คูมือ
การปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ
เพื่อมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
ตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

สํานักกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
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การจั ด ทํ า คู  มื อ เล ม นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการจั ด ทํ า เพื่ อ ให เจ า หน า ที่ ข อง
รัฐ ในตําแหนงที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดประกาศกําหนดตําแหนง มิใหดําเนิน
กิ จ การที่ เ ป น การขั ด กั น ระหว า งประโยชน ส  ว นบุ ค คลและประโยชน ส  ว นรวม ได
มี ค วามรู  ค วามเข า ใจและสามารถใช เ ป น แนวปฏิ บั ติ ใ นการเตรี ย มตั ว เพื่ อ เข า มา
เป น เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ทั้ ง ยั ง สามารถใช ใ นการปฏิ บั ติ ต นระหว า งที่ เ ป น เจ า หน า ที่
ของรัฐและในภายหลังจากการพนเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวย
คูมือเลมนี้ จึงไดนําเสนอกฎหมายที่มีการบัญญัติ เกี่ยวกับการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม การเปรียบเทียบกฎหมาย การหาม
เจาหนาที่ของรัฐและคูสมรสมิใหดําเนินกิจการ ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวมและโทษที่เจาหนาที่ของรัฐจะไดรับ ในกรณีท่ีไดดําเนิน
กิจการที่เปนการฝาฝนกฎหมาย ประกอบกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวมจะเกี่ยวของเชื่อมโยงกับประมวลจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ
ดังนั้น คูมือเลมนี้จึงสามารถใชเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการปฏิบัติตนในระหวางที่
เปนเจาหนาที่ของรัฐได และจะมีสวนชวยสงเสริมในภารกิจงานที่เกี่ยวกับการปองกัน
การทุ จ ริ ต อั น เป น งานในมิ ติ อี ก หน า ที่ ห นึ่ ง ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. สํ า นั ก งาน
ป.ป.ช. จึงหวังเปนอยางยิ่งวาเมื่อเจาหนาที่ของรัฐไดใชคูมือเลมนี้ในการปฏิบัติงาน
แลวจะสามารถนําทางใหทานผูอานที่เปนเจาหนาที่ของรัฐหรือที่จะเตรียมตัวเขามา
เป น เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ จะไม ดํ า เนิ น การใดๆ ที่ เรี ย กว า มี ผ ลประโยชน ทั บ ซ อ นหรื อ
เเกิดการขั
รขดแย
แย งกันนรระหวว างประโยชน
ปร โยชนสวนบุ
สวนบคคลและประโยชน
ลแล ปร โยชนสวนรวมแล
สวนรวมและหากเป
เปนน
จริงตามจุดประสงคขางตนแลวก็จะสงผลดีตอประเทศชาติและเกิดผลดีตอสวนรวม
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
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หนา
๗
๗
๗
๘

บทที่ ๑ การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
๑.๑ ประโยชนสวนบุคคล
๑.๒ ประโยชนสวนรวม (ประโยชนสาธารณะ)
๑.๓ การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
๑.๔ รูปแบบของการกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับ
ประโยชนสวนรวม
๙
๑.๕ ความสัมพันธระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมกับการทุจริต
ตอหนาที่
๑๑
บทที่ ๒ กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการขัดกันระหวางประโยชนสว นบุคคลและประโยชนสว นรวม
๒.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๒.๒ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๓ กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดบัญญัติหามการดําเนินกิจการ
ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
๒.๔ ประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวาง
ประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๕ การเปรียบเทียบกฎหมาย ที่บัญญัติหามการดําเนินกิจการที่เปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม

๑๓
๑๓
๑๘
๒๐

๒๓
๒๕

บทที่ ๓ ตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐและองคประกอบของกฎหมาย ที่หามดําเนินกิจการที่เปน
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตามมาตรา ๑๐๐
๒๗
๓.๑ ขอหามสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ ในเรื่องการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวม ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
๒๗
๓.๒ ลักษณะและองคประกอบที่หามเจาหนาที่ของรัฐกระทํา
๒๘
๓.๓ ขอหามสําหรับคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐ ที่ตองหาม
ดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
๓๘
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๓.๔ การบังคับใชและระยะเวลาในการบังคับใช
๓.๕ บทกําหนดโทษษ

หนา
๔๔
๔๕

บทที่ ๔ แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหมีการฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๔.๑ การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนง (กอนเปนเจาหนาที่ของรัฐ)
๔.๒ การปฏิบัติหนาที่หรือการดํารงตนในระหวางที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ
๔.๓ การดําเนินกิจการในภายหลังที่ไดพนจากตําแหนง

๔๙
๔๙
๕๐
๕๑

บทที่ ๕ บทสรุป

๕๓

บรรณานุกรม

๕๗

ภาคผนวก
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ๖๑
๒.ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนง
เจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๖๔
๓.ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนง
เจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒)
๖๖
พ.ศ. ๒๕๕๕
คําถาม/คําตอบ
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บทที่ ๑

การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตามความใน
มาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในบทนี้จะกลาวถึงประโยชนสวนบุคคล ประโยชนสวนรวมและการกระทํา
ทีเ่ ปนการขัดกันระหวางประโยชนสว นบุคคลและประโยชนสว นรวม รวมถึงรูปแบบตางๆ
ของการกระทํ า ที่ เ ป น การขั ด กั น ระหว า งประโยชน ส  ว นบุ ค คลและประโยชน
สวนรวมและขอบเขตของการกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวมตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐๐ ดังนี้

๑.๑ ประโยชนสวนบุคคล
ประโยชน ส  ว นบุ ค คล หมายถึ ง การที่ บุ ค คลทั่ ว ไปในสถานะเอกชนหรื อ
เจาหนาที่ของรัฐในสถานะเอกชนไดทํากิจกรรมหรือไดกระทําการตางๆ เพื่อประโยชน
สวนตน ครอบครัว ญาติ เพือ่ นหรือของกลุม ในสังคมทีม่ คี วามสัมพันธกนั ในรูปแบบตางๆ
เชน การประกอบอาชีพ การทําธุรกิจ การคา การลงทุน เพื่อหาประโยชนในทางการเงิน
หรือในทางทรัพยสินตางๆ เปนตน

๑.๒ ประโยชนสวนรวม (ประโยชนสาธารณะ)
ประโยชน ส  ว นรวมหรื อ ประโยชน ส าธารณะ หมายถึ ง การที่ บุ ค คลใดๆ
ในสถานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ (ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของรัฐ) ไดกระทําการใดๆตามหนาที่หรือ
ไดปฏิบัติหนาที่อันเปนการดําเนินการในอีกสวนหนึ่งที่แยกออกมาจากการดําเนินการ
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ตามหนาที่ในสถานะของเอกชน การกระทําการใดๆ ตามหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงคหรือมีเปาหมายเพื่อประโยชนของสวนรวม หรือ
การรักษาประโยชนสวนรวมที่เปนประโยชนของรัฐ
การทําหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอํานาจ
หนาทีต่ ามกฎหมายและจะมีรปู แบบของความสัมพันธหรือมีการกระทําในลักษณะตางๆ
กั น ที่ เ หมื อ นหรื อ คล า ยกั บ การกระทํ า ของบุ ค คลในสถานะเอกชน เพี ย งแต ก าร
กระทําในสถานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐกับการกระทําในสถานะเอกชน จะมีความ
แตกตางกันที่วัตถุประสงค เปาหมายหรือประโยชนสุดทายที่แตกตางกัน

๑.๓ การขัดกันระหวางประโยชนสว นบุคคลและประโยชนสว นรวม
การขัดกันระหวางประโยชนสว นบุคคลและประโยชนสว นรวมของเจาหนาทีข่ องรัฐ
หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐไดตกอยูในฐานะเปนผูมีสวนไดเสียในรูปแบบตางๆ
ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ห  า มไว และเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ผู  นั้ น ยั ง ได เข า ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการในกิ
ร จการสาธารณะทีเ่ ปนการดําเนินการตามอํานาจหนาทีใ่ นกิจการของรัฐเพือ่
ประโยชนของรัฐ แตเมือ่ เจาหนาทีข่ องรัฐผูพ จิ ารณาไดมผี ลประโยชนสว นตนเขาไปแอบแฝง
หรือไดนําประโยชนสวนตนเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงการนําเอาการมี
สวนไดเสียในรูปแบบตางๆหรือการมีผลประโยชนแอบแฝงหรือการนําความสัมพันธ
ส ว นตนเข า ไปเกี่ ย วข อ งในการตั ด สิ น ใจในการดํ า เนิ น การใดๆตามอํ า นาจหน า ที่
ของการดําเนินงานที่เปนกิจการสวนรวมของรัฐ เชน การบริหารงานภาครัฐหรือ
ในการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐแลว การพิจารณาดําเนินการดังกลาวขางตนของ
เจาหนาที่ข องรั ฐ ที่ ไ ด นํ า ประโยชน ส  ว นตนเข า มาเกี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจในการ
ดําเนินการใดๆ ทีเ่ ปนงานในอํานาจหนาทีข่ องเจาหนาทีข่ องรัฐ การดําเนินการทีก่ ลาวมา
ขางตนจึงเปนการกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน
สวนรวม
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๑.๔ รูปแบบของการกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม
การกระทําทีเ่ ปนการขัดกันระหวางประโยชนสว นบุคคลกับประโยชนสว นรวม
สามารถจําแนกการกระทําออกเปนรูปแบบตางๆ ได ดังตอไปนี้
๑.๔.๑ การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชช่ัวคราว ในกิจการที่เปนของ
สวนตนเพื่อประโยชนสวนตัวของเจาหนาที่ของรัฐและทําใหหนวยงานของรัฐเสียหาย
หรือเสียประโยชน
๑.๔.๒ การที่ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ได รั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน ต  า งๆ เช น
การรับของขวัญฯ และผลจากการรับทรัพยสนิ นัน้ ไดสง ผลหรือมีผลตอการตัดสินใจในการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่
๑.๔.๓ การที่เจาหนาที่ของรัฐไดใชขอมูลภายในของรัฐ ซึ่งเปนขอมูลที่มี
ความสําคัญตอการกําหนดนโยบาย หรือการสั่งการตามกฎหมายหรือตามอํานาจหนาที่
และไดใชขอมูลนั้นเพื่อประโยชนสําหรับตนเอง ครอบครัว บริวาร ญาติหรือพวกพอง
และจะสงผลกระทบทําใหการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพหรืออาจจะสงผลให
การจัดซือ้ จัดจางในภาครัฐเกิดการเอือ้ ประโยชนหรือทําใหเกิดการแขงขันทีไ่ มเปนธรรม
๑.๔.๔ การที่เจาหนาที่ของรัฐไดทํางานพิเศษตางๆ โดยใชเวลาในระหวางที่
จะตองปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ใหกับรัฐหรือหนวยงานของรัฐ
๑.๔.๕ การที่ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ได เข า มาทํ า ธุ ร กิ จ กั บ หน ว ยงานภาครั ฐ
ในลักษณะที่เขามามีสวนไดเสียในสัญญาตางๆที่ไดทําไวกับหนวยงานของรัฐ
๑.๔.๖ การที่เจาหนาที่ของรัฐไดทํางานในภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวของ
เชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่รัฐนั้นในภายหลัง อันเปนเวลาตอเนื่องเมื่อได
พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐแลว
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๑.๔.๗ การที่ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ได กํ า หนดโครงการสาธารณะและได นํ า
โครงการฯ นั้น ไปลงในพืน้ ทีข่ องตนเพื่อเอื้อประโยชนสวนตนหรือของพวกพอง
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม เปนเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการฝาฝนจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ สําหรับในกรณีของประเทศไทย
รัฐสภาไดบัญญัติหามเจาหนาที่ของรัฐดําเนินกิจการที่มีลักษณะเปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม โดยที่คูมือเลมนี้จะกลาวเฉพาะ การ
กระทําตางๆ ของเจาหนาทีข่ องรัฐและคูส มรสทีจ่ ะตองหามกระทําหรือหามดําเนินกิจการ
ตามที่มาตรา ๑๐๐ ไดกําหนดหามไวและหากมีการฝาฝนจะตองไดรับโทษทางอาญา
ประกอบกับบรรดาความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ กฎหมายใหถือวาเปนความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที่ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ใน
การยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาอีกดวย
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๑๐๐ ไดบัญญัติ หามเจาหนาที่ของรัฐทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐ รวมถึง
การหามมีสว นไดเสียในสัญญาทีไ่ ดทาํ ไวกบั หนวยงานของรัฐและการหามเปนหุน สวนหรือ
เปนผูถือหุนในธุรกิจของเอกชน การหามรับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานหรือ
เขาเปนคูส ญ
ั ญากับรัฐทีม่ ลี กั ษณะผูกขาดตัดตอนไมวา ในทางตรงหรือทางออมรวมถึงการ
เปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือไดทําสัญญา
ในลักษณะดังกลาว และยังไดบัญญัติหามการเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะตางๆในธุรกิจ
ของเอกชน เชน การทํางานในฐานะพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนที่มีความ
เกี่ยวของเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่รัฐนั้น และยังหามตลอดถึงการดําเนิน
กิจการในภายหลังอันเปนเวลาที่ตอเนื่องกันเมื่อไดพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ
มาแลวยังไมถงึ สองป และไดบญ
ั ญัตหิ า มการดําเนินกิจการของคูส มรสของเจาหนาทีข่ องรัฐ
ในลักษณะเดียวกันกับที่ไดบัญญัติหามเจาหนาที่ของรัฐมิใหดําเนินกิจการไวดวย
การประกาศกําหนดตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการ
ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตามประกาศ
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรือ่ ง กําหนดตําแหนงเจาหนาที่
ของรัฐที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได
กําหนดตําแหนงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี และตามประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหาม
มิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่ ง จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช ใ นวั น ที่ ๑๓ กั น ยายน ๒๕๕๕ ซึ่ ง ได ป ระกาศกํ า หนดตํ า แหน ง
ผู  บ ริ ห ารท อ งถิ่ น และรองผู  บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เพิ่ ม เติ ม ให เ ป น ตํ า แหน ง ที่ ต  อ งห า ม
มิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
นับวามีความจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการที่กฎหมายจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดหามผูบริหารทองถิ่นและรองผูบริหารทองถิ่นดําเนินกิจการ
ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมไวเชนกัน จึงทําให
ผูบริหารทองถิ่นมีความเขาใจและสามารถเปนผูนําขององคกรที่มีความพรอมในการ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายได รวมถึ ง การเริ่ ม ของประชาคมอาเซี ย นในป พ.ศ. ๒๕๕๘
ดังนั้นการเตรียมตัวของประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียนในฐานะสมาชิก การบริหาร
ราชการแผนดินจะตองมีความโปรงใสและเปนสากลในการบรรลุเปาหมาย ซึ่งไดแก
การเกิดประชาคมการเมืองและความมัน่ คงของอาเซียนทีจ่ ะสงเสริมการตอตานการทุจริต
การสงเสริมหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล

๑.๕ ความสัมพันธระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมกับการทุจริตตอหนาที่
การเปนเจาหนาที่ของรัฐเปนการเขามาใชอํานาจรัฐตามที่กฎหมายตางๆ
ไดกําหนดอํานาจหนาที่ไว ดังนั้น เจาหนาที่ของรัฐจะตองดํารงตนโดยการปฏิบัติตาม
ประมวลจริ ย ธรรม ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย การที่ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ มี จ ริ ย ธรรมจะ
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ทําใหประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธา และเกิดความไววางใจในการใชอํานาจและทําให
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเกิดความชอบธรรมในการใชอํานาจ ในการปฏิบัติหนาที่และจะ
ทําใหการใชอาํ นาจตามกฎหมายของเจาหนาทีข่ องรัฐนัน้ เกิดประโยชนสงู สุดตอสวนรวม
แต ถ  า เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ขาดจริ ย ธรรมในการดํ า รงตนและในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ล ว
เชน การเขาไปมีสว นไดเสียในรูปแบบตางๆ ทีเ่ ปนการดําเนินกิจการ หรือการปฏิบตั งิ าน
ในหนาที่และเมื่อเปนการดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวมอันมีสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐแลว
จะทําใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นขาดความชอบธรรมในการใชอํานาจและจะเปนตนเหตุ
ของการทุจริตตอไป
การมี ป ระมวลจริ ย ธรรมจึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ และต อ
หนวยงานของรัฐ การดําเนินการของเจาหนาที่ของรัฐจึงตองดําเนินการหรือปฏิบัติงาน
ภายใตประมวลจริยธรรมอันเปนเครื่องมือในการกํากับที่มีความสําคัญ การละเมิด
จริยธรรมจะเปนตนเหตุของการขัดกันระหวางประโยชนสว นบุคคลและประโยชนสว นรวม
และหากเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่โดยมีความขัดแยงกันระหวางประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนแลว จะกอใหเกิดการทุจริตหรือเปนตนเหตุใหเกิดการทุจริตขึ้น
ในหนวยงานนั้นๆ และจะทําใหเกิดความสูญเสียตอประเทศชาติและสวนรวม
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บทที่ ๒

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
ในบทนี้จะกลาวถึงกฎหมายฉบับตางๆที่บัญญัติหามเจาหนาที่ของรัฐดําเนิน
กิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม โดยจะ
กลาวเฉพาะในสวนของเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ
ที่ตองหามและมีหลักการของกฎหมายอยางเดียวกันตามมาตรา ๑๐๐ และไดทําการ
เปรียบเทียบตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามและบทกําหนดโทษ เมื่อมีการฝาฝน
กฎหมายนัน้ ๆ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.
๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งไดบัญญัติหามการดําเนินกิจการ
ของเจาหนาที่ของรัฐและประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ ดังตอไปนี้

๒.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติเกี่ยวกับ
การเปนผูมีสวนไดเสียหรือการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนไว ดังนี้
มาตรา ๒๖๕๕ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง
(๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
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หรือรัฐวิสาหกิจหรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิน่ ผูบ ริหารทองถิน่ หรือขาราชการสวนทองถิน่
(๒) ไม รั บ หรื อ แทรกแซงหรื อ ก า วก า ยการเข า รั บ สั ม ปทานจากรั ฐ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือ
เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญา
ในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใดๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติตอบุคคลอื่นๆในธุรกิจการงานตามปกติ
(๔) ไมกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๔๘
บทบั ญ ญั ติ ม าตรานี้ มิ ใ ห ใช บั ง คั บ ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรหรื อ
สมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา
หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน
ใหนําความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภานัน้ ทีด่ าํ เนินการในลักษณะผูถ กู ใช ผูร ว มดําเนินการ
หรือผูไดรับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหกระทําการ
ตามมาตรานี้ดวย
มาตรา ๒๖๖ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ตองไมใชสถานะ
หรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา เขาไปกาวกายหรือ
แทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอ่นื หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมในเรื่องดังตอไปนี้
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(๑) การปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ การดํ า เนิ น งานในหน า ที่ ป ระจํ า ของ
ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
กิจการที่รัฐถือหุนใหญหรือราชการสวนทองถิ่น
(๒) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนเงินเดือน
ของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน
หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญหรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือ
(๓) การให ข  า ราชการซึ่ ง มี ตํ า แหน ง หรื อ เงิ น เดื อ นประจํ า และมิ ใช
ข า ราชการการเมื อ ง พนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งของหน ว ยราชการ หน ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญหรือราชการสวนทองถิ่น พนจากตําแหนง
มาตรา ๒๖๗ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใชบังคับกับนายกรัฐมนตรี
และรั ฐ มนตรี ด  ว ย เว น แต เ ป น การดํ า รงตํ า แหน ง หรื อ ดํ า เนิ น การตามบทบั ญ ญั ติ
แห ง กฎหมาย และจะดํ า รงตํ า แหน ง ใดในห า งหุ  น ส ว น บริ ษั ท หรื อ องค ก าร
ที่ดําเนินธุรกิจ โดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคล
ใดก็มิไดดวย
มาตรา ๒๖๘ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๒๖๖ มิได เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการ
ตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๖๙ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุน
ในหางหุนสวนหรือบริษัท หรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน
หรือบริษัทตอไป ทั้งนี้ ตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณีดังกลาวตอไป ใหนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีผูนั้นแจงใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูน้นั
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โอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวใหนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชน
ของผูอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไป
บริหารหรือจัดการใดๆ เกีย่ วกับหุน หรือกิจการของหางหุน สวนหรือบริษทั ตามวรรคหนึง่
มิได
บทบั ญ ญั ติ ม าตรานี้ ให นํ า มาใช บั ง คั บ กั บ คู  ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ
นิตภิ าวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดว ย และใหนาํ บทบัญญัตมิ าตรา ๒๕๙ วรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๘๔ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งมี ส ภาท อ งถิ่ น และคณะ
ผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง
คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่น
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น และคณะผู  บ ริ ห ารท อ งถิ่ น หรื อ ผู  บ ริ ห าร
ทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง
และลับ
สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น มีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นจะเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น และจะมีผลประโยชนขัดกันกับการดํารง
ตําแหนงตามที่กฎหมายบัญญัติมิได
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและ

100_p1-72_pc14.indd 16

26/2/2556 21:58:55

สํานักงาน ป.ป.ช.

17

วิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีที่คณะผูบริหารทองถิ่นตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือผูบริหาร
ทองถิ่นพนจากตําแหนงและจําเปนตองมีการแตงตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นเปนการชั่วคราว มิใหนําบทบัญญัติวรรคสาม และวรรคหก มาใชบังคับ ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีโครงสรางการบริหาร
ที่แตกตางจากที่บัญญัติไวในมาตรานี้ ใหกระทําไดตามที่กฎหมายบัญญัติ แตคณะ
ผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘
มาใชบังคับกับสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น แลวแต
กรณี ดวยโดยอนุโลม
กฎหมายรัฐธรรมนูญไดบัญญัติหามนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ซึ่งเปนฝาย
บริหารและมีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
จะตองไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูส ญั ญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน
ในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมและการหามนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญไดหามคูสมรส
ของนายกรัฐมนตรีและคูสมรสของรัฐมนตรีและหามบุตรของนายกรัฐมนตรีและของ
รัฐมนตรี รวมถึงบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของนายกรัฐมนตรีและของรัฐมนตรี
รวมถึงไดหามดําเนินการในลักษณะผูถูกใช ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรีหรือจากรัฐมนตรี การกระทําหรือการดําเนินกิจการตางๆ ตามที่
ห า มไว จึ ง เป น ในลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ ที่ ไ ด ห  า มนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ไว ด  ว ย
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การหามในลักษณะขางตน ไดมีการยกเวนในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตอง
ดํารงตําแหนงตามกฎหมายหรือดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและไมวากรณี
ใดๆก็ตามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี จะดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือ
องคการที่ดําเนินธุรกิจ โดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกันหรือเปนลูกจางของ
บุคคลใดๆ มิได
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ไดหามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เปนหุนสวนหรือ
เปนผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัท หรือคงไวซ่ึงความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนใน
หางหุนสวนหรือบริษัท โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะตองดําเนินการตางๆใหเปน
ไปตามที่กฎหมายบัญญัติและในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ผูใดประสงคจะได
รับประโยชนจากกรณีนี้ตอไป ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้น ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมถึงกรณี
การหาม นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี จะกระทําการใดที่มีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือ
จัดการใดๆ เกีย่ วกับหุน หรือกิจการของหางหุน สวนหรือบริษทั ไวอกี ดวย และการหามเปน
หุนสวนหรือเปนผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัท หรือคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือ
ผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท ยังใชบังคับกับคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ทั้งนี้ กฎหมายในเรื่องนี้ยังไดนําไปบังคับใชกับคณะ
ผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นแลวแตกรณีดวย

๒.๒ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ ได บัญ ญั ติห  า มเจ า หน า ที่ ข องรั ฐดํ า เนิ น กิ จ การ
ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ดังนี้
มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐ
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ที่ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ผู  นั้ น ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นฐานะที่ เ ป น เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง มี อํ า นาจ
กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญา
กับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ
ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๓) รั บ สั ม ปทานหรื อ คงถื อ ไว ซ่ึ ง สั ม ปทานจากรั ฐ หน ว ยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่ อันมีลกั ษณะเปนการ
ผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน
ในหางหุนสวนหรือบริษัท ที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน
หรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ
ของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปน
เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยง
ตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตาม
วรรคสองโดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการ
ของเจาหนาที่ของรัฐ
มาตรา ๑๐๑ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการ
ของผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการ
เปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนทั้งหมดที่จําหนายไดในบริษัทมหาชน จํากัด
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ซึ่งมิใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ไดรับอนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

๒.๓ กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดบัญญัติหาม
การดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวมไว ดังนี้
๒.๓.๑ องคการบริหารสวนจังหวัด
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๑ (๕) ไดบัญญัติหามสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดมิใหกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมในเรื่องการเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ในสัญญาที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวน
จังหวัดนั้น หรือที่องคการบริหารสวนจังหวัดนั้นจะกระทํา ซึ่งหากสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดมีการกระทําที่เปนการฝาฝนจะตองรับโทษในทางปกครอง ไดแก
การพนจากตําแหนง หรือทําใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
ในองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและ
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะพนจากตําแหนง เมื่อมีการกระทําที่เปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมในเหตุเปนผูมีสวนไดเสีย
ไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่องคการบริหารสวนจังหวัดนั้นเปนคูสัญญาหรือ
ในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น หรือที่องคการบริหารสวน
จังหวัดนั้นจะกระทําตามมาตรา ๔๔/๓ ซึ่งหากทําการฝาฝนนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดและรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะตองพนจากตําแหนง ตามมาตรา
๓๕/๑ (๓) มาตรา ๓๖ (๔) มาตรา ๓๗ (๕)

๒.๓.๒ เทศบาล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
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พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๘ ทวิ ไดบญ
ั ญัติหามสมาชิกสภาเทศบาลมิใหกระทําที่เปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสว นบุคคลและประโยชนสว นรวม ไดแก การตองไมเปนผูม สี ว น
ไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่เทศบาลนั้น เปนคูสัญญา หรือในกิจการ
ที่กระทําใหแกเทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทํา ซึ่งหากสมาชิกสภาเทศบาล
ผูใดกระทําการฝาฝนจะตองไดรับโทษในทางปกครอง ไดแกการทําใหสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม มาตรา ๑๙ (๖)
สํ า หรั บ มาตรา ๔๘ จตุ ท ศ (๓) ได บั ญ ญั ติ ห  า มนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ตองไมกระทําการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวม กลาวคือ ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม
ในสัญญาที่เทศบาลนั้นเปนคูสัญญา หรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลนั้น หรือที่
เทศบาลนั้นจะกระทํา ซึ่งหากมีการฝาฝนจะเปนเหตุให นายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี จะต อ งพ น จากตํ า แหน ง ตามมาตรา ๔๘ ป ญ จทศ (๕) และตาม
มาตรา ๔๘ โสฬส (๖)

๒.๓.๓ องคการบริหารสวนตําบล
พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๗ ตรี (๖) ไดบัญญัติหามสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล มิใหกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวม ซึ่งไดแกการเขาไปเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม
ในสัญญาที่องคการบริหารสวนตําบลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแก
องคการบริหารสวนตําบลนั้น หรือที่องคการบริหารสวนตําบลนั้นจะกระทํา ซึ่งหากได
มีการกระทําที่เปนการฝาฝนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้น จะตองรับโทษ
ในทางปกครอง ไดแกการพนจากตําแหนงหรือสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
มาตรา ๖๔/๒ (๓) ไดบัญญัติหามนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล มิใหกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม ซึ่งไดแกการเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญา
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ที่องคการบริหารสวนตําบลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลนั้น หรือที่องคการบริหารสวนตําบลนั้นจะกระทํา ซึ่งหากทําการ
ฝาฝนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลจะตองพน
จากตําแหนงตามมาตรา ๖๔ (๕) และมาตรา ๖๔/๑ (๖)

๒.๓.๔ กรุงเทพมหานคร
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
ได บั ญ ญั ติ ห  า มสมาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานครมิ ใ ห ก ระทํ า ที่ เ ป น การขั ด กั น ระหว า ง
ประโยชน ส  ว นบุ ค คลและประโยชน ส  ว นรวม อั น ได แ ก ก ารห า มตามมาตรา ๒๒
ได แ ก ส มาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานคร ต อ งไม ดํ า รงตํ า แหน ง หรื อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ่ื น ใด
ในส ว นราชการหรื อ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ การพาณิ ช ย ข อง
กรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถิ่น
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ซึ่งหากมีการฝาฝนจะเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๓ (๕)
สํ า หรั บ ผู  ว  า ราชการกรุ ง เทพมหานคร กฎหมายได บั ญ ญั ติ ห  า ม
มิ ใ ห ก ระทํ า ที่ เ ป น การขั ด กั น ระหว า งประโยชน ส  ว นบุ ค คลและประโยชน ส  ว นรวม
ซึ่ ง ได แ ก ก ารห า มตามมาตรา ๕๑ (๓) ต อ งไม เ ป น คู  สั ญ ญาหรื อ มี ส  ว นได เ สี ย ใน
สัญญาที่ทํากับกรุงเทพมหานครหรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซึ่ง
กรุงเทพมหานครถือหุน เวนแตกรณีท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดเปนคูสัญญา
หรือเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาอยูกอนไดรับการเลือกตั้ง ซึ่งหากมีการฝาฝนจะเปน
เหตุทําใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตองพนจากตําแหนง ตามมาตรา ๕๒ (๕) และ
ในกรณีท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองพนจากตําแหนงทําใหรองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนขาราชการการเมืองตองพนจากตําแหนงและ
รวมถึ ง การที่ ร องผู  ว  า ราชการกรุ ง เทพมหานครจะต อ งพ น จากตํ า แหน ง เมื่ อ มี ก าร
กระทําที่เปนการตองหาม อันไดแกการเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับ
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กรุงเทพมหานครหรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานคร
ถือหุนดวย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๘ วรรคสาม

๒.๓.๕ เมืองพัทยา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
ั ญัติหามสมาชิกมิใหกระทํา
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๘ ไดบญ
ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ในเหตุตองไมเปน
ผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่เมืองพัทยาเปนคูสัญญาหรือใน
กิจการที่จะกระทําใหเมืองพัทยา หรือที่เมืองพัทยากระทํา ซึ่งหากมีการกระทําที่เปน
การฝาฝนจะเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๙ (๔)
สําหรับนายกเมืองพัทยา และรองนายกเมืองพัทยา มาตรา ๔๙
ได บั ญ ญั ติ ห  า ม กระทํ า การที่ เ ป น การขั ด กั น ระหว า งประโยชน ส  ว นบุ ค คลและ
ประโยชนสวนรวม ไดแก การเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่
ทํากับเมืองพัทยาหรือการพาณิชยของเมืองพัทยา หรือบริษัทที่เมืองพัทยาถือหุน
ซึง่ หากมีการกระทําทีเ่ ปนการฝาฝนจะเปนเหตุใหนายกเมืองพัทยา และรองนายกเมืองพัทยา
ตองพนจากตําแหนง ตามมาตรา ๕๐ (๖) และตามมาตรา ๕๑ (๖)

๒.๔ ประมวลจริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น กิ จ การเป น
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑
“ข า ราชการการเมื อ ง” หมายความว า นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี และ
ขาราชการการเมืองอื่น ที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการการเมือง
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หมวด ๑ คานิยมหลักของขาราชการการเมือง
ขอ ๖ ขาราชการการเมืองมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย รักษา
ประโยชนสวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ดังนี้
(๑) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(๔) ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผล
ประโยชนทับซอน
(๕) ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) ใหขอ มูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบดิ เบือนขอเท็จจริง
(๘) มุง ผลสัมฤทธิข์ องงาน รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๙) ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเปนขาราชการการเมืองที่ดี
หมวด ๓ การกํากับดูแล
ขอ ๓๐ นายกรัฐมนตรีมหี นาทีก่ าํ กับดูแลการประพฤติปฏิบตั ติ นของรัฐมนตรี
และขาราชการการเมืองอื่นที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณี
ที่พบวามีการประพฤติปฏิบัติตนที่ไมถูกตองตามระเบียบนี้ ใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา
ขอ ๓๑ รัฐมนตรีมีหนาที่กํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ
การเมืองอื่นที่รัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่พบวามีการประพฤติ
ปฏิบัติตนที่ไมถูกตองตามระเบียบนี้ ใหรัฐมนตรีดําเนินการลงโทษตามความรายแรง
แหงการกระทํา
ถาปรากฏวารัฐมนตรีผูใดมิไดดําเนินการใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหนายก
รัฐมนตรีแจงใหรัฐมนตรีผูนั้นดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
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๒.๕ การเปรียบเทียบกฎหมาย ที่บัญญัติหามการดําเนินกิจการที่
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสว นบุคคลและประโยชนสว นรวม
ลําดับ

กฎหมาย

๑

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๔
มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา
๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ และมาตรา
๒๖๙

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
(คูส มรสและบุตร สําหรับการถือหุน ตามมาตรา ๒๖๙
ใชบงั คับกับคูส มรสและบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ)

มาตรา ๒๘๔ วรรคสิบ ใหนาํ
มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา
๒๖๗ มาตรา ๒๖๘

ใชบงั คับกับคณะผูบ ริหารทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่

๒

พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ กไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา
๑๐๒ มาตรา ๑๒๒

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรือ่ งกําหนดตําแหนงเจาหนาทีฯ่
ไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา
รองนายกเมืองพัทยา ผูว า ราชการกรุงเทพมหานคร
และรองผูว า ราชการกรุงเทพมหานคร

โทษทางอาญา ตองรับโทษ
จําคุกไมเกินสามป ปรับไมเกิน
หกหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
และความผิดในหมวด ๙ นี้
ใหถอื วาเปนความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที่ หรือความผิดตอ
ตําแหนงหนาทีร่ าชการหรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุตธิ รรมตามประมวล
กฎหมายอาญา

๓

กฎหมายจัดตัง้ องคกรปกครองสวน
ทองถิน่

ผูบ ริหารทองถิน่ และรองผูบ ริหารทองถิน่

พนจากตําแหนง

๓.๑

พระราชบัญญัตอิ งคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิม่ เติม
ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา
๓๕/๑ (๓) มาตรา ๓๖ (๔) มาตรา
๓๗ (๕) ประกอบมาตรา ๔๔/๓

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด

พนจากตําแหนง

๓.๒

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แกไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ ๑๓
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ จตุทศ (๓)
มาตรา ๔๘ ปญจทศ (๕) มาตรา ๔๘
โสฬส (๖)

100_p1-72_pc14.indd 25

เจาหนาทีข่ องรัฐทีถ่ กู บังคับใชและบุคคลอืน่ ทีถ่ กู บังคับ

บทกําหนดโทษ
พนจากตําแหนง

พนจากตําแหนง

26/2/2556 21:58:57

26

สํานักงาน ป.ป.ช.

การเปรี ย บเที ย บกฎหมาย ที่ บั ญ ญั ติ ห  า มการดํ า เนิ น กิ จ การที่
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสว นบุคคลและประโยชนสว นรวม
(ตอ)
ลําดับ

กฎหมาย

เจาหนาที่ของรัฐที่ถูกบังคับใช

บทกําหนดโทษ

๓.๓

พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไข
เพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๖๔ (๕) และมาตรา ๖๔/๑ (๖)

นายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล

พนจากตําแหนง

๓.๔

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา
๕๑ (๓) มาตรา ๕๒ (๕) และมาตรา ๕๘
วรรคสาม

ผูว า ราชการกรุงเทพมหานครและรองผูว า ราชการกรุงเทพมหานคร

พนจากตําแหนง

๓.๕

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิม่ เติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๙
มาตรา ๕๐ (๖) มาตรา ๕๑ (๖)

นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา

พนจากตําแหนง
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บทที่ ๓

ตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐและองคประกอบ
ของกฎหมาย ที่หามดําเนินกิจการที่เปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม ตามมาตรา ๑๐๐
๓.๑ ขอหามสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ ในเรื่องการขัดกันระหวาง
ประโยชน ส  ว นบุ ค คลและประโยชน ส  ว นรวม ตามกฎหมาย
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต
๓.๑.๑ ตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามกระทํา
ตําแหนงเจาหนาทีข่ องรัฐทีต่ อ งหามมิใหดาํ เนินกิจการทีเ่ ปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แหงพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ไดแก ตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐดังตอไปนี้
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) ผูบริหารทองถิ่น
(๔) รองผูบริหารทองถิ่น
สําหรับตําแหนงผูบริหารทองถิ่นและรองผูบริหารทองถิ่น ไดแก ผูบริหาร
ทองถิ่นและรองผูบริหารทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นขององคการบริหาร

100_p1-72_pc14.indd 27

26/2/2556 21:58:57

28

สํานักงาน ป.ป.ช.

สวนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ในตําแหนงดังตอไปนี้
องคการบริหารสวนจังหวัด ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลนคร เทศบาลเมื อ ง เทศบาลตํ า บล ได แ ก นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
องคการบริหารสวนตําบล ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล
กรุงเทพมหานคร ไดแก ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา ไดแก นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เรื่อง กําหนดตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความใน
มาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

๓.๒ ลักษณะและองคประกอบที่หามเจาหนาที่ของรัฐกระทํา
มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐ
ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญา
กับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ
ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
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(๓) รั บ สั ม ปทานหรื อ คงถื อ ไว ซ่ึ ง สั ม ปทานจากรั ฐ หน ว ยราชการ
หน ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการส ว นท อ งถิ่ น หรื อ เข า เป น คู  สั ญ ญา
กั บ รั ฐ หน ว ยราชการ หน ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการส ว นท อ งถิ่ น
อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปน
หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญา
ในลักษณะดังกลาว
(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน
หรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ
ของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปน
เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยง
ตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตาม
วรรคสอง โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการ
ของเจาหนาที่ของรัฐ

๓.๒.๑ การกระทําของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามตามกฎหมายตาม
มาตรา ๑๐๐
๓.๒.๑.๑ เปนคูสัญญา
การเป น คู  สั ญ ญา หมายถึ ง การที่ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในตํ า แหน ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ไดเขามาดําเนินการที่
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม โดยการเขามาทํา
สัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐที่มีเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนั้น (นายกรัฐมนตรี
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รั ฐ มนตรี ผู  บ ริ ห ารท อ งถิ่ น รองผู  บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ) เป น ผู  ป ฏิ บั ติ ง านในฐานะที่ เ ป น
เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี
ในการเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐขางตนของบุคคลใน
ตําแหนง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่นนั้น หมายถึง
การเขามาเปนคูสัญญาของผูดํารงตําแหนงขางตนอันเปนสัญญาที่เกี่ยวกับหนวยงาน
ของรัฐจะตองดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ที่ตองดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานนั้นๆหรือตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ
การจัดซื้อจัดจางในกรณีนั้นๆ
ดั ง นั้ น เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในตํ า แหน ง ต า งๆตามประกาศของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอาํ นาจหนาทีแ่ ตกตางกัน ในเรือ่ งของการมีอาํ นาจกํากับ ดูแล
ควบคุ ม ตรวจสอบ หรื อ ดํ า เนิ น คดี ที่ มี ข อบเขตของการใช อํ า นาจที่ ต  า งกั น เช น
นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง เป น หั ว หน า ฝ า ยบริ ห ารมี อํ า นาจบั ง คั บ บั ญ ชาเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ
และหนวยงานของรัฐในทุกกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด ที่เปนหนวยงานภายใตสังกัด
ของฝายบริหารทั้งหมด รวมถึงรัฐวิสาหกิจ และหรือมีอํานาจกํากับดูแลหนวยงานรัฐ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในอํานาจตามกฎหมาย เปนตน
๓.๒.๑.๒ มีสวนไดเสียในสัญญา
การมี ส  ว นได เ สี ย ในสั ญ ญา หมายถึ ง การที่ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ใน
ตําแหนง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่นไดเขามาเปน
ผูมีสวนไดเสียในฐานะตางๆในการปฏิบัติตามสัญญา และเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นจะตองมี
เจตนาประสงคจะใหตนเองไดรับประโยชนหรือเอื้อประโยชนใหกับบุคคลอื่น เชน ญาติ
เพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวไดรับประโยชน โดยการใชอํานาจหนาที่เขาไปยุงเกี่ยวกับ
สัญญานั้น หรือการเขาไปดําเนินการใดๆเพื่อเปนการปกปองในกรณีที่อาจจะตองเสีย
ประโยชนหรือไดรับความเสียหาย เมื่อตองดําเนินการตามสัญญาเพื่อชวยเหลือ ญาติ
ครอบครัวหรือเพื่อน เปนตน
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การมีสวนไดเสียในสัญญาของเจาหนาที่ของรัฐจะพบการมีสวนได
เสียในรูปแบบของความสัมพันธในทางครอบครัว เชน สามี ภริยา บุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ หรือในบางกรณีจะมีสวนไดเสียในฐานะผูถือหุน ในหุนสวนประเภทตางๆ ซึ่ง
รวมถึงการเปนหุนสวนจํากัดความรับผิด หรือการมีสวนไดเสียในฐานะกรรมการของ
บริษัท หรือการมีสวนไดเสียในฐานะผูจัดการหรือเจาของโรงพิมพ หรือในบางกรณี
จะมีสว นไดเสียในสัญญาทีไ่ ดทาํ กันไวกอ น และตอมาผูท าํ สัญญาไดเปนเจาหนาทีข่ องรัฐ
ที่ตองเขามาดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับสัญญานั้น หรือผลของสัญญานั้นรวมถึงการมี
สวนไดเสียในฐานะตัวแทนก็ได
การอยูในฐานะเปนผูมีสวนไดเสียของเจาหนาที่ของรัฐในรูปแบบ
ตางๆ จึงเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม กลาวคือ
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น อาจจะไดรับประโยชนหรือเสียประโยชน หรือนาจะไดประโยชน
หรือนาจะเสียประโยชนในสัญญาที่หนวยงานของรัฐเปนคูสัญญา หรือในกิจการที่มี
ผูกระทําใหแกหนวยงานของรัฐหรือที่หนวยงานของรัฐจะกระทําดวย ไมวาจะเปน
ประโยชนในทางตรงหรือทางออมก็ตาม
สําหรับการเขาไปมีสวนไดเสียในสัญญาตามความในมาตรา ๑๐๐ นี้
จะตองเปนการเขาไปมีสวนไดเสียในทางตรงตามสัญญาที่ไดทําไวกับหนวยงานของรัฐ
ซึ่งหมายถึงการเขาไปดําเนินการใดๆเพื่อใหตนเองจะไดรับประโยชน หากมีการทํา
สัญญากับหนวยงานของรัฐหรือการปกปองตนเองหรือการเขาไปดําเนินการใดๆ เพื่อ
ชวยเหลือใหผูอื่นไดรับประโยชนหรือเพื่อเอื้อประโยชนใหกับบุคคลอื่นในกรณีที่อาจจะ
ตองเสียประโยชนจากสัญญานั้น
เช น นาย ก เป น นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ก และเป น
กรรมการผูจัดการของบริษัท ไดเขาไปยื่นซองเพื่อใหบริษัทที่ตนเองเปนกรรมการ
ผูจัดการเปนผูมีสิทธิไดทําสัญญากับรัฐ แตในเวลาตอมาไดถูกตัดสิทธิและบริษัทนั้นไมได
เปนผูเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ เนื่องจากการถูกตัดสิทธิตามกฎหมายหรือ
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ระเบียบที่เกี่ยวของ (หาก นาย ก ยังไมไดเขาไปใชอํานาจใดๆในตําแหนงเขาไปยุงเกี่ยว)
การดําเนินการในขั้นตอนการเขายื่นซองเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ ที่เจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นจะมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดีอยูก็ตาม ก็ยังถือ
ไมไดวาไดเขาไปเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญานั้น (ในทางปกครอง)
ดังนั้น การเขาไปมีสวนไดเสียทางออมในสัญญาของเจาหนาที่ของรัฐ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดประกาศกําหนดตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ
ผูนั้นจะตองรับผิดในทางปกครอง เชน ทําใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลงหรือตองพนจาก
ตําแหนงนั้นไป ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ ไดบัญญัติไว หรือ
เปนเหตุที่ตองถูกถอดถอดใหพนจากตําแหนงตามกฎหมาย เปนตน
๓.๒.๑.๓ เปนหุนสวนในหางหุนสวน
การเปนหุนสวน หมายถึง การที่บุคคลไดลงทุนรวมกันในหางหุนสวน
สามัญ หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือในหางหุนสวนจํากัด และหางหุนสวนสามัญ
ห า งหุ  น ส ว นสามั ญ จดทะเบี ย น ห า งหุ  น ส ว นจํ า กั ด นั้ น ๆ ได เข า มาเป น คู  สั ญ ญากั บ
หนวยงานของรัฐ ทีเ่ จาหนาทีข่ องรัฐ ในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบ ริหารทองถิน่
หรือรองผูบริหารทองถิ่นนั้น ไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจ
กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
หามในเรื่องการกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม และไดเปนหุนสวนจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด แลวหางหุนสวน
จํากัดนั้นไดเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดําเนินคดี การเปนหุนสวนจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด ก็เปนการกระทําที่
ตองหาม เนื่องจากการเปนหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดก็มีฐานะเปนผูมีสวนได
สวนเสียที่มิไดมีความตางจากหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิด และประกอบกับ
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หุนสวนประเภทจํากัดความรับผิด ยังไดผลประโยชนจากผลกําไรจากหางหุนสวนจํากัด
ที่เปนการไดมาจากการทํามาการคาขายของหางฯนั้น เชนกัน
๓.๒.๑.๔ การถือหุนในบริษทั
การเปนผูถ อื หุน ในบริษทั หมายถึง การทีเ่ จาหนาทีข่ องรัฐในตําแหนง
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดประกาศกําหนด หามมิใหมีการกระทําที่เปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ไดเขาไปลงทุนโดยการมีหุนใน
บริษัทตามทะเบียนผูถือหุน และบริษัทที่มีเจาหนาที่ของรัฐมีหุนอยูน้ัน ไดเขามาเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ ในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผูบ ริหารทองถิน่ หรือรองผูบ ริหารทองถิน่ นัน้ ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะทีเ่ ปนเจาหนาทีข่ องรัฐ
ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี
๓.๒.๑.๕ รั บ สั ม ปทานหรื อ คงถื อ ไว ซ่ึ ง สั ม ปทานหรื อ เข า เป น
คูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง
หุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
สั ญ ญาสั ม ปทาน หมายถึ ง สั ญ ญาที่ เ อกชนได รั บ อนุ ญ าตจากรั ฐ
ใหดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้
๓.๒.๑.๕.๑ สัญญาที่รัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ เชน
สัญญาสัมปทานรถไฟฟา สัญญาสัมปทานในกิจการโทรคมนาคม
๓.๒.๑.๕.๒ สัญญาที่รัฐใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
๓.๒.๑.๕.๓ สัญญาที่รัฐใหเอกชนแสวงหาประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติ เชน การทําเหมืองแร การทําโรงโมหิน รังนกอีแอน เปนตน
การรั บ สั ม ปทานจากรั ฐ หมายถึ ง การที่ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในตํ า แหน ง ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดประกาศกําหนดตําแหนงหามมิใหมีการดําเนินกิจการที่เปน
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ซึ่งไดแก นายกรัฐมนตรี
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รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ไดเขาไปทําสัญญาที่เปนการจัดทํา
บริการสาธารณะ สัญญาที่รัฐใหเอกชนรวมลงทุน หรือสัญญาที่รัฐใหเอกชนแสวงหา
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติกับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่น เปนตน
การคงถือไวซ่งึ สัมปทาน หมายถึง การที่บุคคลใดๆ ในสถานะเอกชน
ได ทํ า สั ญ ญาสั ม ปทานกั บ รั ฐ และในเวลาต อ มาบุ ค คลนั้ น ได ล งสมั ค รเลื อ กตั้ ง ตาม
กฎหมายและเปนผูที่ชนะการเลือกตั้งในตําแหนงตางๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เชน ในตําแหนงผูบริหารทองถิ่นหรือรองผูบริหารทองถิ่น หรือการที่บุคคลใดขางตน
ซึง่ ไดรบั สัมปทานจากรัฐอยูแ ละในเวลาตอมาไดดาํ รงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
แลวยังคงถือไวซ่ึงสัมปทานที่ไดรับจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่นไวตอไป
การเข า เป น คู  สั ญ ญากั บ รั ฐ หน ว ยราชการ หน ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม หมายถึง การทีเ่ จาหนาทีข่ องรัฐทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดประกาศ
กําหนดตําแหนงหามมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวม ซึ่งไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหาร
ทองถิ่น และบุคคลในตําแหนงดังกลาว ไดเขาไปทําสัญญาใดๆ นอกเหนือจากสัญญา
สัมปทานกับรัฐ อันมีลักษณะผูกขาดตัดตอน ทั้งในทางตรงหรือทางออม
การเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน
หรื อ เข า เป น คู  สั ญ ญาในลั ก ษณะดั ง กล า ว หมายถึ ง การที่ เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดประกาศกําหนดตําแหนง หามมิใหมีการดําเนินกิจการที่เปน
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ซึ่งไดแก นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ไดเปนผูมีรายชื่อถือหุนในหางหุนสวน
ประเภทตางๆ หรือไดเปนผูถือหุนในบริษัท และหางหุนสวนหรือบริษัทที่มีเจาหนาที่
ของรัฐเปนหุนสวนหรือเปนผูถือหุน ไดเขามารับสัมปทานจากรัฐหรือไดเขาเปนคูสัญญา

100_p1-72_pc14.indd 34

26/2/2556 21:58:59

สํานักงาน ป.ป.ช.

35

ในลักษณะดังกลาว ทําใหเจาหนาที่ของรัฐจะไดรับประโยชนจากสัญญาหรือเปนผูมี
สวนไดเสียในสัญญา เปนตน
๓.๒.๑.๖ เข า ไปมี ส  ว นได เ สี ย ในฐานะต า งๆ (เป น กรรมการ
ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจาง) ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ
ดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐ ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยู
หรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของ
ธุรกิจเอกชนนั้น อาจขัดแยงกับประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ
หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูน้นั
๓.๒.๑.๖.๑ ในฐานะเปนกรรมการ
การเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการในธุรกิจของเอกชน
หมายถึงการที่เจาหนาที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดประกาศกําหนดตําแหนง
หามมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม ซึ่งไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น
ไดเขาไปเปนกรรมการในธุรกิจของเอกชนและสงผลทําใหเกิดการขัดแยงกัน ในการทํา
หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่เปนกิจการของสวนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมอันเปน
หนาที่ในฐานะกรรมการในธุรกิจของเอกชน
เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหนาที่กํากับ ดูแล
ควบคุม หรือตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อันเปนธุรกิจที่อยูภายใตกํากับ ดูแล
ควบคุมหรือตรวจสอบ การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดดํารงตําแหนง
นายกสภามหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จึงถือวาเปนการเขาไปมีสวน
ไดเสียในฐานะเปนกรรมการในธุรกิจของเอกชน
๓.๒.๑.๖.๒ ในฐานะเปนที่ปรึกษา
การเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนที่ปรึกษาในธุรกิจของเอกชน
หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดประกาศกําหนดตําแหนง
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หามมิใหดาํ เนินกิจการทีเ่ ปนการขัดกันระหวางประโยชนสว นบุคคลและประโยชนสว นรวม
ซึ่งไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ไดเขาไป
เปนที่ปรึกษาในธุรกิจของเอกชนและสงผลทําใหเกิดการขัดแยงกันระหวางการทํา
หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่เปนกิจการของสวนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมอันเปน
หนาที่ในฐานะของที่ปรึกษาในธุรกิจของเอกชน
เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหนาที่กํากับ ดูแล
ควบคุม หรือตรวจสอบ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อันเปนธุรกิจที่อยูภายใตกํากับ ดูแล
ควบคุม หรือตรวจสอบ การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดเปนที่ปรึกษาใหกับ
อธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จึงถือวาเปนการเขาไปทําหนาที่ในการเปน
ที่ปรึกษานั้น จะสงผลใหเกิดการขัดแยงกันระหวางการทําหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ
ที่เปนกิจการสวนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมอันเปนหนาที่ปรึกษาในธุรกิจของเอกชน
หรือเปนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐที่มีสภาพของผลประโยชน
ของธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทาง
ราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ
๓.๒.๑.๖.๓ ในฐานะเปนตัวแทน
การเขาไปมีสว นไดเสียในฐานะเปนตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง
การที่เจาหนาที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดประกาศกําหนดตําแหนง หามมิให
ดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
ซึ่งไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ไดทําการเปน
ตัวแทนใหกับตัวการที่เปนเอกชน ในธุรกิจของเอกชนและสงผลทําใหเกิดการขัดแยงกัน
ระหวางการทําหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ที่เปนกิจการของสวนรวมหรือสาธารณะกับ
กิจกรรมอันเปนหนาที่ของตัวแทนในธุรกิจของเอกชน
เช น ผู  บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ได เ ป น ตั ว แทนในการยื่ น ซองสอบราคาต อ
หนวยงานของรัฐ ทีอ่ ยูภ ายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่
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เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูและตัวแทนตามกฎหมาย จะมีอํานาจหนาที่ในการเจรจา
ตอรองตามอํานาจหนาที่ การทําหนาที่ในฐานะตัวแทนของเจาหนาที่ของรัฐ จึงเปนการ
เขาไปมีสวนไดเสียในหนาที่ อันเปนผลทําใหเกิดการขัดแยงกันระหวางการทําหนาที่
ของเจาหนาที่ของรัฐที่เปนกิจการของสวนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมอันเปนหนาที่
ของตัวแทน ในธุรกิจของเอกชน หรือเปนการปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะเปนเจาหนาทีข่ องรัฐ
ที่มีสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัดหรือแยงตอประโยชน
สวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่
เปนตน
๓.๒.๑.๖.๔ ในฐานะเปนพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชน
การเขาไปมีสวนไดเสีย ในฐานะเปนพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ
ของเอกชน หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดประกาศกําหนด
ตําแหนงหามมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม ซึ่งไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น
ไดเปนพนักงานหรือลูกจาง ในธุรกิจของเอกชนและจะทําใหเกิดการขัดแยงกันใน
การทําหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่เปนกิจการของสวนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรม
อันเปนหนาที่ของพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชน หรือเปนการปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ที่มีสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด
หรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระ
ในการปฏิบัติหนาที่ เปนตน
เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และเปนผูรักษาการมีอํานาจหนาที่ส่ังการ
ใดๆ ใหสถานพยาบาลปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติได การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขไดมีความสัมพันธกับสถานพยาบาลในฐานะ พนักงาน ลูกจาง ตัวแทน
ทีป่ รึกษา หรือเปนกรรมการอยางใดอยางหนึง่ ในธุรกิจของสถานพยาบาลเอกชนแลวแต
กรณี จึงอยูในฐานะผูมีสวนไดเสียในธุรกิจของเอกชนและสงผลทําใหเกิดการขัดแยงกัน
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ระหวางการทําหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่เปนกิจการของสวนรวมหรือสาธารณะกับ
กิจกรรมอันเปนหนาที่ของพนักงานหรือลูกจาง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือเปนกรรมการ
ในธุรกิจของเอกชน หรือเปนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐที่มีสภาพ
ของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือ
ประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนตน

๓.๓ ขอหามสําหรับคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่
ของรั ฐ ที่ ต  อ งห า มดํ า เนิ น กิ จ การที่ เ ป น การขั ด กั น ระหว า ง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต ไดบญ
ั ญัตหิ า มมิใหเจาหนาทีข่ องรัฐดําเนินกิจการใดๆ ทีเ่ ปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมซึ่งเจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่จะตอง
หามมิใหดําเนินกิจการการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได ป ระกาศกํ า หนดให ตํ า แหน ง นายกรั ฐ มนตรี
รั ฐ มนตรี ผู  บ ริ ห ารท อ งถิ่ น รองผู  บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เป น ตํ า แหน ง เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ
ที่ ต  อ งห า มมิ ใ ห ดํ า เนิ น กิ จ การที่ เ ป น การขั ด กั น ระหว า งประโยชน ส  ว นบุ ค คลและ
ประโยชนสวนรวม
ดังนั้น คูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของนายกรัฐมนตรี นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา รองนายก
เมืองพัทยา จึงตองหามมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวมดวย และในการหามดําเนินกิจการนั้นจึงมีลักษณะอยางเดียวกัน
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กับการหามมิใหเจาหนาที่ของรัฐดําเนินกิจการดวย ทั้งนี้ตามขอ ๓.๒ ขางตน ซึ่งไดแก
การหามดําเนินกิจการ ดังนี้

๓.๓.๑ ห า มคู  ส มรส (ภริ ย าหรื อ สามี ) ของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ เป น
คูสัญญา
หมายถึง การหามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐใน
ตําแหนง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น เขามาเปน
คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปน
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี

๓.๓.๒ หามคูส มรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาทีข่ องรัฐมีสว นไดเสีย
ในสัญญา
การมีสวนไดเสียในสัญญา หมายถึง การที่คูสมรส (ภริยาหรือสามี)
ของเจาหนาที่ของรัฐ ในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหาร
ทองถิ่น ไดเขามาเปนผูมีสวนไดเสียในฐานะตางๆในการปฏิบัติตามสัญญา โดยอาศัย
อํานาจหนาที่หรือตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนคูสมรส โดยมีเจตนาหรือมีความ
ประสงคที่จะใหตนเองไดรับประโยชนหรือเพื่อเอื้อประโยชนใหกับบุคคลอื่นๆ ที่เปน
ญาติ เพื่อนฝูง คนใกลชิดหรือบุคคลในครอบครัวใหไดรับประโยชน โดยการใชอํานาจ
หนาที่ของคูสมรสที่เปนเจาหนาที่ของรัฐเขาไปดําเนินการใดๆเกี่ยวกับสัญญา หรือการ
เขาไปดําเนินการใดๆเพื่อเปนการปกปองในกรณีที่อาจจะตองเสียประโยชนหรือไดรับ
ความเสียหาย เมื่อตองดําเนินการตามสัญญานั้น ทั้งนี้ตามวัตถุประสงคขางตน
การเขาไปมีสวนไดเสียของคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐ ในสัญญา
ตองเปนการเขาไปมีสวนไดเสียโดยตรงในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐ ดังนั้น
หากเปนการเขาไปมีสวนไดเสียในทางออมในสัญญาของคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐแลว
การมี ส  ว นได เ สี ย ในทางอ อ มจะเป น เหตุ ทํ า ให เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ จะต อ งรั บ ผิ ด ใน
ทางปกครอง ไดแก การที่สมาชิกภาพไดสิ้นสุดลงหรือตองพนจากตําแหนงนั้นไปตาม
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กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ ไดบัญญัติไว หรือเปนเหตุที่จะตองถูก
ถอดถอนออกจากตําแหนงตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนตน

๓.๓.๓ หามคูส มรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาทีข่ องรัฐเปนหุน สวน
ในหางหุนสวน
การเปนหุน สวน หมายถึง การทีค่ สู มรสของเจาหนาทีข่ องรัฐ ไดลงทุน
ในหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือในหางหุนสวนจํากัด และ
หางหุน สวนสามัญ หางหุน สวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุน สวนจํากัดนัน้ ๆ ไดเขามาเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผูบ ริหารทองถิน่ หรือรองผูบ ริหารทองถิน่ นัน้ ไดปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะเปนเจาหนาทีข่ องรัฐ
ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี

๓.๓.๔ หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐถือหุน
ในบริษัท
การเปนผูถ อื หุน ในบริษทั หมายถึง การทีค่ สู มรสของเจาหนาทีข่ องรัฐ
ในตําแหนงที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดประกาศกําหนด หามมิใหมีการกระทําที่เปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมไดเขาไปลงทุนโดยการมีหุน
ในบริษัทตามทะเบียนผูถือหุน และบริษัทที่มีเจาหนาที่ของรัฐมีหุนอยูนั้นไดเขามาเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผูบริหารทองถิ่นหรือรองผูบริหารทองถิ่นนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ
ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี

๓.๓.๕ ห า มคู  ส มรส (ภริ ย าหรื อ สามี ) ของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ
รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการ
ผูกขาดตัดตอนหรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การที่คูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของ
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นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ไดเขาไปทําสัญญาที่
เปนการจัดทําบริการสาธารณะ สัญญาที่รัฐใหเอกชนรวมลงทุน หรือสัญญาที่รัฐให
เอกชนแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการถือไวซ่ึงสัมปทาน และ
การเขาเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
หรือการเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท ที่รับสัมปทานหรือเขา
เปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาวกับรัฐ ในลักษณะเดียวกันกับการหามเจาหนาที่ของรัฐ
ในการดําเนินกิจการ เปนตน

๓.๓.๖ หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐ เขาไป
มีสวนไดเสียในฐานะตางๆ (เปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ
ลูกจาง) ในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยูภายใต การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจ
สอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่
ในฐานะที่ เ ป น เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง โดยสภาพของผลประโยชน ข องธุ ร กิ จ
เอกชนนั้น อาจขัดแยงกับประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ
หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
๓.๓.๖.๑ ในฐานะเปนกรรมการ
การเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการในธุรกิจของเอกชน
หมายถึง การที่คูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น
รองผูบริหารทองถิ่น ไดเขาไปเปนกรรมการในธุรกิจของเอกชนและสงผลทําใหเกิดการ
ขัดแยงกันระหวางการทําหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งเปนคูสมรสในการทําหนาที่ซ่ึง
เปนกิจการของสวนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมของคูสมรสในหนาที่ของกรรมการ
ในธุรกิจของเอกชน
เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหนาที่กํากับ ดูแล
ควบคุม หรือตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งเปนธุรกิจที่อยูภายใตกํากับ ดูแล
ควบคุม หรือตรวจสอบ การที่คูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
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ศึกษาธิการ ไดดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
ซึ่งถือวาการทําหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษานั้น อาจจะเปนเหตุใหมี
การเอื้อประโยชนตอธุรกิจของเอกชนที่ (ภริยาหรือสามี) ไดดํารงตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัยอันเปนตนเหตุของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม เนื่องจากการมีสวนไดเสียของคูสมรสที่ไดอยูในสถานะ การเปนกรรมการ
ในธุรกิจของเอกชน
๓.๓.๖.๒ ในฐานะเปนที่ปรึกษา
การมีสวนไดเสียในฐานะเปนที่ปรึกษาในธุรกิจของเอกชน หมายถึง
การที่ คู  ส มรส (ภริ ย าหรื อ สามี ) ของนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ผู  บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
รองผู  บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ได เ ป น ที่ ป รึ ก ษาในธุ ร กิ จ ของเอกชน ซึ่ ง ถื อ ว า การทํ า
หน า ที่ ข องนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ผู  บ ริ ห ารท อ งถิ่ น รองผู  บ ริ ห ารท อ งถิ่ น นั้ น
อาจจะเปนเหตุใหมีการเอื้อประโยชนตอธุรกิจของเอกชนที่ (ภริยาหรือสามี) ไดเปน
ที่ปรึกษาได อันเปนตนเหตุของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม เนื่องจากการมีสวนไดเสียของคูสมรสที่อยูในสถานะ การเปนที่ปรึกษา
ในธุรกิจของเอกชน
เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหนาที่กํากับ ดูแล
ควบคุม หรือตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งเปนธุรกิจที่อยูภายใตกํากับ ดูแล
ควบคุม หรือตรวจสอบ การที่คูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการไดเปนที่ปรึกษาใหกับอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ซึ่งถือวา
การทําหนาที่ของคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐกับการทําหนาที่ของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาเปนเหตุของการขัดกันระหวางประโยชนสว นบุคคลและประโยชนสว นรวม
เนื่องจากการมีสวนไดเสียของคูสมรสที่ไดเปนที่ปรึกษาในธุรกิจของเอกชน
๓.๓.๖.๓ ในฐานะเปนตัวแทน
การเข า ไปมี ส  ว นได เ สี ย ในฐานะเป น ตั ว แทนในธุ ร กิ จ ของเอกชน
หมายถึง การที่คูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น
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รองผูบริหารทองถิ่น ซึ่งคูสมรสไดเปนตัวแทนใหกับตัวการในการทําธุรกิจของเอกชน
และการเปนตัวแทนดังกลาว สงผลทําใหเกิดการขัดแยงกันระหวางการทําหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐที่เปนกิจการของสวนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมอันเปนหนาที่ของ
คูสมรสในการเปนของตัวแทนในธุรกิจของเอกชน
เชน คูส มรส (ภริยาหรือสามี) ของผูบ ริหารทองถิน่ ไดเปนตัวแทนในการ
เจรจาเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่คูสมรสอีกฝายหนึ่งได
เปนเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงผูบริหารทองถิ่นหรือรองผูบริหารทองถิ่น) และคูสมรส
ของเจาหนาที่ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ไดเปนตัวแทนในการเจรจาและมีอํานาจหนาที่
ในฐานะตัวแทนที่มีอํานาจในการการเจรจาตอรอง ตามอํานาจหนาที่ของตัวแทน
จนไดขอยุติในการปฏิบัติตามสัญญาที่ไดทําไวกับรัฐ การทําหนาที่ในฐานะตัวแทนของ
คูส มรสของเจาหนาทีข่ องรัฐขางตน ถือวาเปนการไปมีสว นไดเสียในสัญญาทีท่ าํ กับรัฐ อัน
เปนผลทําใหเกิดการขัดแยงกันระหวางการทําหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ที่เปนกิจการ
ของสวนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมอันเปนหนาที่ของคูสมรสที่เปนตัวแทนในธุรกิจ
ของเอกชน
๓.๓.๖.๔ ในฐานะเปนพนักงานหรือลูกจาง
การเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ
ของเอกชน หมายถึง การที่คูสมรส(ภริยาหรือสามี) ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ไดเปนพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชน
และจะทําใหเกิดการขัดแยงกันในการทําหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่เปนกิจการ
ของสวนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมอันเปนหนาที่ของพนักงานหรือลูกจาง ซึ่งเปน
หนาที่ของ (ภริยาหรือสามี) ที่เปนคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐ ในหนาที่การงานที่เปน
ธุรกิจของเอกชน หรือเปนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ที่มีสภาพ
ของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือ
ประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนตน
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เช น รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงสาธารณสุ ข มี อํ า นาจหน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และเปนผูรักษาการมีอํานาจหนาที่สั่งการ
ใดๆใหสถานพยาบาลปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติได การที่คูสมรส (ภริยาหรือสามี)
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดมีความสัมพันธกับสถานพยาบาลในฐานะ
พนักงาน ลูกจาง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือเปนกรรมการ ในสถานะอยางใดอยางหนึ่ง
ขางตนในธุรกิจของสถานพยาบาลเอกชนแลวแตกรณี ในกรณีนจี้ งึ อยูใ นฐานะผูม สี ว นได
เสียในธุรกิจของเอกชนและสงผลทําใหเกิดการขัดแยงกันระหวางการทําหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐที่เปนกิจการของสวนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมอันเปนหนาที่ของ
พนักงานหรือลูกจาง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือเปนกรรมการของคูสมรส (ภริยาหรือสามี)
ในธุรกิจของเอกชน หรือเปนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐที่มีสภาพ
ของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือ
ประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนตน

๓.๔ การบังคับใชและระยะเวลาในการบังคับใช
๓.๔.๑ บังคับใชกับเจาหนาที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกาศ
กําหนดตําแหนง
การกระทํ า ที่ เ ป น การขั ด กั น ระหว า งประโยชน ส  ว นบุ ค คลและ
ประโยชนสวนรวม ตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เจาหนาที่ของรัฐที่ตอง
หามมิใหดําเนินกิจการใดๆไดแกเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงดังตอไปนี้
๓.๔.๑.๑ นายกรัฐมนตรี
๓.๔.๑.๒ รัฐมนตรี
๓.๔.๑.๓ ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ไดแกนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล รองนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
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ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา
รองนายกเมืองพัทยา

๓.๔.๒ ระยะเวลาในการบั ง คั บ ใช กั บ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ ค ณะ
กรรมการ ป.ป.ช. ไดประกาศกําหนดตําแหนงตามความในมาตรา ๑๐๐
ใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐที่ไดมีการประกาศกําหนดตําแหนง โดย
เริ่มนับตั้งแตไดมีการแถลงนโยบายตอสภาตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดหรือในกรณีที่
มีการแถลงนโยบายแลว ใหนับตั้งแตมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาแตงตั้ง (รัฐมนตรี)
สําหรับในกรณีพนจากตําแหนงใหเริ่มนับตอจากวันที่ไดพนจากตําแหนงตอไปอีกสองป
เวนแตเปนการพนจากตําแหนงเพราะการตาย

๓.๔.๓ การบังคับใชกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐ (ภริยาหรือสามี)
คูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐที่จะตองหามมิให
ดําเนินการใดๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐๐ นั้น จะเริ่มตั้งแตคูสมรสอีกฝายหนึ่ง
ได เ ป น เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในตํ า แหน ง นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ผู  บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
รองผูบริหารทองถิ่น และไดเขารับตําแหนงในหนาที่น้ันตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด
หรือมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้ง และยังใชบังคับตอเนื่องกับคูสมรสของ
เจาหนาที่ของรัฐ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนั้นไดพนจากตําแหนงดวยเหตุ
ใดๆ ตามที่กฎหมายกําหนดยังไมถึงสองปดวย

๓.๕ บทกําหนดโทษ
๓.๕.๑ โทษทางอาญาตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
เจาหนาที่ของรัฐที่กระทําการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ หรือ
ไดกระทําการตางๆ ที่เปนขอหามตามความในมาตรา ๑๐๐ รวมถึงการกระทําการ
ตางๆ ที่เปนขอหามตามความในมาตรา ๑๐๐ ในภายหลังจากการที่ไดพนจากการ
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เปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองป ตามมาตรา ๑๐๑ จะตองรับโทษในทาง
อาญาซึ่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๑๒๒ ได ร ะวางโทษจํ า คุ ก ไม เ กิ น สามป ห รื อ ปรั บ ไม เ กิ น หกหมื่ น บาทหรื อ
ทั้งจําทั้งปรับ
สํ า หรั บ ในกรณี ท่ี คู  ส มรสของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ได ก ระทํ า หาก
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอมดวย ในการที่คูสมรสของตน
ดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด ทั้งนี้ การรับโทษในทาง
อาญาตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๒๒ นั้น บุคคลที่จะตองรับโทษตามกฎหมาย ไดแก
เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดประกาศกําหนดตําแหนงไว
เทานั้น คูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดเปนเจาหนาที่ของรัฐ กฎหมายมิไดบัญญัติให
ตองรับโทษไวในกรณีดวย
ั ญัตไิ วในหมวด ๙ การขัดกันระหวาง
บทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ ไดบญ
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ประกอบกับเมื่อมีการแกไขพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีการบัญญัติใหความผิดในหมวดที่ ๙ นี้ ใหถือเปนความผิด
ฐานทุจริตตอหนาที่หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนง
หนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ตามความใน มาตรา ๑๐๓/๑

๓.๕.๒ ผลของการไดรับโทษทางอาญาและการใหถือเปนความผิด
ฐานทุจริตตอหนาที่หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
การที่เจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินกิจการใดๆที่เปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมนั้น เปนเรื่องของการฝาฝนจริยธรรมหรือ
เปนการทําผิดจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ แตเมื่อมีการแกไขกฎหมายใหการกระทํา
ดังกลาวใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
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หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา การแกไข
ดั ง กล า วจะส ง ผลต อ คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คล ในการที่ จ ะเข า มาเป น เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ
ตามที่พระราชบัญญัติตางๆ ไดบัญญัติไวและทําใหความผิดดังกลาวอยูในอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่มีอํานาจในการไตสวนเจาหนาที่ของรัฐที่ไดถูกกลาวหาวา
กระทําความผิด
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บทที่ ๔

แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหมีการฝาฝน
บทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๔.๑ การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนง(กอนเปนเจาหนาที่ของรัฐ)
บุคคลยอมมีสิทธิในการเขามาเปนเจาหนาที่ของรัฐ ประกอบกับบุคคลกอนที่
จะเปนเจาหนาที่ของรัฐบุคคลนั้นจะอยูในสถานะของเอกชน จึงมีสิทธิในการทํามาหา
เลีย้ งชีพโดยการประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพใดๆไดตามใจสมัคร เวนแตเปนกรณี
ที่มีกฎหมายไดหามไว แตตราบใดก็ตามเมื่อบุคคลนั้นมีความประสงคจะเขามาเปน
เจาหนาที่ของรัฐและเมื่อมีความประสงคที่จะเขามาเปนเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงที่มี
กฎหมายบัญญัติหามมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชน ส  ว นรวม เช น ตํ า แหน ง นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ผู  บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
รองผูบ ริหารทองถิน่ การเตรียมการกอนเขาสูต าํ แหนงจึงมีความสําคัญยิง่ การไมเตรียมความ
พรอมจะทําใหบุคคลนั้นมีสภาพปญหาสวนตนที่จะตองรักษาผลประโยชนสวนตนไว
เมื่อเขามาเปนเจาหนาที่ของรัฐการประกอบอาชีพบางอยางที่ไดกระทําไวกับรัฐ หรือ
การอยูในฐานะตางๆในธุรกิจการคาของเอกชนที่ไดทํากันไวกอนเปนเจาหนาที่ของรัฐ
อาจจะเปนสิ่งที่กฎหมายหามกระทําหรือหามดําเนินกิจการ เมื่อบุคคลนั้นไดเปน
เจาหนาที่ของรัฐ ดังนั้นเมื่อไมมีการเตรียมตัวในเรื่องนี้จึงเปนตนเหตุของการกระทําผิด
กฎหมายและจะสงผลรายตอเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น เชน การตองพนจากตําแหนง
การไดรับโทษจําคุกหรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับ เปนตน
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ในการเตรียมตัวของบุคคลกอนเขามารับตําแหนงเจาหนาทีข่ องรัฐ บุคคลนัน้ ๆ
จะต อ งตรวจสอบตนเอง คู  ส มรส บุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ว า ได มี ก ารดํ า เนิ น
กิจการใดๆ บาง ในขณะที่ตนเองไดอยูในสถานะของเอกชนที่ไดทําธุรกิจหรือทําการคา
ไวกับรัฐ โดยจะตองตรวจสอบการเปนคูสัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือ
การเปนกรรมการผูจ ดั การ การถือหุน หรือการเปนหุน สวนผูจ ดั การหรือการเปนหุน สวนใน
หางหุนสวนตางๆ วามีหรือไมอยางไร และตองสํารวจกิจการตางๆของคูสมรสรวมถึง
การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบวากอนเขาสูตําแหนงเปนเจาหนาที่ของรัฐ
ตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ จะตองดําเนินการตางๆที่เกี่ยวกับการทํา
การคา การทําธุรกิจนั้นๆ อยางไร เมื่อไรภายในเวลากําหนดอยางไร

๔.๒ การปฏิบัติหนาที่หรือการดํารงตนในระหวางที่เปนเจาหนาที่
ของรัฐ
๔.๒.๑ เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น
รองผูบริหารทองถิ่น ในขณะที่ไดดํารงตําแหนงตามขางตน จะตองไมดําเนินกิจการใดๆ
ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม ตามที่กําหนดไว
ในมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต เชน การหามเจาหนาที่ของรัฐทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐ รวมถึงการ
หามมีสวนไดเสียในสัญญาที่ไดทํากับหนวยงานของรัฐและการหามเปนหุนสวนหรือ
ผูถือหุนในธุรกิจของเอกชนที่เจาหนาที่ของรัฐนั้นมีอํานาจควบคุม กํากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี การหามรับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานหรือเขาเปน
คูสัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไมวาในทางตรงหรือทางออม รวมถึงการ
เปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือไดทําสัญญา
ในลักษณะดังกลาว และยังไดบัญญัติหามการเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะตางๆ ในธุรกิจ
ของเอกชน ซึ่งรวมถึงการทํางานในฐานะพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชน ที่มี
ความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่รัฐผูนั้น
๔.๒.๒ คูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
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การปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดหามคูสมรสมิใหดําเนินกิจการใดๆ ที่เปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมไวดวย
การทําความเขาใจกับคูสมรสใหปฏิบัติตามกฎหมายจึงมีความสําคัญ
หากไมสามารถทําความเขาใจกับคูส มรส ใหเขาใจในหลักการของกฎหมายไดแลวหรือเกิด
ความเขาใจในขอกฎหมายทีไ่ มถกู ตอง หรือในกรณีทคี่ สู มรสไดกระทําโดยความพลัง้ เผลอ
หรื อ โดยการรู  เ ท า ไม ถึ ง การณ แ ละเป น การดํ า เนิ น กิ จ การที่ เ ป น การต อ งห า มตาม
กฎหมายในมาตรา ๑๐๐ การดําเนินกิจการของคูสมรสนั้นจะนํามาซึ่งพิษภัยและ
เปนโทษกับเจาหนาทีข่ องรัฐผูน น้ั กลาวคือแมตนเองจะมิไดกระทําการทีก่ ฎหมายบัญญัติ
เปนความผิดไว แตไดปลอยปละละเลยไมใสใจกับการดําเนินกิจการของคูสมรส ทําให
คูสมรสดําเนินกิจการตางๆ ตามที่กฎหมายหามไว เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันก็จะตองไดรับ
โทษทางอาญาที่เกิดจากการกระทําของคูสมรส โดยจะตองถูกระวางโทษจําคุกหรือ
ปรับหรือทั้งจําทั้งปรับแลวแตกรณี อยางเชน คดีที่ดินรัชดา
ดังนั้น การทําความเขาใจกฎหมาย มาตรา ๑๐๐ เพื่อใหรูถึงขอหาม
กระทําของเจาหนาทีข่ องรัฐและขอหามมิใหคสู มรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาทีข่ องรัฐ
ในการดําเนินกิจการทีเ่ ปนการขัดกันระหวางประโยชนสว นบุคคลและประโยชนสว นรวม
จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอเจาหนาที่ของรัฐและคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐนั้นๆ
ทั้งนี้เจาหนาที่ของรัฐจะเพิกเฉยหรือละเลยเสียมิได

๔.๓ การดําเนินกิจการในภายหลังที่ไดพนจากตําแหนง (พนจาก
การเปนเจาหนาที่ของรัฐยังไมถึงสองป)
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ตามมาตรา ๑๐๐ ไดบัญญัติหามเจาหนาที่ของรัฐมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม โดยหามดําเนินกิจการนั้นตอไป
อีกเปนเวลาสองปนับแตเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไดพนจากตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐ
ในตําแหนงนั้นๆ แลว การหามในสวนนี้ไดหามการดําเนินกิจการของคูสมรสของ
เจาหนาที่ของรัฐดวย
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บทที่ ๕

บทสรุป
การประกาศกําหนดตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐ ที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการ
ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตามประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรือ่ ง กําหนดตําแหนงเจาหนาที่
ของรัฐที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได
กําหนดตําแหนงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี และตามประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหาม
มิใหดาํ เนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งจะมี
ผลบังคับใชในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งไดมีการประกาศกําหนดตําแหนงเจาหนาที่
ของรัฐในตําแหนง ผูบริหารทองถิ่นและรองผูบริหารทองถิ่น ใหเปนตําแหนงที่ตองหาม
มิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
เพิ่มเติมนั้น นับวามีความจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายที่
เกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีการบัญญัติหามมิใหผูบริหารทองถิน่
และรองผูบริหารทองถิ่นดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวมไวแลว จึงทําใหผูบริหารทองถิ่นมีความเขาใจและสามารถปรับ
ตนเองใหเขากับหลักกฎหมายไดและสามารถเปนผูนําขององคกรที่มีความรูความเขาใจ
ในเรื่องนี้และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได
กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ได ห  า มเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในตํ า แหน ง ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดประกาศกําหนดตําแหนงซึ่งไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดจัดตั้ง
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ในรูปแบบตางๆ ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยา เปนตําแหนงที่ตองหาม
มิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมไว
ซึ่งไดแกการหามดําเนินกิจการดังตอไปนี้
๕.๑ การหามดําเนินกิจการของเจาหนาทีข่ องรัฐและคูส มรส (ภริยาหรือสามี)
ของเจาหนาที่ของรัฐ ไดแก การหามเจาหนาที่ของรัฐและคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐ
ทํ า ธุ ร กิ จ กั บ หน ว ยงานของรั ฐ รวมถึ ง การห า มมี ส  ว นได เ สี ย ในสั ญ ญาที่ ไ ด ทํ า กั บ
หนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ
ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
๕.๒ การหามเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปน
คู  สั ญ ญากั บ หน ว ยงานของรั ฐ ที่ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ผู  นั้ น ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นฐานะที่ เ ป น
เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
๕.๓ การหามรับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น อันมีลักษณะ
เปนการผูกขาดตัดตอน ทัง้ นี้ ไมวา โดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุน สวนหรือผูถ อื หุน
ในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
๕.๔ การหามเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน
พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือ
ตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอ
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ความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ขอหามนี้จึงใชบังคับเมื่อไดเปน
เจาหนาที่ของรัฐแลวไดไปดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวมในฐานะตางๆขางตน
ในการห า มดํ า เนิ น กิ จ การตามมาตรา ๑๐๐ ข า งต น ยั ง ได ห  า มถึ ง กรณี ที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไดพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปไวอีกดวย
แตในกรณีนี้เจาหนาที่ของรัฐที่ไดพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ สามารถถือหุน
(เปนผูถ อื หุน ) ไดไมเกินรอยละหาของจํานวนหุน ทัง้ หมดทีจ่ าํ หนายไดในบริษทั มหาชน จํากัด
และบริษัทมหาชน จํากัดนี้จะตองมิใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ตาม
ที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
ในการดําเนินกิจการของเจาหนาทีข่ องรัฐหรือของคูส มรสของเจาหนาทีข่ องรัฐ
ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม เจาหนาที่ของรัฐ
จะตองไดรับโทษในทางอาญา ไดแกโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๒๒ แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต คือกฎหมายได
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แต
สําหรับการดําเนินกิจการของคูสมรสหากเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนั้น พิสูจนไดวา
ตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการที่คูสมรสของตนดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐๐ แลว ให
ถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมมีความผิด
๕.๕๕ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดประกาศกําหนด
ตําแหนงหามมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมไดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๐๐ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ไดมีมติช้ีมูลความผิดแลว ประธานกรรมการ ป.ป.ช. จะสงรายงานและเอกสารที่มี
อยู พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
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แตงตั้งถอดถอนเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๙๒ วรรคสาม แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๕.๖ สําหรับในกรณีท่ีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓/๑ บัญญัติใหความผิดในเรื่องการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญานั้น ทําใหการกระทําความผิดในเรื่องนี้อยูในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีอํานาจในการไตสวนคดีและการถูกชี้มูลความผิดในเรื่องนี้จะ
ทําใหมีผลตอคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขามาเปนเจาหนาที่ของรัฐตอไปดวย
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บรรณานุกรม
๑. บวรศั ก ดิ์ อุ ว รรณโณ ศาสตราจารย ดร. การสร า งธรรมาภิ บ าล (Good
Governance) ในสังคมไทย. กรุงเทพ,วิญูชน, รัฐธรรมนูญ, ๒๕๔๒
๒. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของและประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๙
๓. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ,พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กรุงเทพ : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง
จํากัด
๔. สํานักการตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ รวมมาตรฐาน สากลวาดวยการทุจริต, ๒๕๕๑
เอกสารอื่น
๑. คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง คดีหมายเลข
ดําที่ อม. ๑/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๐
๒. คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๑/๒๕๕๓
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พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒
(และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)

หมวด ๙
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้
(๑) เป น คู สั ญ ญาหรื อ มี ส ว นได เ สี ย ในสั ญ ญาที่ ทํ า กั บ หน ว ยงานของรั ฐ ที่
เจาหนาที่ของรัฐผูน้นั ปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ
ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาด
ตัดตอน ทัง้ นี้ ไมวา โดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุน สวนหรือผูถ อื หุน ในหางหุน สวน
หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน
หรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ
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ของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปน
เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยง
ตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูน้นั
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ตํ า แหน ง ใดที่ ต อ งห า มมิ ใ ห ดํ า เนิ น กิ จ การตามวรรคหนึ่ ง
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให นํ า บทบั ญ ญั ติ ใ นวรรคหนึ่ ง มาใช บั ง คั บ กั บ คู ส มรสของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ
ตามวรรคสอง โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนิน
กิจการของเจาหนาที่ของรัฐ
มาตรา ๑๐๑ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการ
ของผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการ
เปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนทั้งหมดที่จําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด
ซึ่งมิใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ไดรับอนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัตมิ าตรา ๑๐๐ มิใหนาํ มาใชบงั คับกับการดําเนินกิจการ
ของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ
การดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน
มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ใหถือเปนความผิด
ฐานทุจริตตอหนาที่หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนง
หนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาดวย

100_p1-72_pc14.indd 62

26/2/2556 21:59:06

สํานักงาน ป.ป.ช.

63

บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๒๒ เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา
๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวา
ตนมิไดรเู ห็นยินยอมดวยในการทีค่ สู มรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึง่
ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด
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‡≈à¡ ÒÒ¯ μÕπ∑’Ë ÒÛ °

Àπâ“ 1
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Ú¯ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÙÙ

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ªªÕß°——π·≈–ª√“∫ª√“¡
°“√∑ÿ®√‘μ·Ààß™“μ‘

‡√◊ËÕß °”Àπ¥μ”·Àπß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞∑’ËμâÕßÀâ“¡¡‘„Àâ¥”‡ππ°‘®°“√
μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ Ò ·Àßæ√–√“™∫—≠≠——μª√–°Õ∫√—
‘
∞∏√√¡πŸ≠
«à“¥ââ«¬°“√ªªÕß°——π·≈–ª√“∫ª√“¡°“√∑ÿ®√‘μ
æ.». ÚıÙÚ æ.». ÚıÙÙ
‚¥¬∑’¡Ë “μ√“ Ò ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ— ª√–°Õ∫√—
‘
∞∏√√¡πŸ≠«à“¥â«â ¬°“√ªªÕß°—π— ·≈–ª√“∫ª√“¡
°“√∑ÿ®√‘μ æ.». ÚıÙÚ ∫—≠≠——μÀâ‘ “¡¡‘„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ºŸâ„¥¥”‡ππ°‘®°“√ ¥—ßμàÕ‰ªπÈ
(Ò) ‡ªìªπ§Ÿà —≠≠“À√◊Õ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬„π —≠≠“∑’Ë∑”°—∫Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ºŸâπ—Èπ
ªØ‘∫—μÀπâ
‘ “∑’Ë„π∞“π–∑’Ë‡ªªìπ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞´÷Ëß¡’Õ”π“®°”°—∫ ¥Ÿ·≈ §«∫§ÿ¡ μ√«® Õ∫ À√◊Õ¥”‡ππ§¥’
(Ú) ‡ªìªπÀÿâπ à«πÀ√◊ÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„πÀâ“ßÀÿâπ à«πÀ√◊Õ∫√‘…—∑∑’Ë‡¢ââ“‡ªªìπ§Ÿà —≠≠“°—∫Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞
∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ºŸâπ—ÈπªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë„π∞“π–∑’Ë‡ªìªπ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞´÷Ëß¡’Õ”π“®°”°—∫ ¥Ÿ·≈ §«∫§ÿ¡
μ√«® Õ∫À√◊Õ¥”‡ππ§¥’
(Û) √—∫ ¡— ª∑“πÀ√Õ◊ §ß∂◊Õ‰«â´ß÷Ë ¡— ª∑“π®“°√∞— Àπà«¬√“™°“√ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ √—∞«‘ “À°‘®
À√◊Õ√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ‡¢ââ“‡ªªìπ§Ÿà —≠≠“°—∫√—∞ Àπà«¬√“™°“√ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ √—∞«‘ “À°‘®
À√◊Õ√“™°“√ «à π∑âÕß∂‘πË Õ—π¡’≈°— …≥–‡ªªπ°“√ºŸ
ì
°¢“¥μ—¥μÕπ ∑—ßÈ π’È ‰¡«à “à ‚¥¬∑“ßμ√ßÀ√Õ∑“ßÕâÕ¡ À√◊Õ
‡ªìªπÀÿâπ à«πÀ√◊ÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„πÀâ“ßÀÿâπ à«πÀ√◊Õ∫√‘…—∑∑’Ë√—∫ —¡ª∑“πÀ√◊Õ‡¢ââ“‡ªªìπ§Ÿà —≠≠“„π≈—°…≥–¥—ß°≈à“«
(Ù) ‡¢â“â ‰ª¡’ «à π‰¥â‡ ¬’ „π∞“π–‡ªªπ°√√¡°“√ ∑’ªË √÷°…“ μ—«·∑π æπ—°ß“πÀ√◊Õ≈Ÿ°®â“â ß„π∏√ÿ °‘®
¢Õß‡Õ°™π´÷ßË Õ¬Ÿ¿à “¬„μâ°â “√°”°∫— ¥Ÿ·≈ §«∫§ÿ¡ À√◊Õμ√«® Õ∫¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’‡Ë ®â“Àπâ“∑’¢Ë Õß√—∞
ºŸâπ—Èπ —ß°—¥Õ¬ŸàÀ√◊ÕªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë„π∞“π–‡ªªπ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ ´÷Ëß‚¥¬ ¿“æ¢Õßº≈ª√–‚¬™πå¢Õß∏ÿ√°‘®
¢Õß‡Õ°™ππ—ÈπÕ“®¢—¥À√◊Õ·¬âßμàÕª√–‚¬™πå à«π√«¡ À√◊Õª√–‚¬™πå∑“ß√“™°“√ À√◊Õ°√–∑∫μàÕ§«“¡
¡’Õ‘ √–„π°“√ªØ‘∫—μÀπâ
‘ “∑’Ë¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ºŸâπ—Èπ
∑—ß—È „Àπâ ”∫∑∫≠
— ≠—μ— ¥—‘ ß°≈à“«¡“„™â∫ß— §—∫°—∫§Ÿà ¡√ ¢Õß‡®â“Àπâ“∑’¢Ë Õß√—∞— ‚¥¬„À∂â Õ◊ «à“°“√¥”‡ππ
°‘®°“√¢Õß§Ÿà ¡√ ¥—ß°≈à“« ‡ªìªπ°“√¥”‡ππ°‘®°“√¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞
·≈–§«“¡„π¡“μ√“ ÒÒ ¬——ß„Àâπ”∫∑∫—≠≠——μ¡“μ√“
‘
Ò ¡“„™â∫—ß§—∫°——∫°“√¥”‡ππ°‘®°“√
¢ÕßºŸ´â ß÷Ë æâπâ ®“°°“√‡ªªπ‡®â
ì “Àπâ“∑’¢Ë Õß√—∞¡“·≈â«¬—ß— ‰¡∂à ß÷ Õßªª‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ‡«âπ·μà°“√‡ªìªπºŸ∂â Õ◊ Àÿπâ ‰¡‡à °‘π
√âÕ¬≈–Àâ“â ¢Õß®”π«πÀπÿâ ∑—ßÈ À¡¥∑’®Ë ”Àπ“¬‰¥â„â π∫√…—∑— ¡À“™π®”°¥— ´÷ßË ¡‘„™∫√‘…∑— ∑’‡Ë ªìªπ§Ÿà ≠
— ≠“°—∫Àπà«¬ß“π
¢Õß√——∞μ“¡¡“μ√“ Ò (Ú) ∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“μμ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬À≈—°∑√—æ¬å·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å

100_p1-72_pc14.indd 64

26/2/2556 21:59:07

สํานักงาน ป.ป.ช.

‡≈à¡ ÒÒ¯ μÕπ∑’Ë ÒÛ °

Àπâ“ 2
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

65

Ú¯ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÙÙ

∑—ßÈ π’È ‡®â“Àπâ“∑’¢Ë Õß√—∞— μ”·Àπß„¥∑’μË Õâ ßÀâ“¡¡‘„Àâ¥â ”‡ππ°‘®°“√¥—ß°≈à“« „Àâ‡â ªπ‰ªμ“¡∑’
ì
§Ë ≥–°√√¡°“√
ªÕß°——π·≈–ª√“∫ª√“¡°“√∑ÿ®√‘μ·Ààß™“μ‘°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
©–π—πÈ Õ“»—¬— Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ Ò ·Àßæ√–√“™∫—≠≠—μ— ª√–°Õ∫√—
‘
∞∏√√¡πŸ≠¥—ß°≈à“«
¢â“ßμââπ §≥–°√√¡°“√ªªÕß°——π·≈–ª√“∫ª√“¡°“√∑ÿ®√‘μ·Ààß™“μ‘ ®÷ß°”Àπ¥μ”·Àπß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞
∑’ËμâÕßÀâ“¡¡‘„Àâ¥”‡ππ°‘®°“√μ“¡§«“¡„π∫∑∫—≠≠——μ¥—‘ ß°≈à“« ¥—ßμàÕ‰ªπÈ
Ò. π“¬°√—∞¡πμ√’
Ú. √—∞¡πμ√’
∑—Èßπ’È „Àâ„™â∫—ß§—∫‡¡◊ËÕæââπ°”Àπ¥Àπ÷Ëß√ââÕ¬·ª¥ ∫«—ππ—∫·μà«—π∂—¥®“°«——πª√–°“»„π√“™°‘®®“
πÿ‡∫°…“‡ªìªπμââπ‰ª
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Òı °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÙÙ
‚Õ¿“ Õ√ÿ≥‘π∑å
ª√–∏“π°√√¡°“√ªªÕß°——π·≈–ª√“∫ª√“¡°“√∑ÿ®√‘μ·Ààß™“μ‘
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đúŠö ĢģĪ êĂîìĊę ģħ Ö

Āîšć ĤĤ
øćßÖĉÝÝćîčđïÖþć

Ģħ öĊîćÙö ģĦĦĦ

ðøąÖćýÙèąÖøøöÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćöÖćøìčÝøĉêĒĀŠÜßćêĉ
đøČęĂÜ ÖĞćĀîéêĞćĒĀîŠÜđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆåìĊęêšĂÜĀšćööĉĔĀšéĞćđîĉîÖĉÝÖćøêćöÙüćöĔîöćêøć Ģġġ
ĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉðøąÖĂïøĆåíøøöîĎâüŠćéšü÷ÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćöÖćøìčÝøĉê ó.ý. ģĦĥģ
(ÞïĆïìĊę ģ) ó.ý. ģĦĦĦ
ēé÷ìĊęóøąøćßïĆââĆêĉðøąÖĂïøĆåíøøöîĎâüŠćéšü÷ÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćöÖćøìčÝøĉê ó.ý. ģĦĥģ
öćêøć Ģġġ ĕéšÖĞćĀîéĀšćööĉĔĀšđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆåéĞćđîĉîÖĉÝÖćøïćÜĂ÷ŠćÜēé÷đÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆåêĞćĒĀîŠÜĔé
ìĊęêš ĂÜĀšć ööĉĔ ĀšéĞ ć đîĉ îÖĉ Ý ÖćøêćöÙüćöĔîïìïĆâ âĆ êĉéĆ ÜÖúŠ ćüĔĀš đ ðŨî ĕðêćöìĊęÙ èąÖøøöÖćøðŜ ĂÜÖĆ î
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คําถาม/คําตอบ
ขอ ๑. เปนคูสัญญามีความหมายอยางไร
การเปนคูสัญญา หมายถึง เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ไดประกาศกําหนดฯ มิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ ไดเขามาทํา
สัญญากับรัฐและเจาหนาที่ของรัฐนั้นฯ จะตองเขาไปเกี่ยวของกับสัญญานั้น จากการใช
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของตําแหนงนั้นๆ โดยที่สัญญาที่กลาวถึงนี้ จึงไดแก สัญญา
ที่รัฐไดทําขึ้นตามระเบียบฯที่ใชกับหนวยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจางตางๆ เปนตน
สําหรับหนวยงานของรัฐ หมายถึง เฉพาะหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ
ผูนั้นปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ดําเนินคดี
เชน นาย ก เปนนายกองคการบริหารสวนตําบล ช นาย ก และคูสมรส ของ
นาย ก จะเขามาทําสัญญากับองคการบริหารสวนตําบล ช มิได ซึ่งรวมถึงกรณีท่นี าย ก
ซึ่งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล ช โดย นาย ก ไดมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม
หรือตรวจสอบ หนวยงาน ป ในกรณีนี้ นาย ก ซึ่งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล ช
และคูสมรส จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน ป มิได และถาหากวา นาย ก ซึ่งเปน
นายกองคการบริหารสวนตําบล ช จะตองดําเนินคดี กับบริษัท ร ที่เปนคูสัญญากับ
องคการบริหารสวนตําบล ช ในกรณีน้ี นาย ก และคูส มรสจะเขาเปนคูส ญ
ั ญากับ บริษทั ร
มิไดเชนกัน

ขอ ๒. การมีสวนไดเสียในสัญญามีความหมายอยางไร
การมีสวนไดเสียในสัญญา หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐไดเขาไปมีสวนได
เสียในสัญญา ที่รัฐไดทําไวกับบุคคลใดๆนอกเหนือจากกรณีในขอ ๑ ซึ่งไดแกการที่
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เจาหนาที่ของรัฐจะไดรับประโยชนหรืออาจจะเสียประโยชน จากการปฏิบัติตามสัญญา
จากการดําเนินการตามสัญญานั้นๆ ที่อยูในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐ ผูนนั้
เชน นาย ก นายกองคการบริหารสวนตําบล ช ไดวาจางบริษัท ข ที่มีนาย ข
ซึ่งเปนบุตรของนาย ก ที่ไดบรรลุนิติภาวะแลวเปนกรรมการผูจัดการ และนาย ก
ในฐานะนายกองคการบริหารสวนตําบล ช ไดเขาไปชวยเหลือตางๆในการดําเนินการ
ตามสัญญาเพื่อใหบริษัท ข ไดรับประโยชนสูงสุดจากสัญญาเกินกวาปกติที่จะไดรับ
ประโยชน ตามสัญญาที่ทําไวและไดมีการปฏิบัติท่ีแตกตางจากกรณีอ่ืนๆ ที่มีบริษัทอื่น
ไดเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบล ช ที่มีลักษณะอยางเดียวกัน

ขอ ๓. การเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทมีความหมาย
อยางไร
การเปนหุนสวนหรือผูถือหุน หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนดตําแหนง มิใหดาํ เนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐
ได เข า ไปลงทุ น ต า งๆในธุ ร กิ จ ของเอกชน โดยการเป น หุ  น ส ว น ในห า งหุ  น ส ว น
ประเภทตางๆหรือไดเปนผูถือหุนแลวแตกรณี และในเวลาตอมาภายหลังหางหุนสวนฯ
หรือบริษัทที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด
ตําแหนง มิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ นั้น ไดเขามาเปนคูสัญญาใดๆ
ตามขอ ๑
เชน นาย ก ไดเขาไปลงทุนโดยไดเปนหุนสวนในหางหุนสวน ช และไดถือหุน
ในบริษัท ม ในเวลาตอมา นาย ก ไดเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล ข และ
หางหุนสวนฯ หรือบริษัท ที่มีนาย ก ซึ่งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดเขามา
เปนคูส ญ
ั ญากับองคการบริหารสวนตําบล ข ซึง่ มี นาย ก เปนเจาหนาทีข่ องรัฐทีน่ าย ก
ไดปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจ กํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ดําเนินคดี
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ขอ ๔. การหามรับสัมปทานจากรัฐหรือหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
ราชการสวนทองถิ่น มีความหมายและขอบเขตอยางไร
การห า มตามกฎหมายในข อ นี้ เป น การห า มเป น การทั่ ว ไปในการรั บ
สัมปทานจากรัฐ ไมวาเปนการรับสัมปทานจากหนวยงานของรัฐที่ไดจัดตั้งในรูปแบบใดๆ
ก็ ต าม โดยที่ สั ญ ญาสั ม ปทานนั้ น มี ค วามแตกต า งจากสั ญ ญาทั่ ว ๆ ไปหรื อ ต า งจาก
การเขาเปนคูสัญญาตาม ขอ ๑

ขอ ๕. สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนไมวาทางตรงหรือทางออม
กับรัฐหรือหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ ราชการสวนทองถิ่น มีความหมาย
และขอบเขตอยางไร
หมายถึง สัญญาที่อาจจะเรียกชื่ออยางอื่นและเปนสัญญาในลักษณะทํานอง
เดียวกันกับสัญญาสัมปทาน ดังนั้น การทําสัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน
แลวไมวา จะไดทาํ กับหนวยงานของรัฐทีไ่ ดจดั ตัง้ ในรูปแบบใดๆก็ตาม ก็เปนการตองหาม
ตามกฎหมายทั้งสิ้น การผูกขาดตัดตอน หมายถึง เมื่อไดมีการทําสัญญากันแลวใน
ระยะเวลาที่สัญญามีผลผูกพันคูสัญญา หนวยงานของรัฐจะไมเปดโอกาสใหบุคคลอื่น
หรือนิติบุคคลอื่นเขามาทําสัญญาในลักษณะเดียวกันนั้นอีก ในเขตพื้นที่ขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ในจังหวัดนั้น หรือที่เกี่ยวกับภารกิจของสวนราชการที่มีฐานะ
เปนกรมนั้นๆ อีก หรือไมเปดใหมีการแขงขันใดๆตามสัญญาที่ไดทํากันไวแลว
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ออกแบบและพิมพที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด โทร. ๐ ๒๙๐๓ ๘๒๕๗-๙
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