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“ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบ ศาลอาญารูปแบบใหม่ที่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐพึงระวัง”
พิสิทธิ์ ศรีวรานันท์1
จากข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ กรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ ได้มีคาพิพากษา
คดีหมายเลขแดงที่ อท. ๓๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ กรณีผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัด ได้ให้พนักงานขับรถใช้รถยนต์ส่วนกลางของสานักงานไปรับ -ส่ง ระหว่างที่พักกับที่ทางาน
และใช้ทาธุระส่วนตัวในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยศาลมีคาพิพากษาว่าการกระทาของผู้อานวยการสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด เป็นการใช้อานาจในตาแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ (เดิม)
ลงโทษจาคุก ๕ ปี หรือกรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้มีคาพิพากษาคดีหมายเลขดาที่
อท. 46/2559 กรณี อ ดี ต ผู้ ว่ า การการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยและ บุ ต รสาวร่ ว มกั น กระท าผิ ด
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 6 มาตรา
11 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12
โดยศาลมีคาพิพากษาว่าอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทาความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย
หลายบทรวม 11 กระทง ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามพระราชบัญญัติความผิดของพนักงาน
ในองค์การฯ ตามมาตรา 6 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักสุด ให้จาคุกอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทงละ 6 ปี มีกาหนด 66 ปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงคงจาคุกไม่เกิน 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 (3) ส่วนบุตรสาวพิพากษาจาคุกกระทงละ 4 ปี รวมจาคุก 44 ปี และริบเงินจานวน 1,822,494
เหรียญสหรัฐ และดอกผลที่เกิดขึ้น คิดเป็นเงินจานวน 62,724,776 บาท ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
นอกจากนี้ยังมีคดีสาคัญที่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย กรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค ๕ ได้มีคาพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อท. ๓๒/๒๕๖๑ กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกับพวกรวม
๑๔ คน ในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ โดยศาลกล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอาเภอ มีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ มีอานาจหน้าที่ป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้กระทาความผิดและยึดของกลางตามกฎหมาย และ
ถือเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พ.ศ. ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ เมื่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดและนายอาเภอ พบเห็นการกระทาความผิดขณะที่มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้าจานวน ๔ แห่งในเขตป่า
สงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้ แต่ไม่ดาเนินการอย่างไรในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทาให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดแล้ว อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ โดยศาลมีคาพิพากษาว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกระทาความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๑ กระทงละ ๔ ปี รวมจาคุกคนละ ๑๖ ปี และการที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอาเภอเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่กลับปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเสี ยเอง พฤติการณ์
เป็นเรื่องร้ายแรงจึงไม่รอการลงโทษ
1 หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ ส่วนงานนิติการ สานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
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จากผลของค าพิ พ ากษาของทั้ ง สามคดี ดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นอย่างมาก เนื่องจากตระหนักว่าจะต้องปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นและต้องยึด
หลักตามที่กฎหมายกาหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้ตนเองต้องถูกฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเข้าใจเกี่ยวกับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมากยิ่งขึ้น จึงขอ
นาเสนอสาระสาคัญเกี่ยวกับความเป็นมา เหตุผลความจาเป็นในการจัดตั้ง ตลอดจนลักษณะของคดีและอานาจ
หน้าที่ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบไว้โดยสังเขป ดังนี้
ความเป็นมาและเหตุผลความจาเป็นในการจัดตั้ง
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาค โดยวิธีการดาเนินคดีของศาลให้ใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 บังคับ
เหตุผลความจาเป็นในการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น สืบเนื่องจากในระยะเวลาที่
ผ่านมาปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นมีผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพความมั่นคงทางสังคม และเศรษฐกิจ เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจานวนมาก และจากการดาเนินนโยบายของรัฐบาลในการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังส่งผลให้มีคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นสู่ศาลมากขึ้น
จึงมีความจาเป็นต้องจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้การอานวยความยุติธรรมในคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ลักษณะของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นศาลชั้นต้นตามรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรม ศาลมีอานาจในการ
พิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยใช้ร ะบบไต่สวน และมีเจ้าพนักงานคดีทาหน้าที่
ช่วยเหลือศาลในการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน มีอานาจในการเรียกบุคคลมาให้ข้อมูล หรือให้จัดส่ง
เอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาของศาล และหากจาเลยหลบหนีไปในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลมิให้นับ
ระยะเวลาที่หลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และเมื่อคดี ถึงที่สุดจาเลยต้องโทษตามคาพิพากษาจะอ้าง
บทบัญญัติมาตรา 98 แห่งประมวลกฎหมายอาญานั้นมิได้ นอกจากนี้ เพื่อให้การพิจารณาคดีเกิดความรวดเร็ว
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจะมีเพียง 2 ศาล คือ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ เว้นแต่เป็นคดีสาคัญ
เป็นคดีๆ ไป กล่าวคือ ระบบฎีกาเป็นระบบอนุญาตไม่ใช่ระบบสิทธิอีกต่อไป คดีจะสิ้นสุดที่ศาลอุทธรณ์ แต่หาก
คู่ความประสงค์จะยื่นฎีกาก็ต้องได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษาศาลฎีกาก่อนจึงจะยื่นฎีกาได้
ประเภทคดีที่ขึ้นสู่ศาล
ศาลอาญาคดีทุจ ริ ตและประพฤติมิช อบ มีอานาจพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิช อบเกี่ ย วกั บ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะมีข้อหาหรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกันรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม ดังต่อไปนี้
(๑) คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่น หรือความผิดอื่นอันเนื่องมาจากการประพฤติมิชอบ
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(๒) คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่กระทาความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความผิดตาม (๑) หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือกฎหมายอื่นที่มีวัตถุป ระสงค์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(๓) คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลในความผิดเกี่ยวกับการเรียก รับ ยอมจะรับ หรือ ให้ ขอให้ รับว่า
จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือการใช้กาลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรือใช้อิทธิพล
เพื่อจูงใจหรือข่มขืนใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาใดตามประมวล
กฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น
(๔) คดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลตามกฎหมายที่กาหนดให้เป็นคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ
(๕) คดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษบุคคลที่ร่วมกระทาความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลตาม (๑)
ถึง (๔) ไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้สมคบ
(๖) คดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ หรือจงใจ
ยื่นบัญชีและเอกสารดังกล่าวด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
(๗) คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) กรณีที่มีการขอให้ศาลดาเนินกระบวนพิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนยื่นฟ้องหรือยื่นคาร้องขอ
ตาม (๑) ถึง (๗)
ทั้งนี้ มิให้รวมถึงคดีดังต่อไปนี้
(๑) คดีที่อยู่ในอานาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒) คดีที่อยู่ในอานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
ลักษณะพิเศษของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปอย่างรวดเร็ว
2. ไม่นับระยะเวลาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความและไม่นากฎหมายเรื่องอายุความล่วงเลย
การลงโทษมาใช้บังคับแก่จาเลยที่หลบหนีโทษตามคาพิพากษา
3. มีบทลงโทษกับผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลยที่หนีประกัน แม้อัยการสั่งไม่ฟ้อง ศาลยกฟ้อง จาหน่ายคดี
หรือถอนฟ้อง
4. ฟ้องต้องทาเป็นหนังสือพร้อมชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจน คดีที่อัยการสูงสุด พนักงานอัยการ
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นโจทก์ให้จาเลยมาหรือคุมตัวมาศาล และให้โจทก์ส่ง
รายงานและสานวนการสอบสวนหรือ สานวนการไต่สวน พร้อมสาเนาอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาล
5. ในการไต่สวนมูลฟ้อง จาเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอัน สาคัญที่ศาล
ควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล
6. ศาลมีอานาจสืบพยานหลักฐานกรณีจาเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง แม้กฎหมายกาหนดอัตรา
โทษจาคุกน้อยกว่าห้าปี หรือโทษเบากว่านั้น
7. ศาลมีอานาจริบทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทาผิดแม้โจทก์ไม่มีคาขอ
8. จาเลยซึ่งมิได้ถูกคุมขังต้องแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา

๔
9. การฎีกาคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอุทธรณ์ต้องผ่านการวินิจฉัยโดยองค์คณะผู้พิพากษาศาล
ฎีกาว่าจะรับหรือไม่
เขตอานาจศาล
1. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีเขตตลอดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี แต่คดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้น
นอกเขตของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางก็ได้
๒. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ ๖ จังหวัด
ประกอบด้วยจังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ
จังหวัดอ่างทอง
๓. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒ ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง มีพื้นที่รับผิดชอบ ๘ จังหวัด
ประกอบด้วยจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
๔. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่รับผิดชอบ ๘ จังหวัด
ประกอบด้วยจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอานาจเจริญ
๕. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๒ จังหวัด
ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลาภู และจังหวัดอุดรธานี
๖. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบ ๘ จังหวัด
ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดลาปาง และจังหวัดลาพูน
๗. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่รับผิดชอบ ๙ จังหวัด
ประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี
๘. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่รับผิดชอบ ๖ จังหวัด
ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี
และจังหวัดสุพรรณบุรี
๙. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่รับผิดชอบ ๗ จังหวัด
ประกอบด้วยจังหวัด นครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๐. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา มีพื้นที่รับผิดชอบ ๗ จังหวัด
ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา และ
จังหวัดสตูล
ในกรณีที่ความผิดซึ่งเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทย
ให้ชาระคดีนั้นที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง แต่ถ้าการสอบสวนได้กระทาลงในท้องที่หนึ่งซึ่งอยู่ในเขต
ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคใด ให้ ชาระที่ศาลนั้นได้ด้วย

๕
สถิติข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่น่าสนใจ
๑. ผลการดาเนินงานด้านคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทั่วราชอาณาจักร (ในทางอาญา)
ประจาปี พ.ศ. 2560 ปริมาณคดี เข้าสู่ การพิจารณาทั้งสิ้น จานวน 1,178 คดีและปริมาณคดีที่พิพากษา
พิจารณาแล้วเสร็จ จานวน 762 คดี คิดเป็นร้อยละ 64.69 ของปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณา
๒. คดีตามข้อ ๑. มีหน่วยงานที่ถูกฟ้องเรียงจากมากไปหาน้อย จานวน 5 อันดับ คือ
อันดับที่ 1 สานักงานตารวจแห่งชาติจานวน 402 คน คิดเป็นร้อยละ 14.74
อันดับที่ 2 กระทรวงมหาดไทย จานวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 13.49
อันดับที่ 3 องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 351 คน คิดเป็นร้อยละ 12.87
อันดับที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 12.76
อันดับที่ 5 องค์การบริหารส่วนเทศบาล จานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 7.15
..........................................................................

