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ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
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สาํนกักฎหมาย  

สาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ
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การจัดทําคู มือเลมน้ี มีวัตถุประสงคในการจัดทําเพ่ือใหเจาหนาที่ของ

รัฐ  ในตําแหนงท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดประกาศกําหนดตําแหนง มิใหดําเนิน

กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ได

มีความรู ความเขาใจและสามารถใชเปนแนวปฏิบัติในการเตรียมตัว เพื่อเขามา

เปนเจาหนาท่ีของรัฐ ทั้งยังสามารถใชในการปฏิบัติตนระหวางท่ีเปนเจาหนาที่

ของรัฐและในภายหลังจากการพนเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวย

คูมือเลมน้ี จึงไดนําเสนอกฎหมายที่มีการบัญญัติ เกี่ยวกับการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม การเปรียบเทียบกฎหมาย การหาม

เจาหนาที่ของรัฐและคูสมรสมิใหดําเนินกิจการ ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน

บุคคลและประโยชนสวนรวมและโทษท่ีเจาหนาที่ของรัฐจะไดรับ ในกรณีที่ไดดําเนิน

กิจการท่ีเปนการฝาฝนกฎหมาย  ประกอบกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล

และประโยชนสวนรวมจะเก่ียวของเชื่อมโยงกับประมวลจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ  

ดังนั้น คูมือเลมนี้จึงสามารถใชเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการปฏิบัติตนในระหวางที่

เปนเจาหนาที่ของรัฐได และจะมีสวนชวยสงเสริมในภารกิจงานท่ีเกี่ยวกับการปองกัน

การทุจริต อันเปนงานในมิติอีกหนาที่หนึ่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. สํานักงาน 

ป.ป.ช. จึงหวังเปนอยางย่ิงวาเม่ือเจาหนาที่ของรัฐไดใชคูมือเลมน้ีในการปฏิบัติงาน

แลวจะสามารถนําทางใหทานผูอานท่ีเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือที่จะเตรียมตัวเขามา

เปนเจาหนาท่ีของรัฐจะไมดําเนินการใดๆ ที่เรียกวามีผลประโยชนทับซอนหรือ

เกิดการขัดแยงกันระหวางประโยชนสวนบคคลและประโยชนสวนรวมและหากเปนเ รข แย นร ว ปร โยชนสวนบุ ลแล ปร โยชนสวนรวมแล เปน

จริงตามจุดประสงคขางตนแลวก็จะสงผลดีตอประเทศชาติและเกิดผลดีตอสวนรวม                                                        

 คณะกรรมการ ป.ป.ช.

 ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
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                                                                     หนา

บทที่ ๑ การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ๗

๑.๑ ประโยชนสวนบุคคล ๗

๑.๒ ประโยชนสวนรวม (ประโยชนสาธารณะ) ๗

๑.๓ การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม  ๘

๑.๔ รูปแบบของการกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับ

ประโยชนสวนรวม ๙

         ๑.๕ ความสัมพันธระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมกับการทุจริต

ตอหนาที่   ๑๑

บทที่ ๒ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ๑๓

         ๒.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ๑๓

         ๒.๒ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ๑๘

         ๒.๓ กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดบัญญัติหามการดําเนินกิจการ                        

ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ๒๐

        ๒.๔ ประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวาง

ประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย

ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๓

         ๒.๕  การเปรียบเทียบกฎหมาย ที่บัญญัติหามการดําเนินกิจการที่เปนการขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 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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                                                                                                           หนา

          ๓.๔ การบังคับใชและระยะเวลาในการบังคับใช ๔๔

          ๓.๕ บทกําหนดโทษ ๔๕ษ

บทที่ ๔ แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหมีการฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมาย๔

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ๔๙

         ๔.๑ การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนง (กอนเปนเจาหนาที่ของรัฐ)  ๔๙

 ๔.๒ การปฏิบัติหนาที่หรือการดํารงตนในระหวางที่เปนเจาหนาที่ของรฐั ๕๐

           ๔.๓ การดําเนินกิจการในภายหลังที่ไดพนจากตําแหนง    ๕๑

บทที่ ๕ บทสรุป ๕๓

บรรณานุกรม ๕๗

ภาคผนวก  

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ

พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ๖๑

๒.ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนง

เจาหนาที่ของรฐัที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๖๔

๓.ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนง

เจาหนาที่ของรฐัที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๕  ๖๖

คําถาม/คําตอบ ๖๗
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สํานักงาน ป.ป.ช. 7

  บทที่ ๑

การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม

การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตามความใน

มาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในบทน้ีจะกลาวถึงประโยชนสวนบุคคล ประโยชนสวนรวมและการกระทํา

ทีเ่ปนการขดักันระหวางประโยชนสวนบคุคลและประโยชนสวนรวม รวมถงึรูปแบบตางๆ

ของการกระทําท่ีเป นการขัดกันระหว างประโยชนส วนบุคคลและประโยชน

สวนรวมและขอบเขตของการกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล

และประโยชนสวนรวมตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๐๐ ดังนี้

๑.๑ ประโยชนสวนบุคคล

ประโยชนสวนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือ

เจาหนาที่ของรัฐในสถานะเอกชนไดทํากิจกรรมหรือไดกระทําการตางๆ เพื่อประโยชน

สวนตน ครอบครัว ญาต ิ เพือ่นหรอืของกลุมในสงัคมทีม่คีวามสัมพนัธกนัในรูปแบบตางๆ

เชน การประกอบอาชีพ การทําธุรกิจ การคา การลงทุน เพื่อหาประโยชนในทางการเงิน

หรือในทางทรัพยสินตางๆ เปนตน

๑.๒ ประโยชนสวนรวม (ประโยชนสาธารณะ)

ประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ หมายถึง การที่บุคคลใดๆ 

ในสถานะท่ีเปนเจาหนาที่ของรัฐ (ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของรัฐ) ไดกระทําการใดๆตามหนาที่หรือ

ไดปฏิบัติหนาที่อันเปนการดําเนินการในอีกสวนหนึ่งที่แยกออกมาจากการดําเนินการ
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8 สํานักงาน ป.ป.ช.

ตามหนาที่ในสถานะของเอกชน การกระทําการใดๆ ตามหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่

ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงคหรือมีเปาหมายเพื่อประโยชนของสวนรวม หรือ

การรักษาประโยชนสวนรวมท่ีเปนประโยชนของรัฐ

การทําหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอํานาจ

หนาทีต่ามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพนัธหรือมกีารกระทําในลักษณะตางๆ

กันที่ เหมือนหรือคลายกับการกระทําของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแตการ

กระทําในสถานะท่ีเปนเจาหนาที่ของรัฐกับการกระทําในสถานะเอกชน จะมีความ

แตกตางกันที่วัตถุประสงค เปาหมายหรือประโยชนสุดทายที่แตกตางกัน 

๑.๓ การขัดกนัระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

การขัดกนัระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของเจาหนาทีข่องรัฐ

หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐไดตกอยูในฐานะเปนผู มีสวนไดเสียในรูปแบบตางๆ

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติห ามไว และเจาหนาท่ีของรัฐผู นั้นยังไดเข าไปพิจารณา

ดําเนินการในกิจการสาธารณะท่ีเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาทีใ่นกิจการของรัฐเพ่ือร

ประโยชนของรัฐ แตเม่ือเจาหนาทีข่องรัฐผูพจิารณาไดมผีลประโยชนสวนตนเขาไปแอบแฝง

หรือไดนําประโยชนสวนตนเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงการนําเอาการมี

สวนไดเสียในรูปแบบตางๆหรือการมีผลประโยชนแอบแฝงหรือการนําความสัมพันธ

ส วนตนเขาไปเกี่ยวของในการตัดสินใจในการดําเนินการใดๆตามอํานาจหนาที่

ของการดําเนินงานท่ีเปนกิจการสวนรวมของรัฐ เชน การบริหารงานภาครัฐหรือ

ในการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐแลว การพิจารณาดําเนินการดังกลาวขางตนของ

เจาหนาที่ของรัฐที่ไดนําประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของกับการตัดสินใจในการ

ดําเนนิการใดๆ ทีเ่ปนงานในอาํนาจหนาท่ีของเจาหนาทีข่องรฐั การดาํเนินการทีก่ลาวมา

ขางตนจึงเปนการกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน

สวนรวม
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๑.๔ รูปแบบของการกระทําท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม

การกระทาํทีเ่ปนการขดักันระหวางประโยชนสวนบคุคลกบัประโยชนสวนรวม

สามารถจําแนกการกระทําออกเปนรูปแบบตางๆ ได ดังตอไปนี้ 

๑.๔.๑ การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชชั่วคราว ในกิจการท่ีเปนของ

สวนตนเพื่อประโยชนสวนตัวของเจาหนาที่ของรัฐและทําใหหนวยงานของรัฐเสียหาย

หรือเสียประโยชน

๑.๔.๒ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดรับทรัพยสินหรือประโยชนตางๆ เชน

การรบัของขวญัฯ และผลจากการรบัทรพัยสนินัน้ ไดสงผลหรอืมผีลตอการตดัสินใจในการ

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่

๑.๔.๓ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดใชขอมูลภายในของรัฐ ซึ่งเปนขอมูลที่มี

ความสําคัญตอการกําหนดนโยบาย หรือการสั่งการตามกฎหมายหรือตามอํานาจหนาท่ี

และไดใชขอมูลน้ันเพ่ือประโยชนสําหรับตนเอง ครอบครัว บริวาร ญาติหรือพวกพอง

และจะสงผลกระทบทําใหการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพหรืออาจจะสงผลให

การจดัซือ้จดัจางในภาครัฐเกิดการเอือ้ประโยชนหรอืทาํใหเกดิการแขงขนัทีไ่มเปนธรรม

๑.๔.๔ การท่ีเจาหนาที่ของรัฐไดทํางานพิเศษตางๆ โดยใชเวลาในระหวางที่

จะตองปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ใหกับรฐัหรือหนวยงานของรัฐ

๑.๔.๕ การท่ีเจ าหนาที่ของรัฐไดเข ามาทําธุรกิจกับหนวยงานภาครัฐ

ในลักษณะที่เขามามีสวนไดเสียในสัญญาตางๆที่ไดทําไวกับหนวยงานของรัฐ

๑.๔.๖ การที่เจาหนาที่ของรัฐไดทํางานในภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวของ

เชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่รัฐนั้นในภายหลัง อันเปนเวลาตอเนื่องเม่ือได

พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐแลว
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๑.๔.๗ การที่เจาหนาที่ของรัฐ ไดกําหนดโครงการสาธารณะและไดนํา

โครงการฯ นั้น ไปลงในพื้นทีข่องตนเพื่อเอื้อประโยชนสวนตนหรือของพวกพอง

การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม เปนเร่ือง

ที่เกี่ยวกับการฝาฝนจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ สําหรับในกรณีของประเทศไทย

รัฐสภาไดบัญญัติหามเจาหนาที่ของรัฐดําเนินกิจการที่มีลักษณะเปนการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม โดยท่ีคูมือเลมนี้จะกลาวเฉพาะ การ

กระทําตางๆ ของเจาหนาทีข่องรัฐและคูสมรสท่ีจะตองหามกระทําหรอืหามดาํเนนิกจิการ 

ตามที่มาตรา ๑๐๐ ไดกําหนดหามไวและหากมีการฝาฝนจะตองไดรับโทษทางอาญา 

ประกอบกับบรรดาความผิดที่เกี่ยวกับเร่ืองน้ี กฎหมายใหถือวาเปนความผิดฐานทุจริต

ตอหนาท่ี หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีใน

การยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาอีกดวย

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรา ๑๐๐ ไดบัญญัติ หามเจาหนาที่ของรัฐทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐ รวมถึง

การหามมสีวนไดเสยีในสัญญาท่ีไดทาํไวกบัหนวยงานของรัฐและการหามเปนหุนสวนหรือ

เปนผูถือหุนในธุรกิจของเอกชน การหามรับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานหรือ

เขาเปนคูสญัญากับรฐัทีม่ลีกัษณะผูกขาดตัดตอนไมวาในทางตรงหรือทางออมรวมถึงการ

เปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือไดทําสัญญา

ในลักษณะดังกลาว และยังไดบัญญัติหามการเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะตางๆในธุรกิจ

ของเอกชน เชน การทํางานในฐานะพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนที่มีความ

เกี่ยวของเช่ือมโยงกับอํานาจหนาท่ีของเจาหนาที่รัฐนั้น และยังหามตลอดถึงการดําเนิน

กิจการในภายหลังอันเปนเวลาที่ตอเนื่องกันเมื่อไดพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ

มาแลวยงัไมถงึสองป และไดบญัญตัหิามการดําเนินกจิการของคูสมรสของเจาหนาทีข่องรัฐ

ในลักษณะเดียวกันกับที่ไดบัญญัติหามเจาหนาที่ของรัฐมิใหดําเนินกิจการไวดวย

การประกาศกําหนดตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการ

ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตามประกาศ
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ เรือ่ง กาํหนดตําแหนงเจาหนาที่

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 

ซึ่งจะมีผลบังคับใชในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งไดประกาศกําหนดตําแหนง 

ผู บริหารทองถิ่นและรองผู บริหารทองถิ่นเพิ่มเติมให เป นตําแหนงที่ต องห าม 

มิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม

นับวามีความจําเปนและมีความสําคัญอยางย่ิง ประกอบกับการท่ีกฎหมายจัดตั้งองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดหามผูบริหารทองถ่ินและรองผูบริหารทองถ่ินดําเนินกิจการ

ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมไวเชนกัน จึงทําให

ผูบริหารทองถิ่นมีความเขาใจและสามารถเปนผูนําขององคกรที่มีความพรอมในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายได รวมถึงการเร่ิมของประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘

ดังนั้นการเตรียมตัวของประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียนในฐานะสมาชิก การบริหาร

ราชการแผนดินจะตองมีความโปรงใสและเปนสากลในการบรรลุเปาหมาย ซึ่งไดแก

การเกิดประชาคมการเมืองและความม่ันคงของอาเซียนทีจ่ะสงเสริมการตอตานการทุจริต

การสงเสริมหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล

๑.๕ ความสัมพันธระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมกับการทุจริตตอหนาท่ี

การเปนเจาหนาที่ของรัฐเปนการเขามาใชอํานาจรัฐตามท่ีกฎหมายตางๆ

ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีไว ดังนั้น เจาหนาท่ีของรัฐจะตองดํารงตนโดยการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย การท่ีเจ าหนาที่ของรัฐมีจริยธรรมจะ
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ทําใหประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธา และเกิดความไววางใจในการใชอํานาจและทําให

เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเกิดความชอบธรรมในการใชอํานาจ ในการปฏิบัติหนาที่และจะ

ทาํใหการใชอาํนาจตามกฎหมายของเจาหนาทีข่องรัฐนัน้เกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม

แตถาเจาหนาที่ของรัฐขาดจริยธรรมในการดํารงตนและในการปฏิบัติหนาที่แลว

เชน การเขาไปมสีวนไดเสยีในรูปแบบตางๆ ทีเ่ปนการดาํเนนิกจิการ หรอืการปฏิบตังิาน

ในหนาท่ีและเม่ือเปนการดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล

และประโยชนสวนรวมอันมีสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐแลว

จะทําใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นขาดความชอบธรรมในการใชอํานาจและจะเปนตนเหตุ

ของการทุจริตตอไป 

การมีประมวลจริยธรรมจึงมีความสําคัญตอเจ าหนาที่ของรัฐและตอ

หนวยงานของรัฐ การดําเนินการของเจาหนาที่ของรัฐจึงตองดําเนินการหรือปฏิบัติงาน

ภายใตประมวลจริยธรรมอันเปนเครื่องมือในการกํากับที่มีความสําคัญ การละเมิด

จรยิธรรมจะเปนตนเหตุของการขัดกนัระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม

และหากเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่โดยมีความขัดแยงกันระหวางประโยชนสวนตน

และประโยชนสวนแลว จะกอใหเกิดการทุจริตหรือเปนตนเหตุใหเกิดการทุจริตข้ึน

ในหนวยงานนั้นๆ และจะทําใหเกิดความสูญเสียตอประเทศชาติและสวนรวม
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บทที่ ๒

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม

ในบทนี้จะกลาวถึงกฎหมายฉบับตางๆที่บัญญัติหามเจาหนาที่ของรัฐดําเนิน

กิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม โดยจะ

กลาวเฉพาะในสวนของเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ

ที่ตองหามและมีหลักการของกฎหมายอยางเดียวกันตามมาตรา ๑๐๐ และไดทําการ

เปรียบเทียบตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามและบทกําหนดโทษ เมื่อมีการฝาฝน

กฎหมายน้ันๆ เชน รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)

พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.

๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งไดบัญญัติหามการดําเนินกิจการ

ของเจาหนาท่ีของรฐัและประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวของกับเร่ืองนี้ ดังตอไปนี้

๒.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ไดบัญญัติเกี่ยวกับ

การเปนผูมีสวนไดเสียหรือการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนไว ดังนี้

มาตรา ๒๖๕  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง๕

 (๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
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หรอืรฐัวสิาหกจิหรอืตาํแหนงสมาชกิสภาทองถ่ิน ผูบรหิารทองถิน่ หรอืขาราชการสวนทองถิน่

(๒) ไม รับหรือแทรกแซงหรือกาวก ายการเข ารับสัมปทานจากรัฐ

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

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู แทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใด

ในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา  สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา 

หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน

ใหนําความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรของสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชกิวุฒสิภานัน้ ทีด่าํเนนิการในลกัษณะผูถูกใช ผูรวมดาํเนนิการ 

หรือผูไดรับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหกระทําการ

ตามมาตรานี้ดวย

มาตรา ๒๖๖ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ตองไมใชสถานะ

หรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา เขาไปกาวกายหรือ

แทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรง

หรือทางออมในเรื่องดังตอไปน้ี
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(๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจําของ

ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

กิจการที่รัฐถือหุนใหญหรือราชการสวนทองถิ่น

(๒) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง และเล่ือนเงินเดือน

ของขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน

หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญหรือ

ราชการสวนทองถิ่น หรือ

(๓) การใหข าราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใช

ข าราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญหรือราชการสวนทองถิ่น พนจากตําแหนง

มาตรา ๒๖๗ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใชบังคับกับนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีดวย เว นแตเปนการดํารงตําแหนงหรือดําเนินการตามบทบัญญัติ

แห งกฎหมาย และจะดํารงตําแหนงใดในหางหุ นส วน บริษัท หรือองค การ

ที่ดําเนินธุรกิจ โดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคล

ใดก็มิไดดวย

มาตรา ๒๖๘ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดท่ีบัญญัติไวใน

มาตรา ๒๖๖ มิได เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการ

ตามนโยบายท่ีไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๖๙ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุน

ในหางหุนสวนหรือบริษัท หรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน

หรือบริษัทตอไป ทั้งนี้ ตามจํานวนท่ีกฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีผู ใดประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณีดังกลาวตอไป ใหนายกรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรีผูนั้นแจงใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง และใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้น
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โอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวใหนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชน

ของผูอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไป

บรหิารหรือจัดการใดๆ เกีย่วกับหุนหรอืกิจการของหางหุนสวนหรอืบรษิทัตามวรรคหน่ึง 

มิได

บทบัญญัติมาตรานี้ ใหนํามาใชบังคับกับคู สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุ

นติภิาวะของนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรดีวย และใหนาํบทบญัญตัมิาตรา ๒๕๙ วรรคสาม 

มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๘๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภาทองถิ่นและคณะ

ผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง

คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่น

การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง

และลับ

สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น มีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละสี่ป

คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินจะเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนง

หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถิ่น และจะมีผลประโยชนขัดกันกับการดํารง

ตําแหนงตามที่กฎหมายบัญญัติมิได

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกต้ังและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง หลักเกณฑและ
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วิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ใหเปนไป

ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในกรณีที่คณะผูบริหารทองถ่ินตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือผูบริหาร

ทองถิ่นพนจากตําแหนงและจําเปนตองมีการแตงตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่นเปนการชั่วคราว มิใหนําบทบัญญัติวรรคสาม และวรรคหก มาใชบังคับ ทั้งนี้ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีโครงสรางการบริหาร

ที่แตกตางจากท่ีบัญญัติไวในมาตราน้ี ใหกระทําไดตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แตคณะ

ผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘

มาใชบังคับกับสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น แลวแต

กรณี ดวยโดยอนุโลม

กฎหมายรัฐธรรมนูญไดบัญญัติหามนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ซึ่งเปนฝาย

บริหารและมีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

จะตองไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ

หนวยงานของรัฐ หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืเขาเปนคูสญัญากบัรฐั  หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน

ในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมและการหามนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญไดหามคูสมรส

ของนายกรัฐมนตรีและคูสมรสของรัฐมนตรีและหามบุตรของนายกรัฐมนตรีและของ

รัฐมนตรี รวมถึงบุคคลอ่ืนซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของนายกรัฐมนตรีและของรัฐมนตรี

รวมถึงไดหามดําเนินการในลักษณะผูถูกใช ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมาย

จากนายกรัฐมนตรีหรือจากรัฐมนตรี การกระทําหรือการดําเนินกิจการตางๆ ตามที่

หามไวจึงเปนในลักษณะเดียวกันกับที่ไดหามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไวดวย 
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การหามในลักษณะขางตน ไดมีการยกเวนในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตอง

ดํารงตําแหนงตามกฎหมายหรือดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและไมวากรณี

ใดๆก็ตามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี จะดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือ

องคการที่ดําเนินธุรกิจ โดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกันหรือเปนลูกจางของ

บุคคลใดๆ มิได

กฎหมายรัฐธรรมนูญ ไดหามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เปนหุนสวนหรือ

เปนผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัท หรือคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนใน

หางหุนสวนหรือบริษัท โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะตองดําเนินการตางๆใหเปน

ไปตามที่กฎหมายบัญญัติและในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ผูใดประสงคจะได

รับประโยชนจากกรณีนี้ตอไป ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้น ดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมถึงกรณี

การหาม นายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี จะกระทําการใดที่มีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรอื

จดัการใดๆ เกีย่วกบัหุนหรอืกจิการของหางหุนสวนหรือบรษิทัไวอกีดวย และการหามเปน

หุนสวนหรือเปนผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัท หรือคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือ

ผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท ยังใชบังคับกับคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ทั้งน้ี กฎหมายในเรื่องนี้ยังไดนําไปบังคับใชกับคณะ

ผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นแลวแตกรณีดวย

๒.๒ กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปราม
การทุจริต

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ ไดบัญญัติหามเจาหนาที่ของรัฐดําเนินกิจการ

ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ดังนี้

มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้

(๑) เปนคู สัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐ 
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ที่เจ าหนาที่ของรัฐผู นั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีอํานาจ

กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี

 (๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญา

กับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ

ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี

 (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว ซึ่ งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสวนทองถิน่อนัมีลกัษณะเปนการ

ผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน

ในหางหุนสวนหรือบริษัท ที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว

 (๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน

หรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ

ของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปน

เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนน้ันอาจขัดหรือแยง

ตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการ

ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น

เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง 

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหน่ึงมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตาม

วรรคสองโดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการ

ของเจาหนาท่ีของรัฐ

มาตรา ๑๐๑  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการ 

ของผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการ

เปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนท้ังหมดที่จําหนายไดในบริษัทมหาชน จํากัด

100_p1-72_pc14.indd   19100_p1-72_pc14.indd   19 26/2/2556   21:58:5526/2/2556   21:58:55



20 สํานักงาน ป.ป.ช.

ซึ่งมิใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ไดรับอนุญาต

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

๒.๓  กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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

บริหารสวนจังหวัดไดมีการกระทําท่ีเปนการฝาฝนจะตองรับโทษในทางปกครอง 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)

100_p1-72_pc14.indd   20100_p1-72_pc14.indd   20 26/2/2556   21:58:5626/2/2556   21:58:56



สํานักงาน ป.ป.ช. 21

พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา  ๑๘ ทวิ ไดบญัญัติหามสมาชิกสภาเทศบาลมิใหกระทําที่เปนการ

ขดักนัระหวางประโยชนสวนบคุคลและประโยชนสวนรวม ไดแก การตองไมเปนผูมสีวน

ไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีเทศบาลน้ัน เปนคูสัญญา หรือในกิจการ

ที่กระทําใหแกเทศบาลน้ัน หรือท่ีเทศบาลน้ันจะกระทํา ซึ่งหากสมาชิกสภาเทศบาล

ผูใดกระทําการฝาฝนจะตองไดรับโทษในทางปกครอง ไดแกการทําใหสมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงตาม มาตรา ๑๙ (๖)  

  สําหรับมาตรา ๔๘ จตุทศ (๓) ได บัญญัติห ามนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี ตองไมกระทําการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล

และประโยชนสวนรวม กลาวคือ ตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม

ในสัญญาที่เทศบาลนั้นเปนคูสัญญา หรือในกิจการที่กระทําใหแกเทศบาลนั้น หรือที่

เทศบาลน้ันจะกระทํา ซึ่งหากมีการฝาฝนจะเปนเหตุให นายกเทศมนตรี รองนายก

เทศมนตรี จะต องพ นจากตําแหนงตามมาตรา ๔๘ ปญจทศ (๕ ) และตาม

มาตรา ๔๘ โสฬส (๖)

๒.๓.๓ องคการบริหารสวนตําบล

พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๗ ตรี (๖) ไดบัญญัติหามสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล มิใหกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล

และประโยชนสวนรวม ซึ่งไดแกการเขาไปเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม

ในสัญญาท่ีองคการบริหารสวนตําบลน้ันเปนคูสัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําใหแก

องคการบริหารสวนตําบลนั้น หรือท่ีองคการบริหารสวนตําบลนั้นจะกระทํา ซึ่งหากได

มีการกระทําที่เปนการฝาฝนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ัน จะตองรับโทษ

ในทางปกครอง ไดแกการพนจากตําแหนงหรือสมาชิกภาพส้ินสุดลง

มาตรา ๖๔/๒ (๓) ไดบัญญัติหามนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก

องคการบริหารสวนตําบล มิใหกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ

ประโยชนสวนรวม ซึ่งไดแกการเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญา
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ที่องคการบริหารสวนตําบลน้ันเปนคูสัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลนั้น หรือที่องคการบริหารสวนตําบลนั้นจะกระทํา ซึ่งหากทําการ

ฝาฝนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลจะตองพน

จากตําแหนงตามมาตรา ๖๔ (๕) และมาตรา ๖๔/๑ (๖)

๒.๓.๔ กรุงเทพมหานคร

  พระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  

ไดบัญญัติหามสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมิใหกระทําที่เปนการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม อันไดแกการหามตามมาตรา ๒๒ 

ไดแกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตองไมดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใด

ในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย ของ

กรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถิ่น

หรือพนักงานสวนทองถิ่น ซึ่งหากมีการฝาฝนจะเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๓ (๕)

  สําหรับผู ว าราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมายไดบัญญัติหาม

มิใหกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

ซึ่งไดแกการหามตามมาตรา ๕๑ (๓) ตองไมเปนคู สัญญาหรือมีสวนไดเสียใน

สัญญาท่ีทํากับกรุงเทพมหานครหรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซ่ึง

กรุงเทพมหานครถือหุน เวนแตกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดเปนคูสัญญา

หรือเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาอยูกอนไดรับการเลือกตั้ง ซึ่งหากมีการฝาฝนจะเปน

เหตุทําใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตองพนจากตําแหนง ตามมาตรา ๕๒ (๕) และ

ในกรณีที่ผู วาราชการกรุงเทพมหานครตองพนจากตําแหนงทําใหรองผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนขาราชการการเมืองตองพนจากตําแหนงและ

รวมถึงการท่ีรองผูว าราชการกรุงเทพมหานครจะตองพนจากตําแหนงเมื่อมีการ

กระทําที่เปนการตองหาม อันไดแกการเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับ
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กรุงเทพมหานครหรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานคร

ถือหุนดวย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๘ วรรคสาม

๒.๓.๕ เมืองพัทยา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๑๘ ไดบญัญัติหามสมาชิกมิใหกระทาํ

ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ในเหตุตองไมเปน

ผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่เมืองพัทยาเปนคูสัญญาหรือใน

กิจการที่จะกระทําใหเมืองพัทยา หรือที่เมืองพัทยากระทํา  ซึ่งหากมีการกระทําที่เปน

การฝาฝนจะเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๙ (๔)

   สําหรับนายกเมืองพัทยา และรองนายกเมืองพัทยา มาตรา ๔๙ 

ได บัญญัติห าม กระทําการที่ เป นการขัดกันระหวางประโยชนส วนบุคคลและ

ประโยชนสวนรวม ไดแก การเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ี

ทํากับเมืองพัทยาหรือการพาณิชยของเมืองพัทยา หรือบริษัทที่เมืองพัทยาถือหุน

ซึง่หากมกีารกระทําทีเ่ปนการฝาฝนจะเปนเหตุใหนายกเมอืงพทัยา และรองนายกเมืองพทัยา

ตองพนจากตําแหนง ตามมาตรา ๕๐ (๖) และตามมาตรา ๕๑ (๖)

๒.๔ ประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการเปน
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑

“ขาราชการการเมือง” หมายความวา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ

ขาราชการการเมืองอ่ืน ที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการการเมือง
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หมวด ๑ คานิยมหลักของขาราชการการเมือง

ขอ ๖ ขาราชการการเมืองมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย รักษา

ประโยชนสวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ดังนี้

(๑) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

(๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

(๓) มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ

(๔) ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผล

ประโยชนทับซอน

(๕) ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย

(๖) ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ

(๗) ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถกูตอง และไมบดิเบอืนขอเท็จจรงิ

(๘) มุงผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มคุีณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได

(๙)  ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเปนขาราชการการเมืองที่ดี

หมวด ๓ การกํากับดูแล

ขอ ๓๐ นายกรฐัมนตรมีหีนาทีก่าํกับดแูลการประพฤตปิฏบิตัตินของรฐัมนตรี

และขาราชการการเมืองอื่นท่ีนายกรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณี

ที่พบวามีการประพฤติปฏิบัติตนท่ีไมถูกตองตามระเบียบนี้ ใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการ

ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา

ขอ ๓๑ รัฐมนตรีมีหนาที่กํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ

การเมืองอื่นที่รัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่พบวามีการประพฤติ

ปฏิบัติตนท่ีไมถูกตองตามระเบียบน้ี ใหรัฐมนตรีดําเนินการลงโทษตามความรายแรง

แหงการกระทํา

ถาปรากฏวารัฐมนตรีผูใดมิไดดําเนินการใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหนายก

รัฐมนตรีแจงใหรัฐมนตรีผูนั้นดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
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๒.๕ การเปรียบเทียบกฎหมาย ที่บัญญัติหามการดําเนินกิจการท่ี
เปนการขดักนัระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม

ลําดับ กฎหมาย เจาหนาท่ีของรัฐท่ีถูกบังคับใชและบุคคลอ่ืนท่ีถูกบังคับ บทกําหนดโทษ

  ๑

  ๒

  ๓

  ๓.๑

  ๓.๒

 

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

มาตรา ๒๘๔ วรรคสิบ ใหนํา   
มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา
๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา
๑๐๒ มาตรา ๑๒๒

กฎหมายจัดต้ังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา
๓๕/๑ (๓) มาตรา ๓๖ (๔) มาตรา
๓๗ (๕) ประกอบมาตรา ๔๔/๓

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๓
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ จตุทศ (๓) 
มาตรา ๔๘ ปญจทศ (๕) มาตรา ๔๘ 
โสฬส (๖)

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
(คูสมรสและบุตร สําหรับการถือหุน ตามมาตรา ๒๖๙
ใชบังคับกับคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ)

ใชบังคับกับคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เร่ืองกําหนดตําแหนงเจาหนาท่ีฯ 
ไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา
รองนายกเมืองพัทยา ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
และรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

ผูบริหารทองถ่ินและรองผูบริหารทองถ่ิน

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

   พนจากตําแหนง

โทษทางอาญา ตองรับโทษ 
จําคุกไมเกินสามป ปรับไมเกิน
หกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ
และความผิดในหมวด ๙ น้ี 
ใหถือวาเปนความผิดฐานทุจริต
ตอหนาท่ี หรือความผิดตอ
ตําแหนงหนาท่ีราชการหรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ี
ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญา

พนจากตําแหนง

พนจากตําแหนง

พนจากตําแหนง
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การเปรียบเทียบกฎหมาย ที่บัญญัติหามการดําเนินกิจการท่ี
เปนการขัดกนัระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 
(ตอ)

ลําดับ     กฎหมาย เจาหนาที่ของรัฐที่ถูกบังคับใช บทกําหนดโทษ
 ๓.๓

 ๓.๔

 ๓.๕

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มาตรา ๖๔ (๕) และมาตรา ๖๔/๑ (๖)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา

๕๑ (๓) มาตรา ๕๒ (๕) และมาตรา ๕๘

วรรคสาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๙

มาตรา ๕๐ (๖) มาตรา ๕๑ (๖)

นายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหาร

สวนตําบล

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา

  พนจากตําแหนง

  พนจากตําแหนง

  พนจากตําแหนง
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บทที่ ๓

ตําแหนงเจาหนาที่ของรฐัและองคประกอบ
ของกฎหมาย ที่หามดําเนินกิจการที่เปนการ

ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม ตามมาตรา ๑๐๐

๓.๑  ขอหามสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ ในเรื่องการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว าด วยการป องกันและปราบปราม
การทุจริต

๓.๑.๑ ตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามกระทํา

ตาํแหนงเจาหนาทีข่องรฐัทีต่องหามมใิหดาํเนนิกจิการทีเ่ปนการขดักนั

ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แหงพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

ไดแก ตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐดังตอไปนี้

   (๑) นายกรฐัมนตรี

   (๒) รัฐมนตรี

   (๓) ผูบริหารทองถิ่น

   (๔) รองผูบริหารทองถิ่น

สําหรับตําแหนงผูบริหารทองถิ่นและรองผูบริหารทองถิ่น ไดแก ผูบริหาร

ทองถิ่นและรองผูบริหารทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นขององคการบริหาร
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สวนจังหวัด  เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ในตําแหนงดังตอไปนี้ 

องคการบริหารสวนจังหวดั ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวดั รองนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล ได แก  นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี

องคการบริหารสวนตําบล ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก

องคการบริหารสวนตําบล

กรุงเทพมหานคร ไดแก ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร

เมืองพัทยา ไดแก นายกเมืองพัทยา  รองนายกเมืองพัทยา 

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เรื่อง กําหนดตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความใน

มาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

๓.๒ ลักษณะและองคประกอบที่หามเจาหนาที่ของรัฐกระทํา

มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้

 (๑) เปนคู สัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐ

ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ

ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี

 (๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญา

กับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ

ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
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(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว ซึ่ งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคู สัญญา

กับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น 

อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปน

หุนสวนหรือผู ถือหุ นในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคู สัญญา

ในลักษณะดังกลาว

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน

หรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ

ของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปน

เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยง

ตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการ

ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น

เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง 

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตาม

วรรคสอง โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการ

ของเจาหนาท่ีของรัฐ

๓.๒.๑ การกระทําของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามตามกฎหมายตาม 

มาตรา ๑๐๐

  ๓.๒.๑.๑ เปนคูสัญญา

การเปนคู สัญญา หมายถึง การที่เจ าหนาที่ของรัฐในตําแหนง

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ไดเขามาดําเนินการที่

เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม โดยการเขามาทํา

สัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐที่มีเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนั้น (นายกรัฐมนตรี  
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รัฐมนตรี ผู บริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน) เปนผูปฏิบัติงานในฐานะท่ีเปน

เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม  ตรวจสอบหรือดําเนินคดี

   ในการเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐขางตนของบุคคลใน

ตําแหนง นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ินนั้น หมายถึง

การเขามาเปนคูสัญญาของผูดํารงตําแหนงขางตนอันเปนสัญญาที่เกี่ยวกับหนวยงาน

ของรัฐจะตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ที่ตองดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของกับ

การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานน้ันๆหรือตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ

การจัดซื้อจัดจางในกรณีนั้นๆ

   ดังนั้น เจ าหน าที่ของรัฐในตําแหน งต างๆตามประกาศของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอาํนาจหนาทีแ่ตกตางกนั ในเรือ่งของการมีอาํนาจกาํกบั ดูแล

ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี ที่มีขอบเขตของการใชอํานาจที่ตางกัน เชน

นายกรัฐมนตรีซึ่งเปนหัวหนาฝายบริหารมีอํานาจบังคับบัญชาเจาหนาที่ของรัฐ

และหนวยงานของรัฐในทุกกระทรวง ทบวง กรม  จังหวัด ที่เปนหนวยงานภายใตสังกดั

ของฝายบริหารทั้งหมด รวมถึงรัฐวิสาหกิจ และหรือมีอํานาจกํากับดูแลหนวยงานรัฐ

หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในอํานาจตามกฎหมาย เปนตน

   ๓.๒.๑.๒ มีสวนไดเสียในสัญญา

      การมีสวนไดเสียในสัญญา หมายถึง การท่ีเจาหนาที่ของรัฐใน

ตําแหนง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ินไดเขามาเปน

ผูมีสวนไดเสียในฐานะตางๆในการปฏิบัติตามสัญญา และเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นจะตองมี

เจตนาประสงคจะใหตนเองไดรับประโยชนหรือเอื้อประโยชนใหกับบุคคลอ่ืน เชน ญาติ

เพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวไดรับประโยชน โดยการใชอํานาจหนาที่เขาไปยุงเกี่ยวกับ

สัญญานั้น หรือการเขาไปดําเนินการใดๆเพื่อเปนการปกปองในกรณีที่อาจจะตองเสีย

ประโยชนหรือไดรับความเสียหาย เมื่อตองดําเนินการตามสัญญาเพื่อชวยเหลือ ญาติ

ครอบครัวหรือเพื่อน เปนตน
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    การมีสวนไดเสียในสัญญาของเจาหนาที่ของรัฐจะพบการมีสวนได

เสียในรูปแบบของความสัมพันธในทางครอบครัว เชน สามี ภริยา บุตรท่ียังไมบรรลุ

นิติภาวะ หรือในบางกรณีจะมีสวนไดเสียในฐานะผูถือหุน ในหุนสวนประเภทตางๆ ซึ่ง

รวมถึงการเปนหุนสวนจํากัดความรับผิด หรือการมีสวนไดเสียในฐานะกรรมการของ

บริษัท หรือการมีสวนไดเสียในฐานะผูจัดการหรือเจาของโรงพิมพ หรือในบางกรณี

จะมสีวนไดเสยีในสญัญาทีไ่ดทาํกนัไวกอน และตอมาผูทาํสญัญาไดเปนเจาหนาทีข่องรฐั

ที่ตองเขามาดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวกับสัญญานั้น หรือผลของสัญญานั้นรวมถึงการมี

สวนไดเสียในฐานะตัวแทนก็ได 

  การอยูในฐานะเปนผูมีสวนไดเสียของเจาหนาที่ของรัฐในรูปแบบ

ตางๆ  จึงเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม กลาวคือ

เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น อาจจะไดรับประโยชนหรือเสียประโยชน หรือนาจะไดประโยชน

หรือนาจะเสียประโยชนในสัญญาที่หนวยงานของรัฐเปนคูสัญญา หรือในกิจการที่มี

ผูกระทําใหแกหนวยงานของรัฐหรือที่หนวยงานของรัฐจะกระทําดวย ไมวาจะเปน

ประโยชนในทางตรงหรือทางออมก็ตาม

  สําหรับการเขาไปมีสวนไดเสียในสัญญาตามความในมาตรา ๑๐๐ นี้ 

จะตองเปนการเขาไปมีสวนไดเสียในทางตรงตามสัญญาท่ีไดทําไวกับหนวยงานของรัฐ 

ซึ่งหมายถึงการเขาไปดําเนินการใดๆเพื่อใหตนเองจะไดรับประโยชน หากมีการทํา

สัญญากับหนวยงานของรัฐหรือการปกปองตนเองหรือการเขาไปดําเนินการใดๆ เพื่อ

ชวยเหลือใหผูอื่นไดรับประโยชนหรือเพื่อเอื้อประโยชนใหกับบุคคลอื่นในกรณีที่อาจจะ

ตองเสียประโยชนจากสัญญานั้น 

  เชน นาย ก เปนนายกองคการบริหารสวนตําบล ก และเปน

กรรมการผูจัดการของบริษัท ไดเขาไปยื่นซองเพื่อใหบริษัทที่ตนเองเปนกรรมการ

ผูจัดการเปนผูมีสิทธิไดทําสัญญากับรัฐ แตในเวลาตอมาไดถูกตัดสิทธิและบริษัทนั้นไมได

เปนผูเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ เนื่องจากการถูกตัดสิทธิตามกฎหมายหรือ
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ระเบียบที่เกี่ยวของ (หาก นาย ก ยังไมไดเขาไปใชอํานาจใดๆในตําแหนงเขาไปยุงเกี่ยว) 

การดําเนินการในขั้นตอนการเขายื่นซองเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ ที่เจาหนาที่

ของรัฐผูนั้นจะมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม  ตรวจสอบหรือดําเนินคดีอยูก็ตาม ก็ยังถอื

ไมไดวาไดเขาไปเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญานั้น (ในทางปกครอง)

   ดังนั้น การเขาไปมีสวนไดเสียทางออมในสัญญาของเจาหนาที่ของรัฐ

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดประกาศกําหนดตําแหนงเจาหนาที่ของรฐั เจาหนาที่ของรฐั

ผูนั้นจะตองรับผิดในทางปกครอง เชน ทําใหสมาชิกภาพส้ินสุดลงหรือตองพนจาก

ตําแหนงนั้นไป ตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ ไดบัญญัติไว หรือ

เปนเหตุที่ตองถูกถอดถอดใหพนจากตําแหนงตามกฎหมาย เปนตน

   ๓.๒.๑.๓ เปนหุนสวนในหางหุนสวน

         การเปนหุนสวน หมายถึง การที่บุคคลไดลงทุนรวมกันในหางหุนสวน

สามัญ หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือในหางหุนสวนจํากัด และหางหุนสวนสามัญ 

หางหุ นสวนสามัญจดทะเบียน หางหุ นสวนจํากัดนั้นๆ ไดเขามาเปนคูสัญญากับ

หนวยงานของรัฐ ทีเ่จาหนาทีข่องรฐั ในตาํแหนงนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีผูบรหิารทองถ่ิน

หรือรองผูบริหารทองถิ่นน้ัน ไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจ

กํากับ ดูแล ควบคุม  ตรวจสอบหรือดําเนินคดี

   สําหรับเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

หามในเร่ืองการกระทําท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน

สวนรวม และไดเปนหุนสวนจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด แลวหางหุนสวน

จํากัดนั้นไดเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติ

หนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ

ดําเนินคดี การเปนหุนสวนจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด ก็เปนการกระทําที่

ตองหาม เนื่องจากการเปนหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดก็มีฐานะเปนผูมีสวนได

สวนเสียที่มิไดมีความตางจากหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิด และประกอบกับ

100_p1-72_pc14.indd   32100_p1-72_pc14.indd   32 26/2/2556   21:58:5826/2/2556   21:58:58



สํานักงาน ป.ป.ช. 33

หุนสวนประเภทจํากัดความรับผิด ยังไดผลประโยชนจากผลกําไรจากหางหุนสวนจํากัด

ที่เปนการไดมาจากการทํามาการคาขายของหางฯนั้น เชนกนั

   ๓.๒.๑.๔ การถือหุนในบริษทั

   การเปนผูถอืหุนในบรษิทั หมายถงึ การทีเ่จาหนาทีข่องรัฐในตาํแหนง

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดประกาศกําหนด หามมิใหมีการกระทําที่เปนการขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ไดเขาไปลงทุนโดยการมีหุนใน

บริษัทตามทะเบียนผูถือหุน และบริษัทท่ีมีเจาหนาที่ของรัฐมีหุนอยูนั้น ไดเขามาเปน

คูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ ในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

ผูบรหิารทองถิน่หรอืรองผูบรหิารทองถิน่นัน้ปฏบิตัหินาทีใ่นฐานะท่ีเปนเจาหนาทีข่องรัฐ

ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม  ตรวจสอบหรือดําเนินคดี

   ๓.๒.๑.๕ รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานหรือเขาเปน

คูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง

หุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว

สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่เอกชนไดรับอนุญาตจากรัฐ 

ใหดําเนินการตางๆ ดังตอไปน้ี

๓.๒.๑.๕.๑ สัญญาท่ีรัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ เชน

สัญญาสัมปทานรถไฟฟา สัญญาสัมปทานในกิจการโทรคมนาคม

   ๓.๒.๑.๕.๒ สัญญาท่ีรัฐใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 

   ๓.๒.๑.๕.๓ สัญญาท่ีรัฐใหเอกชนแสวงหาประโยชนจากทรัพยากร

ธรรมชาติ เชน การทําเหมืองแร การทําโรงโมหิน รังนกอีแอน เปนตน

การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การท่ีเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงที่

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

   การคงถือไวซึ่งสัมปทาน หมายถึง การที่บุคคลใดๆ ในสถานะเอกชน

ไดทําสัญญาสัมปทานกับรัฐและในเวลาตอมาบุคคลนั้นไดลงสมัครเลือกตั้งตาม

กฎหมายและเปนผูที่ชนะการเลือกต้ังในตําแหนงตางๆขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เชน ในตําแหนงผูบริหารทองถิ่นหรือรองผูบริหารทองถิ่น หรือการที่บุคคลใดขางตน

ซึง่ไดรบัสมัปทานจากรฐัอยูและในเวลาตอมาไดดาํรงตาํแหนงนายกรัฐมนตรหีรอืรฐัมนตรี

แลวยังคงถือไวซึ่งสัมปทานท่ีไดรับจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือราชการสวนทองถิ่นไวตอไป

   การเขาเปนคู สัญญากับรัฐ  หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม หมายถงึ การทีเ่จาหนาทีข่องรฐัทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดประกาศ

กําหนดตําแหนงหามมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล

และประโยชนสวนรวม ซึ่งไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหาร

ทองถิ่น และบุคคลในตําแหนงดังกลาว ไดเขาไปทําสัญญาใดๆ นอกเหนือจากสัญญา

สัมปทานกับรัฐ อันมีลักษณะผูกขาดตัดตอน ทั้งในทางตรงหรือทางออม

   การเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน

หรือเข าเป นคู สัญญาในลักษณะดังกล าว หมายถึง การท่ีเจ าหน าที่ของรัฐที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดประกาศกําหนดตําแหนง หามมิใหมีการดําเนินกิจการที่เปน

การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ซึ่งไดแก นายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ไดเปนผูมีรายช่ือถือหุนในหางหุนสวน

ประเภทตางๆ หรือไดเปนผูถือหุนในบริษัท และหางหุนสวนหรือบริษัทที่มีเจาหนาที่

ของรัฐเปนหุนสวนหรือเปนผูถือหุน ไดเขามารับสัมปทานจากรัฐหรือไดเขาเปนคูสัญญา
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ในลักษณะดังกลาว ทําใหเจาหนาท่ีของรัฐจะไดรับประโยชนจากสัญญาหรือเปนผูมี

สวนไดเสียในสญัญา เปนตน

๓.๒.๑.๖ เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะตางๆ (เปนกรรมการ

ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจาง) ในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ

ดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐ ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยู

หรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของ

ธุรกิจเอกชนน้ัน อาจขัดแยงกับประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ

หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น

   ๓.๒.๑.๖.๑ ในฐานะเปนกรรมการ

การเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการในธุรกิจของเอกชน

หมายถึงการที่เจาหนาที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดประกาศกําหนดตําแหนง

หามมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน

สวนรวม ซึ่งไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน

ไดเขาไปเปนกรรมการในธุรกิจของเอกชนและสงผลทําใหเกิดการขัดแยงกัน ในการทํา

หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่เปนกิจการของสวนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมอันเปน

หนาที่ในฐานะกรรมการในธุรกิจของเอกชน

เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหนาที่กํากับ ดูแล

ควบคุม หรือตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อันเปนธุรกิจที่อยูภายใตกํากับ ดูแล

ควบคุมหรือตรวจสอบ การท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดดํารงตําแหนง

นายกสภามหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จึงถือวาเปนการเขาไปมีสวน

ไดเสียในฐานะเปนกรรมการในธุรกิจของเอกชน

๓.๒.๑.๖.๒ ในฐานะเปนที่ปรึกษา

การเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนที่ปรึกษาในธุรกิจของเอกชน

หมายถึง การท่ีเจาหนาที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดประกาศกําหนดตําแหนง
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หามมิใหดาํเนนิกิจการทีเ่ปนการขดักนัระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม

ซึ่งไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ไดเขาไป

เปนที่ปรึกษาในธุรกิจของเอกชนและสงผลทําใหเกิดการขัดแยงกันระหวางการทํา

หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่เปนกิจการของสวนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมอันเปน

หนาที่ในฐานะของที่ปรึกษาในธุรกิจของเอกชน

เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงมีหนาที่กํากับ ดูแล

ควบคุม หรือตรวจสอบ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อันเปนธุรกิจที่อยูภายใตกํากับ ดูแล

ควบคุม หรือตรวจสอบ การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดเปนที่ปรึกษาใหกับ

อธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จึงถือวาเปนการเขาไปทําหนาที่ในการเปน

ที่ปรึกษานั้น จะสงผลใหเกิดการขัดแยงกันระหวางการทําหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ

ที่เปนกิจการสวนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมอันเปนหนาที่ปรึกษาในธุรกิจของเอกชน

หรือเปนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐที่มีสภาพของผลประโยชน

ของธุรกิจของเอกชนน้ัน อาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทาง

ราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐ

๓.๒.๑.๖.๓ ในฐานะเปนตัวแทน

การเขาไปมสีวนไดเสียในฐานะเปนตัวแทนในธุรกจิของเอกชน หมายถึง

การที่เจาหนาท่ีของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดประกาศกําหนดตําแหนง หามมิให

ดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม

ซึ่งไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถิ่น ไดทําการเปน

ตัวแทนใหกับตัวการที่เปนเอกชน ในธุรกิจของเอกชนและสงผลทําใหเกิดการขัดแยงกัน

ระหวางการทําหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ที่เปนกิจการของสวนรวมหรือสาธารณะกับ

กิจกรรมอันเปนหนาที่ของตัวแทนในธุรกิจของเอกชน

   เชน ผู บริหารทองถิ่นไดเปนตัวแทนในการยื่นซองสอบราคาตอ

หนวยงานของรัฐ ทีอ่ยูภายใตการกาํกับ ดูแล ควบคมุ หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่
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เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูและตัวแทนตามกฎหมาย จะมีอํานาจหนาที่ในการเจรจา

ตอรองตามอํานาจหนาที่ การทําหนาที่ในฐานะตัวแทนของเจาหนาที่ของรัฐ จึงเปนการ

เขาไปมีสวนไดเสียในหนาท่ี อันเปนผลทําใหเกิดการขัดแยงกันระหวางการทําหนาที่

ของเจาหนาที่ของรัฐที่เปนกิจการของสวนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมอันเปนหนาที่

ของตัวแทน ในธุรกิจของเอกชน หรือเปนการปฏิบตัหินาทีใ่นฐานะเปนเจาหนาทีข่องรัฐ

ที่มีสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนน้ัน อาจขัดหรือแยงตอประโยชน

สวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่

เปนตน

๓.๒.๑.๖.๔ ในฐานะเปนพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชน

   การเขาไปมีสวนไดเสีย ในฐานะเปนพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ

ของเอกชน หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดประกาศกําหนด

ตําแหนงหามมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ

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 และเปนผูรักษาการมีอํานาจหนาที่สั่งการ

ใดๆ ใหสถานพยาบาลปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติได การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขไดมีความสัมพันธกับสถานพยาบาลในฐานะ พนักงาน ลูกจาง ตัวแทน

ทีป่รึกษา หรอืเปนกรรมการอยางใดอยางหนึง่ในธุรกจิของสถานพยาบาลเอกชนแลวแต

กรณี จึงอยูในฐานะผูมีสวนไดเสียในธุรกิจของเอกชนและสงผลทําใหเกิดการขัดแยงกัน
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ระหวางการทําหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่เปนกิจการของสวนรวมหรือสาธารณะกับ

กิจกรรมอันเปนหนาที่ของพนักงานหรือลูกจาง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือเปนกรรมการ 

ในธุรกิจของเอกชน หรือเปนการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐที่มีสภาพ

ของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนน้ันอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือ

ประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนตน

๓.๓ ขอหามสําหรับคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่
ของรัฐ ที่ต องหามดําเนินกิจการที่ เป นการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว าด วยการป องกันและปราบปราม

การทจุรติ ไดบญัญตัหิามมใิหเจาหนาทีข่องรฐัดาํเนนิกจิการใดๆ ทีเ่ปนการขดักนัระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมซึ่งเจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่จะตอง

หามมิใหดําเนินกิจการการใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได ประกาศกําหนดใหตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี ผู บริหารทองถิ่น รองผู บริหารทองถิ่น เปนตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐ 

ที่ต องหามมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ

ประโยชนสวนรวม

ดังนั้น คูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของนายกรัฐมนตรี นายกองคการบริหารสวน

จังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร รองผู วาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา รองนายก

เมืองพัทยา จึงตองหามมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล

และประโยชนสวนรวมดวย และในการหามดําเนินกิจการนั้นจึงมีลักษณะอยางเดียวกัน
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กับการหามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐดําเนินกิจการดวย ทั้งนี้ตามขอ ๓.๒ ขางตน ซึ่งไดแก

การหามดําเนินกิจการ ดังนี้

๓.๓.๑ หามคู สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐเปน

คูสัญญา

  หมายถึง การหามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐใน

ตําแหนง นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน เขามาเปน

คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะท่ีเปน

เจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี

๓.๓.๒ หามคูสมรส (ภรยิาหรอืสาม)ี ของเจาหนาท่ีของรัฐมสีวนไดเสยี

ในสญัญา

        การมีสวนไดเสียในสัญญา หมายถึง การที่คูสมรส (ภริยาหรือสามี) 

ของเจาหนาที่ของรัฐ ในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหาร

ทองถิ่น ไดเขามาเปนผูมีสวนไดเสียในฐานะตางๆในการปฏิบัติตามสัญญา โดยอาศัย

อํานาจหนาที่หรือตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนคูสมรส โดยมีเจตนาหรือมีความ

ประสงคที่จะใหตนเองไดรับประโยชนหรือเพื่อเอื้อประโยชนใหกับบุคคลอื่นๆ ที่เปน

ญาติ เพื่อนฝูง คนใกลชิดหรือบุคคลในครอบครัวใหไดรับประโยชน โดยการใชอํานาจ

หนาที่ของคูสมรสท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปดําเนินการใดๆเก่ียวกับสัญญา หรือการ

เขาไปดําเนินการใดๆเพื่อเปนการปกปองในกรณีที่อาจจะตองเสียประโยชนหรือไดรับ

ความเสียหาย เมื่อตองดําเนินการตามสัญญาน้ัน ทั้งนี้ตามวัตถุประสงคขางตน

  การเขาไปมีสวนไดเสียของคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐ ในสัญญา 

ตองเปนการเขาไปมีสวนไดเสียโดยตรงในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐ ดังนั้น

หากเปนการเขาไปมีสวนไดเสียในทางออมในสัญญาของคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐแลว

การมีส วนไดเสียในทางออมจะเปนเหตุทําใหเจ าหนาที่ของรัฐจะตองรับผิดใน

ทางปกครอง ไดแก การท่ีสมาชิกภาพไดสิ้นสุดลงหรือตองพนจากตําแหนงนั้นไปตาม
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กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ ไดบัญญัติไว หรือเปนเหตุที่จะตองถูก

ถอดถอนออกจากตําแหนงตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนตน

๓.๓.๓ หามคูสมรส (ภรยิาหรอืสาม)ี ของเจาหนาท่ีของรฐัเปนหุนสวน

ในหางหุนสวน

   การเปนหุนสวน หมายถงึ การทีคู่สมรสของเจาหนาทีข่องรฐั ไดลงทนุ

ในหางหุนสวนสามัญ  หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือในหางหุนสวนจํากัด และ

หางหุนสวนสามญั หางหุนสวนสามญัจดทะเบยีน หรอืหางหุนสวนจาํกดันัน้ๆ ไดเขามาเปน

คูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

ผูบรหิารทองถิน่หรอืรองผูบรหิารทองถิน่นัน้ ไดปฏบิตัหินาทีใ่นฐานะเปนเจาหนาทีข่องรฐั

ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี

๓.๓.๔ หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐถือหุน

ในบริษัท

   การเปนผูถอืหุนในบรษิทั หมายถงึ การทีคู่สมรสของเจาหนาทีข่องรัฐ

ในตําแหนงที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดประกาศกําหนด หามมิใหมีการกระทําที่เปนการ

ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมไดเขาไปลงทุนโดยการมีหุน

ในบริษัทตามทะเบียนผูถือหุน และบริษัทที่มีเจาหนาที่ของรัฐมีหุนอยูนั้นไดเขามาเปน

คูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

ผูบริหารทองถิ่นหรือรองผูบริหารทองถ่ินนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะท่ีเปนเจาหนาที่ของรัฐ

ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม  ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี

๓.๓.๕ ห ามคู สมรส  (ภริยาหรือสามี) ของเจ าหน า ท่ีของรัฐ 

รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการ

ผูกขาดตัดตอนหรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับ

สัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว

   การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การที่คูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของ
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นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ไดเขาไปทําสัญญาที่

เปนการจัดทําบริการสาธารณะ สัญญาท่ีรัฐใหเอกชนรวมลงทุน หรือสัญญาท่ีรัฐให

เอกชนแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการถือไวซึ่งสัมปทาน 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

สอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่

ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจ

เอกชนน้ัน อาจขัดแยงกับประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ

หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น

   ๓.๓.๖.๑ ในฐานะเปนกรรมการ

การเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการในธุรกิจของเอกชน 

หมายถึง การท่ีคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถ่ิน

รองผูบริหารทองถิ่น ไดเขาไปเปนกรรมการในธุรกิจของเอกชนและสงผลทําใหเกิดการ

ขัดแยงกันระหวางการทําหนาท่ีของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งเปนคูสมรสในการทําหนาที่ซึ่ง

เปนกิจการของสวนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมของคูสมรสในหนาที่ของกรรมการ

ในธุรกิจของเอกชน

เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหนาที่กํากับ ดูแล

ควบคุม หรือตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งเปนธุรกิจที่อยูภายใตกํากับ ดูแล

ควบคุม หรือตรวจสอบ การที่คูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
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ศึกษาธิการ ไดดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

ซึ่งถือวาการทําหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษานั้น อาจจะเปนเหตุใหมี

การเอ้ือประโยชนตอธุรกิจของเอกชนท่ี (ภริยาหรือสามี) ไดดํารงตําแหนงนายกสภา

มหาวิทยาลัยอันเปนตนเหตุของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน

สวนรวม เนื่องจากการมีสวนไดเสียของคูสมรสท่ีไดอยูในสถานะ การเปนกรรมการ

ในธุรกิจของเอกชน  

  ๓.๓.๖.๒ ในฐานะเปนที่ปรึกษา

การมีสวนไดเสียในฐานะเปนที่ปรึกษาในธุรกิจของเอกชน หมายถึง

การที่ คู สมรส (ภริยาหรือสามี) ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู บริหารทองถิ่น 

รองผู บ ริหารท องถิ่น  ได  เป น ท่ีปรึกษาในธุรกิจของเอกชน  ซึ่ งถือว าการทํา

หนาที่ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู บริหารทองถิ่น รองผู บริหารทองถิ่น นั้น

อาจจะเปนเหตุใหมีการเอ้ือประโยชนตอธุรกิจของเอกชนท่ี (ภริยาหรือสามี) ไดเปน

ที่ปรึกษาได อันเปนตนเหตุของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน

สวนรวม เนื่องจากการมีสวนไดเสียของคูสมรสท่ีอยูในสถานะ การเปนท่ีปรึกษา

ในธุรกิจของเอกชน 

เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงมีหนาที่กํากับ ดูแล

ควบคุม หรือตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งเปนธุรกิจที่อยูภายใตกํากับ ดูแล

ควบคุม หรือตรวจสอบ การที่คูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการไดเปนที่ปรึกษาใหกับอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ซึ่งถือวา

การทําหนาที่ของคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐกับการทําหนาที่ของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศกึษาเปนเหตขุองการขดักนัระหวางประโยชนสวนบคุคลและประโยชนสวนรวม

เนื่องจากการมีสวนไดเสียของคูสมรสที่ไดเปนที่ปรึกษาในธุรกิจของเอกชน  

  ๓.๓.๖.๓ ในฐานะเปนตัวแทน

  การเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนตัวแทนในธุรกิจของเอกชน

หมายถึง การท่ีคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถ่ิน
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รองผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งคูสมรสไดเปนตัวแทนใหกับตัวการในการทําธุรกิจของเอกชน

และการเปนตัวแทนดังกลาว สงผลทําใหเกิดการขัดแยงกันระหวางการทําหนาที่ของ

เจาหนาที่ของรัฐที่เปนกิจการของสวนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมอันเปนหนาที่ของ

คูสมรสในการเปนของตัวแทนในธุรกิจของเอกชน

เชน คูสมรส (ภริยาหรอืสามี) ของผูบรหิารทองถิน่ไดเปนตวัแทนในการ

เจรจาเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่คูสมรสอีกฝายหนึ่งได

เปนเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงผูบริหารทองถิ่นหรือรองผูบริหารทองถิ่น) และคูสมรส

ของเจาหนาที่ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ไดเปนตัวแทนในการเจรจาและมีอํานาจหนาที่

ในฐานะตัวแทนท่ีมีอํานาจในการการเจรจาตอรอง ตามอํานาจหนาที่ของตัวแทน

จนไดขอยุติในการปฏิบัติตามสัญญาท่ีไดทําไวกับรัฐ การทําหนาที่ในฐานะตัวแทนของ

คูสมรสของเจาหนาทีข่องรัฐขางตน ถอืวาเปนการไปมีสวนไดเสยีในสัญญาท่ีทาํกบัรฐั อนั

เปนผลทําใหเกิดการขัดแยงกันระหวางการทําหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ที่เปนกิจการ

ของสวนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมอันเปนหนาที่ของคูสมรสที่เปนตัวแทนในธุรกิจ

ของเอกชน

๓.๓.๖.๔ ในฐานะเปนพนักงานหรือลูกจาง

 การเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ

ของเอกชน หมายถึง การที่คู สมรส(ภริยาหรือสามี) ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ไดเปนพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชน

และจะทําใหเกิดการขัดแยงกันในการทําหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่เปนกิจการ

ของสวนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมอันเปนหนาที่ของพนักงานหรือลูกจาง ซึ่งเปน

หนาที่ของ (ภริยาหรือสามี) ที่เปนคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐ ในหนาที่การงานที่เปน

ธุรกิจของเอกชน หรือเปนการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ที่มีสภาพ

ของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนน้ัน อาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือ

ประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนตน
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   เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และเปนผูรักษาการมีอํานาจหนาที่สั่งการ

ใดๆใหสถานพยาบาลปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติได การที่คูสมรส (ภริยาหรือสามี)

ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดมีความสัมพันธกับสถานพยาบาลในฐานะ 

พนักงาน ลูกจาง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือเปนกรรมการ ในสถานะอยางใดอยางหนึ่ง

ขางตนในธรุกจิของสถานพยาบาลเอกชนแลวแตกรณ ีในกรณนีีจ้งึอยูในฐานะผูมสีวนได

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

   การกระทําที่ เป นการขัดกันระหวางประโยชนส วนบุคคลและ

ประโยชนสวนรวม ตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เจาหนาที่ของรัฐที่ตอง

หามมิใหดําเนินกิจการใดๆไดแกเจาหนาที่ของรฐัในตําแหนงดังตอไปนี้ 

   ๓.๔.๑.๑ นายกรฐัมนตรี

   ๓.๔.๑.๒ รฐัมนตรี 

   ๓.๔.๑.๓ ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ไดแกนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี รองนายก

เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
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ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา

รองนายกเมืองพัทยา

๓.๔.๒ ระยะเวลาในการบังคับใช  กับเจ าหนาที่ของรัฐที่คณะ

กรรมการ ป.ป.ช. ไดประกาศกําหนดตําแหนงตามความในมาตรา ๑๐๐

   ใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐที่ไดมีการประกาศกําหนดตําแหนง โดย

เริ่มนับตั้งแตไดมีการแถลงนโยบายตอสภาตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดหรือในกรณีที่

มีการแถลงนโยบายแลว ใหนับตั้งแตมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาแตงตั้ง (รฐัมนตรี)

สําหรับในกรณีพนจากตําแหนงใหเริ่มนับตอจากวันที่ไดพนจากตําแหนงตอไปอีกสองป

เวนแตเปนการพนจากตําแหนงเพราะการตาย                       

๓.๔.๓ การบังคับใชกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐ (ภริยาหรือสามี)

   คูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐที่จะตองหามมิให

ดําเนินการใดๆ ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๐๐ นั้น จะเร่ิมต้ังแตคูสมรสอีกฝายหน่ึง

ไดเปนเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู บริหารทองถ่ิน

รองผูบริหารทองถิ่น และไดเขารับตําแหนงในหนาที่นั้นตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด

หรือมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้ง และยังใชบังคับตอเนื่องกับคูสมรสของ

เจาหนาที่ของรัฐ ในกรณีที่เจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนั้นไดพนจากตําแหนงดวยเหตุ

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

อาญาซ่ึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรา ๑๒๒ ไดระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือ

ทั้งจําทั้งปรับ

   สําหรับในกรณีที่ คู สมรสของเจ าหนาที่ของรัฐไดกระทํา หาก

เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอมดวย ในการท่ีคูสมรสของตน

ดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด ทั้งนี้ การรับโทษในทาง

อาญาตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๒๒ นั้น บุคคลท่ีจะตองรับโทษตามกฎหมาย ไดแก

เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดประกาศกําหนดตําแหนงไว

เทานั้น คูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดเปนเจาหนาที่ของรัฐ กฎหมายมิไดบัญญัติให

ตองรับโทษไวในกรณีดวย 

   บทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ ไดบญัญัตไิวในหมวด ๙  การขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ประกอบกับเมื่อมีการแกไขพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีการบญัญัติใหความผิดในหมวดที่ ๙ นี้ ใหถือเปนความผิด

ฐานทุจริตตอหนาที่หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนง

หนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ตามความใน มาตรา ๑๐๓/๑

๓.๕.๒ ผลของการไดรับโทษทางอาญาและการใหถือเปนความผิด

ฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอ

ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา

   การที่เจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินกิจการใดๆที่เปนการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมนั้น เปนเรื่องของการฝาฝนจริยธรรมหรือ

เปนการทําผิดจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ แตเมื่อมีการแกไขกฎหมายใหการกระทํา

ดังกลาวใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
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หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา การแกไข

ดังกลาวจะสงผลตอคุณสมบัติของบุคคล ในการท่ีจะเขามาเปนเจาหนาที่ของรัฐ

ตามท่ีพระราชบัญญัติตางๆ ไดบัญญัติไวและทําใหความผิดดังกลาวอยูในอํานาจหนาท่ี

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่มีอํานาจในการไตสวนเจาหนาที่ของรัฐที่ไดถูกกลาวหาวา

กระทําความผิด
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บทที่ ๔ 

แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหมีการฝาฝน
บทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐

แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ

๔.๑ การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนง(กอนเปนเจาหนาที่ของรัฐ)

บุคคลยอมมีสิทธิในการเขามาเปนเจาหนาที่ของรัฐ ประกอบกับบุคคลกอนที่

จะเปนเจาหนาที่ของรัฐบุคคลนั้นจะอยูในสถานะของเอกชน  จึงมีสิทธิในการทํามาหา

เลีย้งชพีโดยการประกอบอาชีพหรอืประกอบวิชาชพีใดๆไดตามใจสมัคร เวนแตเปนกรณี

ที่มีกฎหมายไดหามไว แตตราบใดก็ตามเมื่อบุคคลนั้นมีความประสงคจะเขามาเปน

เจาหนาที่ของรัฐและเมื่อมีความประสงคที่จะเขามาเปนเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงที่มี

กฎหมายบัญญัติหามมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล

และประโยชนสวนรวม เชน ตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู บริหารทองถิ่น

รองผูบรหิารทองถ่ิน การเตรียมการกอนเขาสูตาํแหนงจึงมีความสําคัญยิง่ การไมเตรียมความ

พรอมจะทําใหบุคคลนั้นมีสภาพปญหาสวนตนที่จะตองรักษาผลประโยชนสวนตนไว

เมื่อเขามาเปนเจาหนาที่ของรัฐการประกอบอาชีพบางอยางที่ไดกระทําไวกับรัฐ หรือ

การอยูในฐานะตางๆในธุรกิจการคาของเอกชนที่ไดทํากันไวกอนเปนเจาหนาที่ของรัฐ

อาจจะเปนสิ่งท่ีกฎหมายหามกระทําหรือหามดําเนินกิจการ เมื่อบุคคลน้ันไดเปน

เจาหนาท่ีของรัฐ ดังน้ันเม่ือไมมีการเตรียมตัวในเร่ืองน้ีจึงเปนตนเหตุของการกระทําผิด

กฎหมายและจะสงผลรายตอเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น เชน การตองพนจากตําแหนง 

การไดรับโทษจําคุกหรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับ เปนตน

100_p1-72_pc14.indd   49100_p1-72_pc14.indd   49 26/2/2556   21:59:0226/2/2556   21:59:02



50 สํานักงาน ป.ป.ช.

ในการเตรยีมตวัของบคุคลกอนเขามารบัตาํแหนงเจาหนาทีข่องรฐั บคุคลนัน้ๆ 

จะตองตรวจสอบตนเอง คู สมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ วาไดมีการดําเนิน

กิจการใดๆ บาง ในขณะที่ตนเองไดอยูในสถานะของเอกชนท่ีไดทําธุรกิจหรือทําการคา

ไวกับรัฐ โดยจะตองตรวจสอบการเปนคูสัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือ

การเปนกรรมการผูจดัการ การถือหุนหรอืการเปนหุนสวนผูจดัการหรือการเปนหุนสวนใน

หางหุนสวนตางๆ วามีหรือไมอยางไร และตองสํารวจกิจการตางๆของคูสมรสรวมถึง

การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบวากอนเขาสูตําแหนงเปนเจาหนาที่ของรัฐ

ตนเอง คูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ จะตองดําเนินการตางๆท่ีเก่ียวกับการทํา

การคา การทําธุรกิจนั้นๆ อยางไร เมื่อไรภายในเวลากําหนดอยางไร

๔.๒ การปฏิบัติหนาที่หรือการดํารงตนในระหวางที่เปนเจาหนาที่
ของรัฐ

๔.๒.๑ เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถิ่น 

รองผูบริหารทองถิ่น ในขณะท่ีไดดํารงตําแหนงตามขางตน จะตองไมดําเนินกิจการใดๆ

ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม ตามที่กําหนดไว

ในมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต เชน การหามเจาหนาที่ของรัฐทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐ รวมถึงการ

หามมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีไดทํากับหนวยงานของรัฐและการหามเปนหุนสวนหรือ

ผูถือหุนในธุรกิจของเอกชนท่ีเจาหนาที่ของรัฐน้ันมีอํานาจควบคุม กํากับ ดูแล ควบคุม 

ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี การหามรับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานหรือเขาเปน

คูสัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไมวาในทางตรงหรือทางออม รวมถึงการ

เปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือไดทําสัญญา

ในลักษณะดังกลาว และยังไดบัญญัติหามการเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะตางๆ ในธุรกิจ

ของเอกชน ซึ่งรวมถึงการทํางานในฐานะพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชน ที่มี

ความเก่ียวของเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่รัฐผูนั้น

๔.๒.๒ คูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
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การปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดหามคูสมรสมิใหดําเนินกิจการใดๆ ที่เปนการ

ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมไวดวย

 การทําความเขาใจกับคูสมรสใหปฏิบัติตามกฎหมายจึงมีความสําคัญ

หากไมสามารถทําความเขาใจกับคูสมรส ใหเขาใจในหลักการของกฎหมายไดแลวหรอืเกดิ

ความเขาใจในขอกฎหมายท่ีไมถูกตอง หรอืในกรณีทีคู่สมรสไดกระทาํโดยความพล้ังเผลอ

หรือโดยการรูเทาไมถึงการณและเปนการดําเนินกิจการท่ีเปนการตองหามตาม

กฎหมายในมาตรา ๑๐๐ การดําเนินกิจการของคูสมรสน้ันจะนํามาซ่ึงพิษภัยและ

เปนโทษกับเจาหนาทีข่องรัฐผูนัน้ กลาวคือแมตนเองจะมิไดกระทําการท่ีกฎหมายบัญญตัิ

เปนความผิดไว แตไดปลอยปละละเลยไมใสใจกับการดําเนินกิจการของคูสมรส ทําให

คูสมรสดําเนินกิจการตางๆ ตามท่ีกฎหมายหามไว เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นก็จะตองไดรับ

โทษทางอาญาที่เกิดจากการกระทําของคูสมรส โดยจะตองถูกระวางโทษจําคุกหรือ

ปรับหรือทั้งจําทั้งปรับแลวแตกรณี อยางเชน คดีที่ดินรัชดา

 ดังน้ัน การทําความเขาใจกฎหมาย มาตรา ๑๐๐ เพื่อใหรูถึงขอหาม

กระทาํของเจาหนาทีข่องรฐัและขอหามมิใหคูสมรส (ภรยิาหรอืสาม)ี ของเจาหนาทีข่องรัฐ

ในการดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม

จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอเจาหนาที่ของรัฐและคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐนั้นๆ 

ทั้งนี้เจาหนาที่ของรฐัจะเพิกเฉยหรือละเลยเสียมิได

๔.๓ การดําเนินกิจการในภายหลังที่ไดพนจากตําแหนง (พนจาก
การเปนเจาหนาที่ของรัฐยังไมถึงสองป)

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ตามมาตรา ๑๐๐ ไดบัญญัติหามเจาหนาที่ของรัฐมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม โดยหามดําเนินกิจการนั้นตอไป

อีกเปนเวลาสองปนับแตเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไดพนจากตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐ

ในตําแหนงนั้นๆ แลว การหามในสวนน้ีไดหามการดําเนินกิจการของคูสมรสของ

เจาหนาที่ของรฐัดวย
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บทที่ ๕

บทสรุป

การประกาศกําหนดตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐ ที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการ

ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตามประกาศ

คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิเรือ่ง กาํหนดตาํแหนงเจาหนาที่

ของรัฐที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งได

กําหนดตําแหนงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี และตามประกาศคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหาม

มใิหดาํเนินกจิการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งจะมี

ผลบังคับใชในวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งไดมีการประกาศกําหนดตําแหนงเจาหนาท่ี

ของรัฐในตําแหนง ผูบริหารทองถ่ินและรองผูบริหารทองถ่ิน ใหเปนตําแหนงที่ตองหาม

มิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม

เพ่ิมเติมนั้น นับวามีความจําเปนและมีความสําคัญอยางย่ิง ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายท่ี

เกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีการบัญญัติหามมิใหผูบริหารทองถิ่น

และรองผูบริหารทองถิ่นดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล

และประโยชนสวนรวมไวแลว จึงทําใหผูบริหารทองถ่ินมีความเขาใจและสามารถปรับ

ตนเองใหเขากับหลักกฎหมายไดและสามารถเปนผูนําขององคกรที่มีความรูความเขาใจ

ในเร่ืองนี้และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ไดห ามเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดประกาศกําหนดตําแหนงซึ่งไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

ผู บริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดจัดตั้ง
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ในรูปแบบตางๆ ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  รองนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยา เปนตําแหนงที่ตองหาม

มิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมไว 

ซึ่งไดแกการหามดําเนินกิจการดังตอไปนี้

๕.๑  การหามดาํเนนิกจิการของเจาหนาทีข่องรฐัและคูสมรส (ภรยิาหรอืสาม)ี 

ของเจาหนาที่ของรัฐ ไดแก การหามเจาหนาที่ของรัฐและคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐ 

ทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐ รวมถึงการหามมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีไดทํากับ

หนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะท่ีเปนเจาหนาที่ของรัฐ

ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี

๕.๒  การหามเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปน

คู สัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาที่ของรัฐผู นั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปน

เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี

๕.๓  การหามรับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน อันมีลักษณะ

เปนการผูกขาดตดัตอน ทัง้นี ้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรอืเปนหุนสวนหรอืผูถอืหุน

ในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว

๕.๔ การหามเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน 

พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือ

ตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ใน

ฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้น

อาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอ
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ความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ขอหามนี้จึงใชบังคับเม่ือไดเปน

เจาหนาที่ของรัฐแลวไดไปดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล

และประโยชนสวนรวมในฐานะตางๆขางตน

ในการหามดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ ขางตนยังไดหามถึงกรณีที่

เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไดพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปไวอีกดวย

แตในกรณีนี้เจาหนาที่ของรัฐที่ไดพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ สามารถถือหุน

(เปนผูถอืหุน) ไดไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนทัง้หมดท่ีจาํหนายไดในบริษทัมหาชน จาํกัด

และบริษัทมหาชน จํากัดนี้จะตองมิใชบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ตาม

ที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย

ในการดาํเนนิกจิการของเจาหนาทีข่องรฐัหรอืของคูสมรสของเจาหนาทีข่องรฐั 

ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม เจาหนาที่ของรัฐ

จะตองไดรับโทษในทางอาญา ไดแกโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๒๒ แหงกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต คือกฎหมายได

ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แต

สําหรับการดําเนินกิจการของคูสมรสหากเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนั้น พิสูจนไดวา 

ตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการท่ีคูสมรสของตนดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๐๐ แลว ให

ถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมมีความผิด

๕.๕ ในกรณีที่เจาหนาท่ีของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดประกาศกําหนด๕

ตําแหนงหามมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ

ประโยชนสวนรวมไดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๐๐  เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ไดมีมติชี้มูลความผิดแลว ประธานกรรมการ ป.ป.ช. จะสงรายงานและเอกสารท่ีมี

อยู พรอมท้ังความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
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แตงตั้งถอดถอนเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๙๒ วรรคสาม แหง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

๕.๖ สําหรับในกรณีที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓/๑ บัญญัติใหความผิดในเร่ืองการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือ

ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตาม

ประมวลกฎหมายอาญานั้น ทําใหการกระทําความผิดในเรื่องนี้อยูในอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีอํานาจในการไตสวนคดีและการถูกชี้มูลความผิดในเร่ืองนี้จะ

ทําใหมีผลตอคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขามาเปนเจาหนาที่ของรัฐตอไปดวย         
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บรรณานุกรม

๑. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ศาสตราจารย ดร. การสรางธรรมาภิบาล (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

แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 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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ภาคผนวก
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พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

พ.ศ. ๒๕๔๒

(และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)

หมวด ๙

การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน สวนรวม

มาตรา ๑๐๐  หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้

(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่

เจาหนาท่ีของรัฐผูน้ันปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล

ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี

(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับ

หนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ

ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาด

ตัดตอน ท้ังน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน

หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน

หรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ
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ของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปน

เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนน้ันอาจขัดหรือแยง

ตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการ

ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น

เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหน่ึง

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหน่ึงมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐ

ตามวรรคสอง โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนิน

กิจการ ของเจาหนาที่ของรัฐ

มาตรา ๑๐๑  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการ

ของผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการ

เปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนทั้งหมดท่ีจําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด

ซึ่งมิใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ไดรับอนุญาต

ตามกฎหมายวาดวยหลักทร ัพยและตลาดหลักทรัพย

มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการ

ของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ

การดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่

ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน

มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ใหถือเปนความผิด

ฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนง

หนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎ หมายอาญาดวย
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บทกําหนดโทษ

มาตรา ๑๒๒ เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา 

๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ

กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวา

ตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการท่ีคูสมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหน่ึง

ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด
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Àπâ“ 1
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú¯ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ μÕπ∑’Ë ÒÛ °

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

‡√◊ËÕß °”Àπ¥μ”·Àπß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞∑’ËμâÕßÀâ“¡¡‘„Àâ¥”‡ππ°‘®°“√
μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ Ò ·Àßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘—— ª√–°Õ∫√—∞∏√√¡πŸ≠

«à“¥â«¬°“√ªâ ªªÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡°“√∑— ÿ®√‘μ
æ.». ÚıÙÚ æ.». ÚıÙÙ

‚¥¬∑’Ë¡“μ√“ Ò ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘—— ª√–°Õ∫√—∞∏√√¡πŸ≠«à“¥â«¬°“√ªâ ªªÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡—
°“√∑ÿ®√‘μ æ.». ÚıÙÚ ∫—≠≠—μ‘—— Àâ“¡¡‘„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ºŸâ„¥¥”‡πââ π°‘®°“√ ¥—ßμàÕ‰ªπÈ

(Ò) ‡ªìªªπ§Ÿà —≠≠“À√◊Õ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬„π —≠≠“∑’Ë∑”°—∫Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ºŸâπ—Èπ
ªØ‘∫—μ‘—— Àπâ“∑’Ë„π∞“π–∑’Ë‡ªìªªπ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ ÷́Ëß¡’Õ”π“®°”°—∫ ¥Ÿ·≈ §«∫§ÿ¡ μ√«® Õ∫ À√◊Õ¥”‡ππ§¥’

(Ú) ‡ªìªªπÀÿâπ à«πÀ√◊ÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„πÀâ â“ßÀÿâπ à«πÀ√◊Õ∫√‘…—∑∑’Ë‡¢â“‡ªâ ìªªπ§Ÿà —≠≠“°—∫Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞
∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ºŸâπ—ÈπªØ— ‘∫—μ‘—— Àπâ“∑’Ë„π∞“π–∑’Ë‡ªìªªπ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞´÷Ëß¡’Õ”π“®°”°—∫ ¥Ÿ·≈ §«∫§ÿ¡
μ√«® Õ∫À√◊Õ¥”‡ππ§¥’

(Û) √—∫ —¡ª∑“πÀ√— ◊Õ§ß∂◊Õ‰«ấ ÷Ëß —¡ª∑“π®“°√— —∞ Àπà«¬√“™°“√ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ √—∞«‘ “À°‘®
À√◊Õ√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ‡¢â“‡ªâ ìªªπ§Ÿà —≠≠“°—∫√—∞ Àπà«¬√“™°“√ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ √—∞«‘ “À°‘®
À√◊Õ√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘ËπÕ—π¡’≈—°…≥–‡ª— ìªªπ°“√ºŸ°¢“¥μ—¥μÕπ ∑—Èßπ’È ‰¡È à«à“‚¥¬∑“ßμ√ßÀ√Õ∑“ßÕâÕ¡ À√◊Õ
‡ªìªªπÀÿâπ à«πÀ√◊ÕºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„πÀâ â“ßÀÿâπ à«πÀ√◊Õ∫√‘…—∑∑’Ë√—∫ —¡ª∑“πÀ√— ◊Õ‡¢â“‡ªâ ìªªπ§Ÿà —≠≠“„π≈— —°…≥–¥—ß°≈à“«

(Ù) ‡¢â“‰ª¡â ’ à«π‰¥â‡ ’¬„π∞“π–‡ªªªπ°√√¡°“√ ∑’Ëª√÷ªª °…“ μ—«·∑π æπ—°ß“πÀ√◊Õ≈Ÿ°®â“ß„π∏â ÿ√°‘®
¢Õß‡Õ°™π´÷ËßÕ¬Ÿà¿“¬„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–‡ªªªπ‡®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‘∫—μ‘—— Àπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ºŸâπ—Èπ

∑—Èß„À—È âπ”∫∑∫â —≠≠—μ‘—— ¥—ß°≈à“«¡“„™â∫—ß§—∫°—∫§Ÿà ¡√ ¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ ‚¥¬„À— â∂◊Õ«à“°“√¥”‡ππ
°‘®°“√¢Õß§Ÿà ¡√ ¥—ß°≈à“« ‡ªìªªπ°“√¥”‡ππ°‘®°“√¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞

·≈–§«“¡„π¡“μ√“ ÒÒ ¬—ß„À— âπ”∫∑∫â —≠≠—μ‘—— ¡“μ√“ Ò ¡“„™â∫—ß§—∫°—∫°“√¥”‡π— π°‘®°“√
¢ÕßºŸấ ÷Ëßæâπ®“°°“√‡ªâ ìªªπ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞¡“·≈â«¬—ß‰¡— à∂÷ß Õßªªª‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ‡«âπ·μà°“√‡ªìªªπºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‰¡â à‡°‘π
√âÕ¬≈–Àâ“¢Õß®”π«πÀâ ÿâπ∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë®”Àπ“¬‰¥â„π∫√ââ …—∑¡À“™π®”°— —¥ ÷́Ëß¡‘„™∫√‘…—∑∑’Ë‡ªìªªπ§Ÿà —≠≠“°—∫Àπà«¬ß“π
¢Õß√—∞μ“¡¡“μ√“ Ò (Ú) ∑— ’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“μμ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬À≈—°∑√—æ¬å·≈–μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å
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Àπâ“ 2
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú¯ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÙÙ‡≈à¡ ÒÒ¯ μÕπ∑’Ë ÒÛ °

∑—Èßπ’È ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞μ”·Àπ— ß„¥∑’ËμâÕßÀâ“¡¡‘„Àâ¥”‡πâ π°‘®°“√¥—ß°≈à“« „Àâ‡ªâ ìªªπ‰ªμ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√
ªªªÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡°“√∑— ÿ®√‘μ·Ààß™“μ‘°”Àπ¥‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

©–π—Èπ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ Ò ·À— ßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘—— ª√–°Õ∫√—∞∏√√¡πŸ≠¥—ß°≈à“«
¢â“ßμâπ §≥–°√√¡°“√ªâ 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 „ÀÈ â„™ââ â∫—ß§—∫‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥Àπâ ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ â ∫«—ππ—∫·μà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°— ‘®®“

πÿ‡∫°…“‡ªìªªπμâπ‰ªâ

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Òı °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». ÚıÙÙ
‚Õ¿“   Õ√ÿ≥‘π∑å

ª√–∏“π°√√¡°“√ªªªÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡°“√∑— ÿ®√‘μ·Ààß™“μ‘
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คําถามคําตอบ
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คําถาม/คําตอบ

ขอ ๑. เปนคูสัญญามีความหมายอยางไร

การเปนคูสัญญา หมายถึง เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. ไดประกาศกําหนดฯ มิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ ไดเขามาทํา

สัญญากับรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐนั้นฯ จะตองเขาไปเก่ียวของกับสัญญาน้ัน จากการใช

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของตําแหนงนั้นๆ โดยที่สัญญาที่กลาวถึงนี้ จึงไดแก สัญญา

ที่รฐัไดทําขึ้นตามระเบียบฯที่ใชกับหนวยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจางตางๆ เปนตน

สําหรับหนวยงานของรัฐ หมายถึง เฉพาะหนวยงานของรฐัที่เจาหนาที่ของรฐั

ผูนั้นปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ

ดําเนินคดี

เชน นาย ก เปนนายกองคการบริหารสวนตําบล ช นาย ก และคูสมรส ของ

นาย ก จะเขามาทําสญัญากับองคการบริหารสวนตําบล ช มิได ซึ่งรวมถึงกรณีที่นาย 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

องคการบรหิารสวนตําบล ช ในกรณีนี ้นาย ก และคูสมรสจะเขาเปนคูสญัญากบั บรษิทั ร  

มิไดเชนกัน

ขอ ๒. การมีสวนไดเสียในสัญญามีความหมายอยางไร

การมีสวนไดเสียในสัญญา หมายถึง การท่ีเจาหนาที่ของรัฐไดเขาไปมีสวนได

เสียในสัญญา ที่รัฐไดทําไวกับบุคคลใดๆนอกเหนือจากกรณีในขอ ๑ ซึ่งไดแกการท่ี
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เจาหนาที่ของรัฐจะไดรับประโยชนหรืออาจจะเสียประโยชน จากการปฏิบัติตามสัญญา

จากการดําเนินการตามสัญญาน้ันๆ ที่อยูในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ

เจาหนาที่ของรัฐ ผูนัน้

เชน นาย ก นายกองคการบริหารสวนตําบล ช ไดวาจางบริษัท ข ที่มีนาย ข

ซึ่งเปนบุตรของนาย ก ที่ไดบรรลุนิติภาวะแลวเปนกรรมการผูจัดการ และนาย ก

ในฐานะนายกองคการบริหารสวนตําบล ช ไดเขาไปชวยเหลือตางๆในการดําเนินการ

ตามสัญญาเพื่อใหบริษัท ข ไดรับประโยชนสูงสุดจากสัญญาเกินกวาปกติที่จะไดรับ

ประโยชน ตามสัญญาที่ทําไวและไดมีการปฏิบัติที่แตกตางจากกรณีอื่นๆ ที่มีบริษัทอื่น

ไดเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบล ช ที่มีลักษณะอยางเดียวกนั

ขอ ๓. การเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทมีความหมาย

อยางไร

การเปนหุนสวนหรือผูถือหุน หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนดตาํแหนง มใิหดาํเนินกจิการตามความในมาตรา ๑๐๐

ไดเข าไปลงทุนตางๆในธุรกิจของเอกชน โดยการเปนหุ นสวน ในหางหุ นสวน

ประเภทตางๆหรือไดเปนผูถือหุนแลวแตกรณี และในเวลาตอมาภายหลังหางหุนสวนฯ

หรือบริษัทที่เจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงท่ีคณะกรรมการ 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

เปนคูสญัญากับองคการบรหิารสวนตาํบล ข  ซึง่ม ีนาย ก  เปนเจาหนาทีข่องรัฐทีน่าย ก

ไดปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจ กํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ

ดําเนินคดี
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ขอ ๔. การหามรับสัมปทานจากรัฐหรือหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ

ราชการสวนทองถิ่น มีความหมายและขอบเขตอยางไร

การหามตามกฎหมายในขอน้ี เป นการหามเปนการท่ัวไปในการรับ

สัมปทานจากรัฐ ไมวาเปนการรับสัมปทานจากหนวยงานของรัฐที่ไดจัดตั้งในรูปแบบใดๆ

ก็ตาม โดยท่ีสัญญาสัมปทานน้ันมีความแตกตางจากสัญญาทั่วๆ ไปหรือตางจาก

การเขาเปนคูสัญญาตาม ขอ ๑

ขอ ๕. สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนไมวาทางตรงหรือทางออม

กับรัฐหรือหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ ราชการสวนทองถิ่น มีความหมาย

และขอบเขตอยางไร

หมายถึง สัญญาที่อาจจะเรียกช่ืออยางอื่นและเปนสัญญาในลักษณะทํานอง

เดียวกันกับสัญญาสัมปทาน ดังนั้น การทําสัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน

แลวไมวาจะไดทาํกับหนวยงานของรฐัทีไ่ดจดัตัง้ในรปูแบบใดๆกต็าม กเ็ปนการตองหาม

ตามกฎหมายทั้งส้ิน การผูกขาดตัดตอน หมายถึง เมื่อไดมีการทําสัญญากันแลวใน

ระยะเวลาที่สัญญามีผลผูกพันคูสัญญา หนวยงานของรัฐจะไมเปดโอกาสใหบุคคลอื่น

หรือนิติบุคคลอื่นเขามาทําสัญญาในลักษณะเดียวกันนั้นอีก ในเขตพื้นที่ขององคการ

ปกครองสวนทองถ่ินนั้น ในจังหวัดน้ัน หรือที่เกี่ยวกับภารกิจของสวนราชการที่มีฐานะ

เปนกรมนั้นๆ อีก หรือไมเปดใหมีการแขงขันใดๆตามสัญญาที่ไดทํากันไวแลว
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ออกแบบและพิมพที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด   โทร. ๐ ๒๙๐๓ ๘๒๕๗-๙
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