนอัน
เป็นความเท็จ
(2) รับรองเป็นหลักฐานว่า ได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มี การแจ้ง
(3) ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจด หรือจด เปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น หรือ
(4) รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ

ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

พระราชบัญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ความหมายของการฟอกเงิน
การฟอกเงิน หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จาการกระทาผิด ให้ดูเสมือนว่าเป็นเงินหรือ
ทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
‘’ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด” หมายความว่า
(1) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทาซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการ
สนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทาซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและให้รวมถึงเงิน
หรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้ใช้หรือสนับสนุนการกระทาความผิดมูลฐานตาม(8) ของบทนิยามคาว่า
“ความผิดมูลฐาน” ด้วย
(2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจาหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตาม(1)
หรือ
(3) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม(1)หรือ(2)
(4) ทั้งนี้ไม่ว่าทรัพย์สิน(1) (2) หรือ(3) จะมีการจาหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งและไม่ว่าจะ
อยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใดหรือปรากฎหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็น
ของบุคคลใด
มาตรา 3 “ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า
(๑) ความผิดกีย่ วกับยาเสพติด
(๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา
(๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอก หรือฉ้อโกง หรือประทุษร้ายต่อทรัพย์ หรืการกระทาโดยทุจริตฺ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ ฯลฯ
*(๕) ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
(๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ ฯลฯ
(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลากร ฯลฯ
(๘) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา
(๙) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๑๑) ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

