
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
ส�านักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ส�านักงาน ป.ป.ช.

โทร. ๐๒ - ๕๒๘๔๘๐๐ หรือ สายด่วน ป.ป.ช. ๑๒๐๕

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรา ๑๒๖ และมาตรา ๑๒๗

๑. ประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรือ่ง ก�าหนดต�าแหน่งเจ้าพนกังานของ
รัฐที่ต้องห้ามมิให้ด�าเนินกิจการตาม
ความในมาตรา ๑๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ตารางต�าแหน่งที่อยู่ภายใต้บังคับ
ตามมาตรา ๑๒๖

๓. ประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เร่ือง หลักเกณฑ์ของผู ้ซึ่งอยู ่กินกัน 
ฉนัสามภีรยิาโดยมไิด้จดทะเบยีนสมรส
อันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. ประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เร่ือง ก�าหนดจ�านวนหุน้ในบรษิทัจ�ากัด
หรือบริษัทมหาชนจ�ากัดที่กรรมการ  
ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ และ
เจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ประกาศก�าหนด ถือหุ้นได้ใน
มาตรา ๑๒๖ (๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เร่ือง ก�าหนดจ�านวนหุน้ในบรษิทัจ�ากดั
หรือบริษัทมหาชนจ�ากัดที่กรรมการ  
ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ และ 
เจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ประกาศก�าหนด ถือหุ้นได้ใน
มาตรา ๑๒๖ (๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. ประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรือ่ง ก�าหนดต�าแหน่งเจ้าพนกังานของ
รัฐที่ต้องห้ามมิให้ด�าเนินกิจการตาม
ความในมาตรา ๑๒๗ พ.ศ. ๒๕๖๓

๗. ตารางต�าแหน่งที่อยู่ภายใต้บังคับ
ตามมาตรา ๑๒๗

มาตรา ๑๒๖ และ
มาตรา ๑๒๗

ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐ
ด�าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2561 (2018)
Section 126 and Section 127

ท�ำไมต้องห้ำมเจ้ำพนักงำนของรัฐด�ำเนินกิจกำรบำงอย่ำง?
 การท่ีกฎหมายก�าหนดห้ามเจ้าพนักงานของรัฐที่มีอ�านาจในการอนุมัติ อนุญาต การให้
สัมปทาน และลงนามในสัญญาต่าง ๆ รวมถึงอ�านาจในการก�ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ด�าเนินคดีมิให้ด�าเนินกิจการบางอย่าง เน่ืองจากเจ้าพนักงานของรัฐมีหน้าที่ใช้อ�านาจรัฐเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม แต่กิจการที่กฎหมายก�าหนดห้ามน้ันมีความเก่ียวข้องกับการใช้อ�านาจหน้าที ่
ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้น้ัน ซ่ึงอาจท�าให้ประชาชนหรือสังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้ว่า 
จะมีการใช้อ�านาจหน้าที่หรือการด�าเนินการใด ๆ  เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องหรือไม่

มาตรา ๑๒๖ 

ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐ

เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ และ

ห้ามเข้าไปมีส่วนได้เสียในธุรกิจของ

เอกชน 

ในขณะด�ารงต�าแหน่ง
 มาตรา ๑๒๖ ก�าหนดห้ามเจ้าพนักงาน 
ของรฐัด�าเนนิการตามมาตรา ๑๒๖ (๑) – (๔) คอื
   (๑)  เป็นคู ่สัญญาหรือมีส ่วนได้เสียใน
สัญญาที่ท�ากับหน่วยงานของรัฐ  
 (๒)  เป็นหุน้ส่วนในห้างหุ้นส่วนหรอืผูถ้อืหุน้
ในบริษัทที่ เข ้าเป็นคู ่สัญญากับหน่วยงาน 
ของรัฐ 
   (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทาน
จากรัฐ หรือเข้าเป็นคู ่สัญญาอันมีลักษณะ
ผกูขาดตดัตอน เป็นหุน้ส่วนในห้างหุน้ส่วนหรอื
ผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็น 
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
   (๔) เข ้าไปมีส ่วนได ้เสียในธุรกิจของ
เอกชนในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา 
ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ

มาตรา ๑๒๗

ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐ

เข้าไปมีส่วนได้เสียในธุรกิจของ

เอกชน

ภายใน ๒ ปี หลังจากที่พ้นจาก
ต�าแหน่ง
 มาตรา ๑๒๗ ก�าหนดห้ามเจ้าพนักงาน
ของรัฐด�าเนินการตามมาตรา ๑๒๖ (๔) คือ 
ห้ามเข้าไปมีส่วนได้เสียในธุรกิจของเอกชน
ในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน 
พนักงาน หรือลูกจ้าง ภายใน ๒ ปี นับแต่ 
วันที่พ้นจากต�าแหน่ง

เป็นบทบัญญัติท่ีห้ามมิให้เจ้าพนักงาน 
ของรัฐเฉพาะต�าแหน่งทีก่ฎหมายก�าหนดไว้
ด�าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม 
ซึ่งมีรายละเอียดและความแตกต่าง ดังนี้

ความแตกต่างระหว่างมาตรา ๑๒๖ กับมาตรา ๑๒๗

มาตรา ๑๒๖ ความแตกต่าง มาตรา ๑๒๗

๑.  ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กร 
 อิสระ
๒.  ผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง
 การเมือง  
๓.  ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง 
๔.  ผู้บริหารท้องถ่ิน

-  ห้ามคู่สมรส และผู้ซ่ึง
 อยู่ กิน กันฉันสามีภ ริยา 
 โดยมิได้จดทะเบียนสมรส

- มาตรา ๑๒๖ ห้ามด�าเนิน 
 กิจการตาม (๑) – (๔) 

-  บังคับใช้ขณะด�ารง
 ต�าแหน่ง

-  จ�าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับ
ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ท้ังจ�าท้ังปรับ

ต�าแหน่งท่ีห้าม
ด�าเนินกิจการ

ห้ามคู่่่สมรส

กิจการท่ีห้าม
ด�าเนินการ

ช่วงเวลาท่ีห้าม

โทษ

๑.  ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กร 
  อิสระ 
๒.  ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง
๓.  ผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง
  การเมือง

-  ไม่ห้ามคู่สมรสด�าเนินกิจการ

-  มาตรา ๑๒๗ ห้ามด�าเนิน 
 กิจการเฉพาะมาตรา ๑๒๖ (๔) 

-  บังคับใช้หลังพ้นจาก  
 ต�าแหน่ง

-  จ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ 
 ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 หรือท้ังจ�าท้ังปรับ

มาตรา ๑๒๖ 
และ

มาตรา ๑๒๗



เจ้าพนักงานของรัฐต�าแหน่งใดบ้างที่ห้ามด�าเนินกิจการตามมาตรา ๑๒๖ และมาตรา ๑๒๗

๑.๑) มาตรา ๑๒๖ ก�าหนดต�าแหน่งเจ้าพนักงาน
ของรัฐ ท่ีห้ามมิให้ด�าเนินกิจการดังกล่าวในขณะด�ารง
ต�าแหน่ง รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจ ประกอบด้วย
 ๑)  ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 ๒)  ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง  
 ๓)  ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง 
 ๔)  ผู้บริหารท้องถิ่น 
 (ดูรายละเอียดในตารางต�าแหน่งที่อยู่ภายใต้บังคับตาม
มาตรา ๑๒๖)

๒.๑) มาตรา ๑๒๖ ห้ามคู่สมรสของเจ้าพนักงาน 
ของรัฐด�าเนินกิจการดังกล่าว

๓.๑) คู่สมรส ยังรวมถึง ผู้ซ่ึงอยู่กินกัน 

ฉนัสามภีรยิาโดยมิได้จดทะเบยีนสมรส  

ตามพฤติการณ์ ดังนี้ 

 ๑.  ได้ท�าพธีิมงคลสมรสหรอืพิธอีืน่ใดในท�านอง

เดียวกัน

 ๒.  แสดงให้ปรากฏว่ามสีถานะเป็นสามภีรยิากัน 

หรือมีพฤติการณ์เป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไป

  ๓.  ได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกันแต่ยังมี

พฤติการณ์เป็นที่รับรู ้ทั่วไปว่ามีสถานะเป็นสามี 

หรือภริยากัน

เจ้าพนักงาน
ของรัฐ

(เฉพาะต�าแหน่ง
ที่ก�าหนด)

คู่สมรส ผู้ซึ่งอยู่กินกัน

ฉันสามีภริยา

โดยมิได้จดทะเบียนสมรส

กิจการที่ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐด�าเนินการมี ๒ ลักษณะ คือ

การเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ตนเองมีอ�านาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ตามมาตรา ๑๒๖ 
(๑) – (๓) ซึ่งเป็นกิจการที่ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐด�าเนินการในขณะด�ารงต�าแหน่ง

ตามมาตรา ๑๒๖ ดังนี้

  ๑.๑  เป็นคูส่ญัญาหรอืมส่ีวนได้เสยีในสญัญาทีท่�ากบัหน่วยงานของรฐั ตามมาตรา ๑๒๖ (๑)

  เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้างของธุรกิจของ
เอกชนที่อยู่ภายใต้การก�ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงาน

ของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ ตามมาตรา ๑๒๖ (๔) ซึ่งเป็นกิจการที่ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐ 

ด�าเนินการทั้งในขณะด�ารงต�าแหน่งตามมาตรา ๑๒๖ และหลังพ้นจากต�าแหน่งภายใน ๒ ป ี

ตามมาตรา ๑๒๗

หมายเหตุ* กรณีเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนตามมาตรา ๑๒๖ (๒) และ (๓) 

สามารถถือหุ้นในบริษัทจ�ากัด หรือบริษัทมหาชนจ�ากัดได้ไม่เกิน ๕% ของจ�านวนหุ้น

ทั้งหมดที่จ�าหน่ายได้ 

 หากถือหุ้นเกิน ๕% หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน จะต้องด�าเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว

ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

 ซึ่งการเข้าไปมีส่วนได้เสียในธุรกิจเอกชนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ 

ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมได้ เนื่องจาก

 ๑) โดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือ

ประโยชน์ทางราชการ 

 ๒) อาจกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น

โดยหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐเข้าเป็นคู่สัญญาหรือรับสัมปทานนั้น ต้องเป็นหน่วยงาน

ทีเ่จ้าพนกังานของรฐัผูน้ัน้ปฏบิตัหิน้าที่ในฐานะทีเ่ป็นผูม้อี�านาจไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม

ในการก�ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด�าเนินคดี

เจ้าพนักงานของรัฐ

เจ้าพนักงานของรัฐ

เจ้าพนักงาน

ของรัฐ

เจ้าพนักงาน

ของรัฐ

หน่วยงาน

ของรัฐ

เจ้าพนักงาน

ของรัฐ

หน่วยงาน

ของรัฐ

ในบริษัท

ในบริษัท

ในห้างหุ้นส่วน

ในห้างหุ้นส่วน

เข้าเป็นคู่สัญญาโดยตรง

สังกัด/

ปฏิบัติหน้าที่อยู่

รับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทาน

เป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะผูกขาดตัดตอน

หน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐ

หน่วยงาน

ของรัฐ

ธุรกิจเอกชน

  ๑.๒  เป็นหุน้ส่วนในห้างหุ้นส่วนหรอืผูถ้อืหุ้นในบรษัิททีเ่ข้าเป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา ๑๒๖ (๒)

  ๑.๓  รบัสมัปทานหรอืคงถอืไว้ซึง่สมัปทาน หรอืเข้าเป็นคูส่ญัญาอนัมลีกัษณะเป็นการผกูขาด
ตัดตอน ตามมาตรา ๑๒๖ (๓)

เป็นผู้ถือหุ้น*

เป็นหุ้นส่วน

เป็นผู้ถือหุ้น*

เป็นหุ้นส่วน

เข้าเป็น

คู่สัญญา

รับสัมปทาน 

เป็นคู่สัญญา 

อันมีลักษณะ

ผูกขาดตัดตอน

  ๑.๔  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญา
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ตามมาตรา ๑๒๖ (๓)
 

เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะ

   - กรรมการ 

 - ที่ปรึกษา 

- ตัวแทน

- พนักงาน/ลูกจ้าง

มีอ�านาจหน้าที่

ก�ากับ ดูแล ควบคุม 

ตรวจสอบ

ข้อยกเว้น หากเป็นกิจการที่คู่สมรสหรือผู้ซึ่งอยู่กินกัน
ฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด�าเนินการอยู่
ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด�ารงต�าแหน่งสามารถ
ด�าเนินการต่อไปได้

[

[

๑๑ ๒๒ ๓๓

๑.๒) มาตรา ๑๒๗ ก�าหนดต�าแหน่งเจ้าพนักงาน
ของรัฐ  ท่ีห้ามมิให้ด�าเนินกิจการดังกล่าวหลังพ้นจาก
ต�าแหน่งภายใน ๒ ปี ประกอบด้วย
 ๑)  ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 ๒)  ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง  
 ๓)  ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง 
 (ดูรายละเอียดในตารางต�าแหน่งที่อยู่ภายใต้บังคับตาม
มาตรา ๑๒๗)

๒.๒) มาตรา ๑๒๗ ไม่ห้ามคู่สมรส และผู้ซ่่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสของเจ้าพนักงานของรัฐ 
ท่ีพ้นจากต�าแหน่ง



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  23 สิงหาคม 2563 
หัวข้อ: แผ่นพับ มาตรา 126-127 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
 การทุจริต พ.ศ. 2561 ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์  
 ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แผ่นพับ มาตรา 126-127 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
 การทุจริต พ.ศ. 2561 ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์  
 ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  23  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 วันท่ี  23  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  23  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
  

 


