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ค าน า 

  
 ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  ถือเป็นการคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดกฎหมายและจริยธรรม  เมื่อผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้มีการใช้อ านาจไป
แทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจ  และท าให้ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็น
อิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรมส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  ท าให้ผลประโยชน์หลัก
ขององค์กร หน่วยงาน โดยเฉพาะผลประโยชน์ของประชาชนในชุมชนต้องเสียหาย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่  
การใช้มาตรการทางกฎหมาย  โดยการก าหนดหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญ และมาตรการไว้ในพระราชบัญญัติต่าง ๆ  
 ดังนั้น ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเครื่องมือให้
บุคคลอื่นแสวงหาผลประโยชน์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ” ฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ  พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 
ต่อไป 
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 1 นิยามศัพท์ผลประโยชน์ทับซ้อน 
............................. 

 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ขัดกันหมายถึงการที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลักซึ่ง
ถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะน าไปสู่การทุจริต 

 

 

ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป  นผลตอบแทนที่บ ุคคลได้ร ับโดยเห  นว ่าม ีค ุณค่าท ี่จะ
สนองตอบความต ้องการของตนเองหรือของกล ุ่มท ี่ตนเองเกี่ยวข้องผลประโยชน ์เป็นสิ ่งจ ูงใจให ้คนเราม ี
พฤติกรรมต่างๆเพ ื่อสนองความต ้องการท ั้งหลาย ผลประโยชน ์ส ่วนตน มี ๒ ประเภท ค ือ ท ี่เกี่ยวกับเง ิน 
(pecuniary) และท ี่ไม่เก่ียวกับเง ิน (non-pecuniary) 

๑. ผลประโยชน ์ส ่วนตนท ี่เกี่ยวกับเง ิน ไม่ได ้เกี่ยวกับการได ้มาซ ึ่งเง ินทองเท่าน ั้น แต่ย ังเกี่ยวก ับการ
เพ่ิมพูนประโยชน์หร ือปกป ้องการสูญเสียของสิ่งท ี่ม ีอยู ่แล้ว เช่น ท ี่ดิน หุ ้น ต าแหน่งในบร ิษ ัทที่ร ับงานจาก
หน่วยงาน รวมถ ึงการได้มาซึ่งผลประโยชน ์อ่ืนๆ ท ี่ไม่ได ้อยู่ในรูปต ัวเง ิน เช ่น ส ัมปทาน ส ่วนลดของขวัญ หรือ
ของท ี่แสดงน้ าใจไมตรอี ื่นๆ 

๒. ผลประโยชน ์ท ี่ไม่เกี่ยวกับเง ิน เกิดจากความส ัมพันธ ์ระหว ่างบ ุคคล ครอบคร ัว หร ือก ิจกรรมทาง
สังคมว ัฒนธรรมอ่ืน ๆ เช ่น สถาบันการศึกษา สมาคม ล ัทธิแนวคิด ม ักอยู ่ในร ูปความลำเอ ียง/อคติ/เลือกที่ร ักม ัก
ที่ชัง และม ีข ้อสงเกตว ่าแม ้แต่ ความเช ื่อ/ความค ิดเห  นส ่วนต ัวก  จ ัดอยู่ในประเภทนี้ 
 

ผลประโยชน์ส ่วนรวมหร ือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก  ตามที่ให ้ประโยชน์
สุขแก ่กลุ่มบ ุคคลทั้งหลายในส ังคมผลประโยชน ์สาธารณะยังหมายถ ึงหล ักประโยชน ์ต ่อมวลสมาช ิกการระบ ุ
ผลประโยชน์สาธารณะไม ่ใช่เรื่องง ่ายแต ่ในเบ ื้องต ้นเจ ้าหน ้าท ี่ภาครัฐสามารถให้ความส าคัญอันด ับต ้นแก่ส ิ่งน ี้
โดย 

 ท างานตามหน ้าท ี่อย่างเต  มท ี่และมีประส ิทธิภาพ 
 ท างานตามหน ้าท ี่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
 ระบุผลประโยชน ์ท ับซ้อนท ี่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจ ัดการอย่างมีประส ิทธิภาพ 
 ใหค้วามส าคัญอันด ับตนแก ่ผลประโยชน์สาธารณะ ม ีความคาดหว ังว ่าเจ้าหน้าที่ต้องจำก ัด

ขอบเขตที่ประโยชน์ ส ่วนตนจะมามีผลต ่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 
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 หล ีกเล ี่ยงการตัดส ินใจหรือการท าหน ้าท ี่ท ี่มผีลประโยชน ์ท ับซ้อนหล ีกเล ี่ยงการกระทำ/ก ิจกรรม
ส่วนตนที่อาจทำ ใหค้นเห  นว่าได ้ประโยชน ์จากข้อมลูภายใน 

 หลีกเลี่ยงการใช ้ต าแหน่งหน้าที่หร ือทร ัพยากรของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
 ป้องกันข้อครหาว่าได ้รับผลประโยชน ์ท ี่ไม่สมควรจากการใช ้อ านาจหน้าที่ 
 ไม่ใช ้ประโยชน ์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในท ี่ได ้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะท ี่ไปหาต าแหน่งงาน

ใหม่ 
หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที ่ท างานให ้ภาคร ัฐคือ การให ้

ความสำคัญอ ันดับต้นแก่ ประโยชน ์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม ่จำก ัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของร ัฐ
ทั้งระดับท้องถิน่และระดับประเทศเท ่าน ั้น แต ่ยังรวมถ ึงคนอ่ืน ๆ ท างานให้ภาครัฐ เช ่น ท ี่ปรึกษา อาสาสมัคร 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ได้นิยามความข ัดแย ้งก ันระหว ่างผลประโยชน์ท ับซ้อนและ
ผลประโยชน์ส ่วนรวมหร ือ Conflict of Interests หมายถ ึงสถานการณ์หร ือการกระท าที่บ ุคคลไม ่ว ่าจะเป  น
นักการเม ือง ข ้าราชการ พน ักงานบร ิษ ัท  หร ือผู้บร ิการ ม ีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนม ีผลต่อการตัดสินใจ
หร ือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที ่บ ุคคลน ั้นร ับผิดชอบอยู ่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของ
ส ่วนรวม กล ่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของร ัฐตัดส ินใจหร ือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตน  อันก่อให ้เกิด
ประโยชน ์ต ่อตนเอง หรือพวกพ้องมากกว ่าประโยชน ์ส ่วนรวม ซ ึ่งการกระทำด ังกล ่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหร ือไม่
ร ู้ต ัว ท ั้งเจตนาและไม ่เจตนาในร ูปแบบที่หลากหลาย  จนกระท ั้งกลายเป  นธรรมเนียมปฏ ิบ ัต ิที่ไม ่เห  นว ่า
เป  นความผิด ตัวอย ่าง การกระทำด ังกล่าวม ีให ้พบเห  นได้มากในส ังคมส่งผลให ้บ ุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรม เนื่องจากการย ึดผลประโยชน์ ส ่วนตนเป  นหล ักได ้ส ่งผลเส ียหายให้เกิดข ึ้นกับประเทศชาติ  ก่อให ้เก ิด
การกระทำที่ผิดจร ิยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของร ัฐที่ต้องค านึงถ ึงประโยชน์สาธารณะ  แต่กลับ
ทำหน้าที่ตัดสินใจหร ือปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถ ึงประโยชน์ส่วนตนหร ือ พวกพ ้องเป  นหล ัก 

ความขัดแย้ง Conflict สถานการณ ์ท ี่ขดักันไม่ลงรอยเป็นเหต ุการณ ์อันเกิดขึ้นเมื่อบ ุคคลไม ่สามารถ
ตัดสินใจกระทำอย่างใดอย่างหน ึ่ง  ความข ัดแย้งอาจเกิดขึ้นได ้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความค ิดแนวทาง
ปฏ ิบัต ิหรือผลประโยชน์ 
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บทที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญ ัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป ้องกันและปราบปรามการท ุจริต พ.ศ. 
2542 และแก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 ห ้ามม ิ
ให ้เจ้าหน้าที่ของร ัฐผู้ใดด าเนินก ิจการ ด ังต ่อไปนี้ 

(๑) เป  นคู่สัญญาหร ือม ีส่วนได้ส ่วนเสียในสัญญาที่ทำก ับหน่วยงานของร ัฐที่เจ้าหน้าที่ของร ัฐผ ู้น ั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท ี่เป  นเจ ้าหน ้าท ี่ของรัฐ ซ ึ่งมีอ านาจกับกบัด ูแลควบค ุมตรวจสอบหรอืดำเนินคดี 

    (๒) เป  นห ุ้นส ่วนหร ือผู้ถ ือห ุ้นในห ้างห ุ้นส่วนหร ือบร ิษ ัทท ี่เข ้าเป  นคู่สัญญาก ับหน่วยงานของร ัฐที่
เจ้าหน้าที่ของร ัฐผ ู้น ั้นปฏ ิบัต ิหน ้าท ี่ในฐานะท ี่เป  นเจ ้าหน ้าท ี่ของรัฐ ซ ึ่งมีอ านาจก ากับด ูแลควบค ุมตรวจสอบหรือ
ดำเนินคดี 

    (๓) ร ับสัมปทานหร ือคงถ ือไว ้ซึ่งส ัมปทานจากร ัฐหน่วยราชการหน่วยงานของร ัฐร ัฐว ิสาหก ิจ
หร ือราชการส ่วนท ้องถิ่นหร ือเข ้าเป  นคู่ส ัญญาก ับร ัฐหน ่วยราชการหน่วยงานของร ัฐร ัฐว ิสาหก ิจหร ือราชการ
ส ่วนท ้องถิ่นอ ันม ีลักษณะเป  น การผ ูกขาดตัดตอน ท ั้งนี้ไม ่ว ่าโดยทางตรงหร ือทางอ ้อม หร ือเป  นหุ ้นส ่วนหร ือ     
ผู้ถ ือห ุ้นในห ้างห ุ้นส่วนหร ือบร ิษ ัทที่ร ับสัมปทาน หรือเข ้าเป  นค ู่ส ัญญาในล ักษณะดงักล ่าว 

(๔) เข ้าไปม ีส่วนได้เสียในฐานะเป  นกรรมการที่ปร ึกษา ตัวแทนพน ักงาน หร ือล ูกจ้างในธ ุรก ิของ
เอกชน ซึ่งอยู่ภายใต ้การก ากับด ูแลควบค ุมหรือตรวจสอบของหน ่วยงานของรัฐท ี่เจ ้าหน ้าท ี่ของรัฐผ ู้น ั้นส ังกัดอยู ่
หร ือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป  น เจ้าหน้าที่ของร ัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธ ุรก ิจของเอกชนนั้นอาจ
ข ัดแย ้งต่อประโยชน์ส ่วนรวมหร ือประโยชน์ ทางราชการหรือกระทบต ่อความมีอิสระในการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ของ
เจ ้าหน ้าท ี่ของรัฐผ ู้น ั้น 

    เจ ้าหน้าที ่ของร ัฐต าแหน่งใดท ี่ต ้องห ้ามม ิให ้ดำ เนินก ิจการตามวรรคหนึ ่งให ้เป  นไปตามที่
คณะกรรมการป ้องก ัน และปราบปรามการท ุจริตแห ่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดโดยประกาศในราชก ิจจานเบกษาให ้
นำบทบ ัญญัติในวรรคหน ึ่งมาใช้บ ังค ับ ก ับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของร ัฐตามวรรคสอง โดยให ้ถ ือว ่าการด าเนิน
ก ิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป  นการดำเนินก ิจการของ เจ ้าหน ้าท ี่ของรัฐ 
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มาตรา 101 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจาก

การเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี โดยอนุโลมเว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดท่ีจ าหน่ายได้ในบริษัท มหาชนจ ากัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100 
(2) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัด หรือบริษัท
มหาชนจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้า
ร่วมทุน 

   มาตรา 103 ห ้ามม ิให ้เจ้าหน้าที่ของร ัฐผู้ใดร ับทร ัพย ์สินหร ือประโยชน์อ่ืนใดจากบ ุคคล
นอกเหนือจากทร ัพย ์สิน หร ือประโยชน์อ ันควรได้ตามกฎหมาย หร ือกฎข ้อบ ังคับที่ออกโดยอาศ ัยอ านาจตาม
บทบ ัญญัติแห ่งกฎหมายเว ้นแต่การร ับ ทรพัย์ส ินหรือประโยชน ์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหล ักเกณฑ์และจำนวน
ท ี่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด 

  บทบัญญ ัต ิในวรรคหน ึ่งให้ใช ้บังค ับกับการร ับทร ัพย ์ส ินหร ือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ที่พ ้นจากการ
เป  นเจ้าหน้าที่ของ รัฐมาแล ้วยังไม่ถ ึงสองปีด ้วยโดยอน ุโลม 

  มาตรา 103/1 บรรดาความผิดท ี่บ ัญญัติไว ้ในหมวดนี้ให ้ถ ือเป  นความผิดฐานทุจร ิตต่อหน้าที่
หร ือความผิดต่อต าแหน่งหน ้าท ี่ราชการหรือความผ ิดต ่อต าแหน่งหน ้าท ี่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาด ้วย 

บทลงโทษ 
มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของร ัฐผู้ใดฝ่าฝ ืนบทบ ัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หร ือมาตรา 

103 ต้องระวางโทษจำค ุกไม่เกินสามปีหร ือปร ับไม ่เก ินหกหมื่นบาทหร ือทั้งจ าท ั้งปร ับกรณีความผ ิดตามมาตรา 
100 วรรคสามหากเจ้าหน้าที่ของรัฐผ ู้ใดพิส ูจน ์ได ้ว่าตนมิได ้รู้เห นยินยอมด ้วยในการท ี่ค ู่สมรสของตนดำเนินการ
ตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให ้ถ ือว ่าผู้นั้นไม ่มีความผ ิด 

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการท ุจริตแห ่งชาติเรื่องหล ักเกณฑ์
การร ับทรัพย ์ส ินหร ือประโยชน ์อ ื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน ้าที่ของร ัฐ พ.ศ. 2543 

อาศยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห ่งพระราชบ ัญญัติประกอบร ัฐธรรมนูญว ่าด้วย
การป ้องก ันและปราบปรามการท ุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป ้องก ันและปราบปรามการทุจร ิตแห ่งชาต ิ
จึงกำหนดหลักเกณฑ ์และจำนวน ทรัพย์ส ินหรือประโยชน ์อ่ืนใดท ี่เจ ้าหน ้าท ี่ของรัฐจะรับจากบุคคลได ้โดย
ธรรมจรรยาไว้ดังนี้ 

ข ้อ 1 ประกาศนี้เร ียกว ่า “ประกาศคณะกรรมการป ้องก ันและปราบปรามการทุจร ิตแห ่งชาติ
เรื่องหลักเกณฑ์การร ับทรัพย์ส ินหรือประโยชน ์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ ้าหน ้าท ี่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

ข้อ 2 ประกาศน ี้ใหใ้ช ้บังค ับต ั้งแต ่วันถัดจากว ันประกาศในราชกิจจาน ุเบกษาเป็นตน้ไป 
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ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“การร ับทรัพย์ส ินหรือประโยชน ์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว ่าการร ับทร ัพย ์ส ินหร ือ

ประโยชน์อ่ืนใดจากญาต ิหรือจากบุคคลท ี่ให้กันในโอกาสต ่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณ ีหรือ
ว ัฒนธรรมหร ือให ้ก ันตามมารยาททปฏ ิบ ัติกันในส ังคม 

“ญาติ” หมายความว่าผ ู้บุพการีผ ู้ส ืบส ันดาน พ่ีน ้องร่วมบิดามารดา หร ือร ่วมบ ิดา หร ือมารดา
เดียวก ัน ลง ป ้า น ้า อา ค ู่สมรส ผ ู้บุพการี หรอืผ ู้ส ืบส ันดานของค ู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผ ู้รับบ ุตรบุญธรรม 

“ประโยชน ์อ่ืนใด” หมายความว ่าสิ่งที่ม ีม ูลค่าได้แก ่การลดราคาการร ับความบ ันเท ิงการร ับ
บร ิการการร ับการฝ ึกอบรมหร ือส ิ่งอ่ืนใดในล ักษณะเด ียวก ัน 

ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ

บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือ

มีหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือ
รักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร ว หากผู้บังคับบัญชาเห นว่าไม่มีเหตุที่
จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 

  ข ้อ 7 การร ับทรพัย์ส ินหรือประโยชน ์อ่ืนใดท ี่ไม่เป  นไปตามหล ักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค ่า
มากกว ่าท ี่กำหนดไว้ ในข้อ 5 ซ ึ่งเจ ้าหน ้าท ี่ของรัฐได ้รับมาแล ้ว โดยมคีวามจำเป  นอย่างยิ่งท ี่ต ้องรับไว้เพ่ือร ักษา
ไมตร ีม ิตรภาพหร ือความสัมพันธ ์อ ันดี ระหว ่าง บ ุคคล เจ้าหน้าที่ของร ัฐ ผู้นั้นต้องแจ ้งรายละเอ ียด
ข ้อเท จจร ิงเกีย่วก ับการร ับทร ัพย ์สินหร ือประโยชน์นั้นต่อ ผู้บังค ับบ ัญชา ซ ึ่งเป  นหัวหน ้าส ่วนราชการผ ู้บริหาร
ส ูงส ุดของรัฐวิสาหก ิจ หร ือผู้บร ิหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบ ัน หร ือองค์กร ที่เจ ้าหน ึ่งของรัฐผ ู้น ั้นส ังกัดโดยท ันท ี
ท ี่สามารถกระทำได ้ เพ่ือให ้วิน ิจฉัยว ่าม ีเหตุผลความจาเป  นความเหมาะสมและสมควรที่จะให้เจ ้าหน ้าท ี่ของรัฐ    
ผ ู้น ั้นรับทรพัยส์ ินหรือประโยชน ์น ั้นไว้เป  นส ิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่ผู ้บ ังคับบ ัญชาหร ือผ ู้บร ิหารส ูงสุดของร ัฐว ิสาหก ิจหน่วยงานหร ือสถาบ ันหร ือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของร ัฐผู้น ั้นส ังกัด มีค าส ั่งว่าไม่สมควรรับทรพัย์ส ินหรือประโยชน ์ด ังกล ่าว ก ให้ค ืนทรัพย์ส ินหรือประโยชน ์
น ั้นแก่ผ ู้ให้โดยท ันท ี่ ในกรณีทีไ่ม่สามารถค ืนใหไ้ด้ ใหเ้จ ้าหน ้าท ี่ของรัฐผ ู้น ั้นส ่งมอบทร ัพย ์ส ินหร ือประโยชน์ดังกล่าว
ให ้เป  นสิทธ ิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผ ู้น ั้นส ังกัดโดยเร ว 

เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าหรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจงรายละเอียดข้อเท จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือ 
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ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจ แต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้
เพ่ือด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ไดร้ับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็น
ผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียด
ข้อเท จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือ
ประธานสภาทอ้งถิน่ทีเ่จ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิกแล้วแต่กรณ ีเพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้
บังคบัผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

********************************************************************** 
 
 บทที่ 3  แนวทางปฏบิ ัต ิเพ่ือป้องก ัน “ผลประโยชน ์ทับซ้อน” 

 
1. แนวทางปฏ ิบ ัติเพื่อป้องก ันมิให ้ม ีการฝ ่าฝ ืนบทบ ัญญ ัติ มาตรา 100 แห ่งกฎหมายประกอบร ัฐธรรมน ูญว ่า
ดว้ยการป้องก ันและปราบปรามการทจุร ิต 

1) การเตร ียมต ัวก ่อนเข้าสู่ต าแหน่ง (ก ่อนเป  นเจ้าหน ้าที่ของร ัฐ) 
 ก ่อนเข ้ามารับต าแหน่งเจ ้าหน้าที่ของร ัฐบ ุคคลนั้น ๆ จะต้องเตร ียมตัวโดยตรวจสอบตนเอง      

คู่สมรส บ ุตรทีย่ังไม่บรรล ุน ิต ิภาวะ ว่าได ้มีการด าเนินกิจการใด ๆ บ ้าง 
 ในขณะท ี่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนท ี่ได ้ทำธุรก ิจหร ือท าการค ้าไว ้ก ับร ัฐ โดยจะต้อง

ตรวจสอบการเป  นคู่สัญญาก ับร ัฐ การร ับสัมปทานจากร ัฐหร ือการเป  นกรรมการผู้จัดการ การถ ือห ุ้นหร ือการ
เป  นห ุ้นส่วนผ ู้จ ัดการหรือการเป  นห ุ้นสวนในห ้างห ุ้นส่วนต่าง ๆ ว ่าม ีหร ือไม ่อย ่างไร และต้องสำรวจก ิจการต่าง ๆ 
ของค ู่สมรส รวมถ ึงการศ ึกษากฎหมายท ี่เกี่ยวข้อง 
 

2) การปฏิบ ัต ิหน ้าที่หร ือดำรงตนในระหว ่างทีเ่ป  นเจ้าหน ้าที่ของร ัฐ 
เจ้าหน้าที่ของร ัฐในต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งนายกร ัฐมนตรี ร ัฐมนตร ี ผู้บร ิหารองค์กรปกครอง

ส่วนท ้องถิน่หรอืผ ู้บริหารหน ่วยงานภาครัฐ ต ้องไม ่ด าเนินก ิจการใด ๆ ที่เป  นการข ัดก ันระหว ่างประโยชน์ส ่วน
บ ุคคลก ับประโยชน ์ส ่วนรวม ตามท ี่กำหนดไว ้ในมาตรา 100 แห ่งกฎหมายประกอบร ัฐธรรมนูญว ่าด ้วยการ
ป ้องก ันและปราบปรามการท ุจริต 

 ค ู่สมรสของเจ ้าหน ้าท ี่รัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมน ูญว่าด ้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจร ิตได้ห ้ามค ู่สมรสมิใหด้ำเนินกิจการใด ๆ ท ี่เป  นการขัดกันระหว่างประโยชน ์ส ่วนบุคคลและประโยชน ์ส ่วนรวมไว้
ด้วย 
 

3) การดำเน ินก ิจการในภายหลงัทีพ่ ้นจากต าแหน่ง  (พ ้นจากการเป  นเจ้าหน ้าที่ของร ัฐ  
ย ังไม ่ถ ึง 2 ป ี) 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจริต ตามมาตรา 100 ได้
บัญญัติ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชนส่วนรวม 
โดยห้ามด าเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในต าแหน่งนั้น ๆ แล้ว ทั้งนี้ได้ห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 
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2. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ 
 ค าแนะนำ : ท่านควรด าเนินการดังนี้ 
ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่านควรพิจารณาตอบคาถาม 3 ข้อนี้ เพ่ือใช้ในการ

ตัดสินใจ ว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ คือ 
1) เราควรรับหรือไม่: ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่

สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารยาททปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมที่จะรับอย่างยิ่ง ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 







 ถ ้าเป็นการให ้เง ิน ท ่านต้องปฏ ิเสธไม ่ว ่าจะเป็นโอกาสใด ๆ หร ือการร ับเงินสดหร ือสิ่งใด ๆ 
ที่สามารถเปล ี่ยนเป  นเงินได้ เช่น ห ุ้น พันธบ ัตร หร ือลอตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข ้าข ่ายการร ับสินบน และเป  นการฝ่า
ฝ ืน ประมวลจริยธรรมข ้าราชการพลเรือนท ั้งส ิ้น 

  ทั้งนี้ หากได้ร ับการเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเง ิน สิ่งที่ควรนำมาเป็นเหตุผลในการ
ตัดส ินใจ คือใหพิ้จารณาว่า ทำไมเขาจ ึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน ์ด ังกล ่าวให ้เรา และการเสนอของดังกล่าว
นั้นม ีผล ต ่อการต ัดส ินใจในการปฏ ิบ ัติตนหร ือไม่ หร ือควรพิจารณาบนหลักการปฏ ิบ ัต ิงานในภาคร ัฐท ี่อยู ่บน 
พ้ืนฐานว ่า การกระทำและการตัดส ินใจใด ๆ จะต ้องกระทำด้วยความเป  นกลาง ปราศจากการม ีส ่วนได้ส ่วนเส ีย
ในการใหบ้รกิาร และปกป ้องผลประโยชน ์ของส ังคมไทยโดยรวม 

ดังน ั้น องค ์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม ่ควรใช ้ของขว ัญหร ือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ 
ผลประโยชน์ให ้ก ับองค์กรของตนหรือตนเอง เหน ือองค ์กรหรือบุคคลอ่ืน ท าให ้ส ั่นคลอนความเชื่อถ ือไว ้วางใจที่
ประชาชนม ีต่อร ัฐ และท าให ้เก ิดความไม่เป  นธรรมในส ังคม 
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2) เราควรรายงานการร ับหร ือไม่ :ท ่านควรมีแนวทางพ ิจารณา ด ังนี้ 
 ของขว ัญทั้งหมดที่มีค ่าทางประว ัตศาสตร์หรือว ัฒนธรรม เช ่น งานศิลปะ พระพุทธร ูป 

เครื่องประดับ โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล  ก แต ่ก ถือว่า ของขวัญน ั้น ๆ เป็นทรัพย์ส ินขององค ์กรไม่ว่าจะมีราคา
เท ่าใด 

 ของขว ัญหร ือผลประโยชน ์ที่ได ้ร ับเม ื่อเทียบก ับราคาตลาด ม ีค่าน ้อยกว ่า 3,000 บาท      
ไม่ต ้องรายงาน  หร ืออาจเก  บเป  นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏ ิบ ัติตามประกาศคณะกรรมการป ้องก ันและ
ปราบปรามการทุจริตแห ่งชาติ เรื่องหล ักเกณฑ ์การร ับทรัพย์ส ินหรือประโยชน ์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของร ัฐ พ.ศ. 2543 

 ของขว ัญหร ือผลประโยชน ์ใด ๆ เม ื่อเทียบก ับราคาตลาดม ีค่าเก ิน 3,000 บาท ต ้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ทีมี่ค ่าทางการตลาดระหว่าง 3,000 – 15,000 บาท และ
เจ้าหน้าที่มี ความจำเป  นต ้องรับ ให้องค ์กรโดยห ัวหน้าส ่วนราชการตัดส ินว ่า สมควรให ้ข ้าราชการหร ือเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนน ั้น ๆ รับทรพัย์ส ินด ังกล ่าวหร ือไม่ 

  ถ้าของขว ัญหร ือผลประโยชน ์ม ีค่าทางการตลาดมากกวา 15,000 บาท ให ้ส ่งมอบเป็น
ทรัพย ์ส ินขององค์กร เพ่ือใช ้ประโยชน ์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค ์กรอาจพิจารณาอน ุญาตให ้
ข ้าราชการหร ือ เจ ้าหน ้าท ี่ของรัฐผ ู้น ั้นเก บรักษาของไว้เป  นกรณ ีไป เช ่น ของขว ัญในการย ้ายหน่วยงาน ขณะดำรง
ต าแหน่งเด ิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป  นต ้น 

 ถ ้าในป ีงบประมาณใด ๆ คุณค ่าของของขว ัญและหร ือผลประโยชน์ที่ได้ร ับจากผู้ให ้คน
เด ียวก ัน กลุ่มเดียวก ัน หร ือผู้ให ้ม ีความสัมพ ันธ ์ก ันหลาย ๆ ครั้ง เมือ่ รวมกันทัง้ปีมีค ่ามากกว ่า 3,000 บาท 
ต้องรายงานของขว ัญหร ือผลประโยชน ์แต ่ละอย่างที่ได ้ร ับ 

  ถ ้าในป ีงบประมาณใด ๆ ได้ของขว ัญและหร ือผลประโยชน์ที่ได้ร ับจากผู้ร ับบร ิการแม ้จะ
ต่างคนต่างกลุ่มเพ่ือเป  นการขอบคุณในการให ้บร ิการท ี่ดี แต่เมือ่รวมกันแล ้วมีค ่ามากกว ่า 3,000 บาท ต้อง
รายงานของขว ัญหร ือผลประโยชน ์แต ่ละอย่างน ั้น 

 ของขว ัญและหร ือผลประโยชน์ใด ๆ ท ี่ได้ร ับการเพ่ือเป  นการขอบคุณจากผู้ร ับบร ิการ 
(ประชาชนและองค์กรเอกชน) ที่ได ้อย ่างสม่ าเสมอบ ่อยครั้ง อาจท าให ้เก ิดข ้อสงสัยจากประชาชนว ่าม ีอ ิทธ ิพล
บ ิดเบ ือน ก ่อให้เกิดอคต ิในการใหบ้รกิารของข้าราชการหร ือเจ้าหน้าที่ของร ัฐ หร ืออาจก ่อให ้เก ิดความร ู้สึกชอบ
และคาดหวังว่าจะได ้รับของขวัญหรือผลประโยชน ์เมื่อมีผ ู้มารับบรกิาร ควรปฏิเสธการร ับ 

 เง ินสดหรือส ิ่งใด ๆ ท ี่สามารถเปล ี่ยนเป  นเง ินได้ ต ้องปฏ ิเสธไม่ร ับ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ ์
ใด ๆ 
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3)  เราสามารถเก  บไว ้เป  นของตนเองได ้หร ือไม่ 

 

  ปกต ิสามารถเก บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน ์น ั้นมีค ่าไม่เกิน 3,000 บาท 
  หากม ีราคาทางการตลาดระหว ่าง 3,000 – 15,000 บาท ส ่วนราชการต้อง

พิจารณาตัดส ิน ว ่าข้าราชการหรือเจ ้าหน ้าท ี่ของรัฐ น ั้น ๆ จะเก บไว้เองได ้หรือไม่ 
  หากราคามากกว ่า 15,000 บาท จะต้องให ้เป็นทร ัพย ์ส ินของส ่วนราชการ และส ่วน

ราชการพิจารณาต ัดส ินว่าจะใช ้ประโยชน ์อย่างไร 
 

3. หากฝ ่าฝืนจะม ีโทษอย่างไร 
การม ีพฤต ิกรรมใด ๆ ก ตามท ี่เข ้าข่ายประเภทของผลประโยชน ์ท ับซ้อน หรือมีพฤต ิกรรมท ี่พร้อมฝ่าฝ ืน

การปฏ ิบ ัติตามประมวลจริยธรรมข ้าราชการพลเร ือน ย ่อมส่งผลให ้ถ ูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่ง
ถ ึงขัน้ไล่ออก ขึน้อยู ่ก ับความร้ายแรงของการฝ่าฝ ืน หากถูกต ัดส ินว่าผ ิดจรงิผ ู้มสี ่วนเกี่ยวข้องท ุกคนอาจมีส ่วนร่วม
ในการร ับโทษทางอาญาด ้วย 

 
******************************************************** 

 
 

บทที่ 4 ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

กรณีที่ภรรยาและญาติเป็นผู้รับเหมา 
 จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า หลายกรณีผู้บริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเอง แต่
เป็นกิจการของคู่สมรสมีทั้งจดทะเบียนไม่จดทะเบียน หรือเดิมจดทะเบียนแล้วมาหย่าขาดกัน ก่อนมาเป็นคู่สัญญา
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นของญาติสนิทบิดามารดาและ พ่ีน้อง บุตร บางกรณีดูเหมือนเป็นความ    
จงใจเลี่ยงกฎหมาย ตัวอย่างเช่น กรณีของเทศบาลต าบล ก. ได้รับความสนใจจากสาธารณชนมาก เพราะเกิดการ
ลอบวางเพลิงที่ว่าการอ าเภอ ข . ซึ่งต ารวจ เผยว่ามาจากความขัดแย้งในเทศบาล นอกจากนี้ ยังรายงานว่าจังหวัด
ก าลังสอบสวนหาข้อเท จจริงการกล่าวหาว่าสมาชิกสภา เทศบาลฝ่ายค้านร้องว่าฝ่ายบริหารมีส่วนได้ส่วนเสียใน
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคู่สัญญาเป็นพ่ีน้องกัน ส่วนฝ่ายบริหารก ร้องว่า ภรรยาสมาชิกเทศบาลฝ่ายค้านท าสัญญา
ซื้อขายน้ ามันกับเทศบาลต าบล ก . ซึ่ง กรณีนี้อยู่ระหว่าง การสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบ
การทุจริตแห่งชาติ 

การจัดซื้อที่ดินของตัวเอง 
เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ จ าเป็นต้องมีการ

จดัซื้อที่ดินเพ่ือท าโครงการ เช่น สถานที่ท าการขององค์กรปกครองท้องถิ่น โรงบ าบัดน้ าเสียที่ดินส าหรับการก าจัด
ขยะหรือสถานี น้ าประปา พบว่าหลายครั้งไม่สามารถซื้อที่ดินตามราคาที่ได้รับงบประมาณ หรือรัฐเสียเงินมากขึ้น
เพราะราคาที่ดินแพงเกิน ความเป็นจริง และมีข่าวการทุจริตควบคู่ไปกับการจัดซื้อที่ดินเสมอ ซึ่งสาเหตุหนึ่งของ
ปัญหานี้มีต้นตอจากการที่ผู้บริหาร มีความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยหา
ประโยชน์ส่วนตัวเก งก าไรจากราคาที่ดิน ทั้งในรูปใช้ข้อมูลภายในเป็นประโยชนไปซื้อที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นใน
รูปแบบที่ก าหนดที่ตั้งโครงการในพ้ืนที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู่ เพ่ือขายที่ดินของตนเอง ในราคาที่สูงทั้งที่ตนเองเป็น
บุคคลที่ต้องรักษาประโยชน์ของสาธารณะ 
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กรณีนายก อบจ.ก. เช่ารถบริษัทตนเอง 

กรณีนี้ได้รับความสนใจมากเนื่องด้วยความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมีข้อเท จจริงคือ
จากนายก อบจ.ก. ได้ท าสัญญาเช่ารถกับบริษัท ข. จ ากัด ซึ่งนายก อบจ.ก. เป็นกรรมการของบริษัทและเป็นผู้ถือ
หุ้นของบริษัท เพ่ือไป ทัศนศึกษาตามโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและข้าราชการ 
อบจ.ก. ในกรณีเดิมจังหวัด ก. วินิจฉัยว่า นายก อบจ. เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาแต่ต่อมาส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาชี้ว่า นายก อบจ. ไม่ต้องให้พ้นจาก ต าแหน่ง เพราะใน พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 การเข้าเป็นคู่สัญญากับ อบจ. ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งต้องเป็น สัญญาสัมปทานเท่านั้นสัญญา นายก 
อบจ.ก. ท ากับบริษัทเป็นเพียงสัญญาธรรมดา แต่ในที่สุด นายก อบจ. ต้องพ้นจาก ต าแหน่งด้วยเหตุความขัดแย้ง
ใน อบจ. ซึ่งประเด น“สัญญาสัมปทาน” ใน พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแสดงความลักลั่น ในกฎหมายที่
ก าหนดลักษณะห้ามเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันระหว่างประเภทองค์กรปกครองท้องถิ่น 
 
กรณีการซื้อขายนามันของเทศบาลต าบล ก. 

เรื่องของเทศบาลต าบล  ก.  เป็นกรณีที่ท าให้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะจากกรณีนี้มีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน
พ้นจากสมาชกภาพตามค าวินิจฉัย ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เหตุเพราะมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรง
และทางอ้อมในห้างหุ้นส่วนจ ากัด ข. ซึ่งมีสัญญาขาย น้ ามันเชื้อเพลิงให้กับเทศบาลต าบล ก. โดยสมาชิกคนหนึ่ง
เป็นหุ้นส่วน สมาชิกอีกคนหนึ่งเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของ หุ้นส่วนอีกคนของห้างฯ ส่วนนายกเทศมนตรี
เป็นพ่ีสาวร่วมบิดามารดาของหุ้นส่วนของห้างฯ ทั้งที่ในระยะบริเวณรัศมี 10 กิโลเมตร ของส านักงานเทศบาล
ต าบล ก. สถานีบริการแห่งนี้ใกล้กับส านักงานฯ มากที่สุดสถานีอ่ืนๆ อยู่ห่างไปถึง 8 - 15 กิโลเมตร ซึ่ง ส านัก
คณะกรรมการกฤษฎีกาก วินิจฉัยว่า เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้พ้นสมาชิกภาพ ในกรณีนี้สมาชิกสภาทั้งสองคน
ได้ลาออก ก่อนการวินิจฉัยส่วนนายกเทศมนตรีจังหวัด ก. มีข้อเท จจริงว่านายกเทศมนตรีไม่ได้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งแม้
เป็นพ่ีน้องกับหุ้นส่วน ของห้างฯ ก ไม่ได้รับผลประโยชน์ในกิจการของห้างฯ แต่อย่างไร  ผู้ว่าราชการจังหวัดจึง
วินิจฉัยว่า มิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียใน สัญญาซื้อขายน้ ามัน 

การให้เช่าที่ดินของสมาชิกเทศบาลเทศบาลต าบล ก. 
ส าหรับในกรณีของเทศบาลต าบล ก. ไม่ใช่การทีส่มาชิกสภาเทศบาลขายสินคา้และบริการของบริษัทตนให้

เทศบาล หากเป็นเรื่องของสมาชิกสภาให้เทศบาลเช่าที่ดินเพ่ือเก บพัสดุและที่พักคนงาน ในระยะแรกประมาณ    
ปี พ.ศ. 2537 เนื่องจาก เทศบาลไม่มีที่ดินสมาชิกสภาทา่นนี้อนุญาตให้เทศบาลใช้โดยไม่คิดมูลค่า แต่ในปี 2541 
สมาชิกสภาได้แจ้งตอ่ทางเทศบาลว่า ต้องการใช้ที่ดิน แต่หากเทศบาลต้องการใช้ก ให้เช่าเดือนล่ะ 6,000 บาท ซึ่ง
เทศบาลก ท าสัญญาเช่าที่ดินกับสมาชิกท่านนี้ ระยะเวลา 3 ปีจาก 2541 - 2543 และได้ต่อสัญญาอีก 3 ป ี    
คือ 2544 - 2547 แต่นายกเทศมนตรีคนใหม่ที่เพ่ิงเข้าด ารง ต าแหน่งได้ร้องเรียนเรื่องนี้ขึ้นว่าสมาชิกสภามีส่วน
ได้เสียในสัญญาที่ท ากับเทศบาลสมาชิกสภาดังกล่าว จงบอกเลิกสัญญาและ คืนเงินค่าเช่าพร้อมทั้งลาออกจากการ
เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
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การเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลักษณะนี้อาจเห นเป็นเรื่องปกติส าหรับแวดวงองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
เป็นเจ้าของหรือมีหุ้นส่วนในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ทั้งทางตรงหมายถึงเป็นเจ้าของเอง หรือทางอ้อมหมายถึงมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน บางกรณีด าเนินธุรกิจอยู่ก่อนแล้วและในหลายกรณีเริ่มมีธุรกิจเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิก 
หรือผู้บริหารองค์กรปกครองทองถิ่น จนมักจะมีการพูดกันว่าสภาท้องถิ่นเป็น “สภาผู้รับเหมา”จริงอยู่ว่าการเป็น
เจ้าของหรือเป็นหุ้นสวนในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง นั้นไม่ใช่เรื่องผิด หากแต่สถานการณความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อ
สมาชิกสภาหรือผู้บริหาร ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เข้ามาดูแลเพ่ือประโยชนสาธารณะกลับเข้ามา
รับเหมางานในองค์กรปกครองท้องถิ่นเสียเอง ท าให้สมาชิกสภาและผู้บริหาร มีบทบาทที่ขัดแย้งกันคือในบทบาท
ของผู้ว่าจ้างและในบทบาทของผู้รับจ้าง และจากกรณีศึกษาบทบาทที่ขัดแย้งนี้น าสู่ความ – ไม่โปร่งใสในการ
บริหารงานและการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
 
การขายบริการหรือวัสดุอุปกรณ์หรือให้เช่าทรัพย์สินกับองค์กรปกครองท้องถิ่น 

นอกจากการเข้าเป็นผู้รับเหมาในโครงการก่อสร้างต่างๆ ดังกล่าวไปแล้ว ยังพบอีกว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหาร อยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งของผลประโยชน์ได้ ในกรณีที่ด าเนินธุรกิจขายบริการและวัสดุอุปกรณ์
กับองคป์กครองทองถิ่น ที่ตนเองเป็นสมาชิกเพราะอาจถูกมองว่าหาผลประโยชน์จากเทศบาลลักษณะเช่นนี้พบเห น
มาก 

กรณีค่าโง่ขุดลอกห้วยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ก. 
กรณีนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2545 โดย อบต.ข. ได้ร้องเรียนว่า อบจ.ก. อนุมัติโครงการซ้ าซ้อน

และมีการแอบอ้างเบิกเงินโดยไม่ได้ท างานจริง ข้อเท จจริงคือ อบต .ข. ได้ท าโครงการขุดลอกล าห้วย โดยได้รับ
งบประมาณจากส่วนราชการในการพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติจ านวน 510,300 บาท ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
ดังกล่าว ต้ังแต ่26 พฤศจิกายน และ เสร จสิ้นแล้วตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2544 พร้อมกับปักป้ายชื่อโครงการ
และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วต่อมา อบจ.ก. ได้อนุมัติ โครงการขุดลอกล าห้วย ซึ่งบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2545 แต่เจ้าหน้าที่พัสดุได้บันทึกขออนุมัติ ด าเนินโครงการขุดลอกฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2544 งบประมาณ 580,000 บาทซึ่ง นายก อบจ. ไดล้งนามอนมุัตเิห นชอบ ให้ด าเนินการในวันเดียวกันปรากฏ
ว่า อบจ.ก. ได้จัดจ้าง หจก.ค. เป็นผู้รับจ้างให้ขุดลอกคลองยาว 969 เมตรและได้ท าสัญญา จ้างลงวันที่ 25 
ธันวาคม โดย หจก.ค. เข้าด าเนินการวันที่ 27 ธันวาคม และส่งมอบงานในวันที่ 3 มกราคม 2545 โดยน า 
เครื่องจักรไปขุดลอกต่อท้ายโครงการที่ขุดลอกฯ ของ อบต .ข. ที่ท าเสร จไปแล้วอีก 93 เมตร พร้อมทั้งปักป้าย
โครงการและ ถ่ายภาพป้ายโครงการเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจาก อบจ.ก. ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงาน
เมื่อวันที่ 7 มกราคมและ เบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 8 มกราคม นอกจาก หจก.ค. ปักป้ายของ 
อบจ.ก. แล้ว และยังท าลายป้ายโครงการ เดิมของ อบต.ข. ทิ้ง แต่ชาวบ้านไปพบเข้าจึงน ามาให้ อบต.ข. เพ่ือ
ด าเนินการร้องเรียนเรื่องนี้จึงปรากฏแก่สาธารณะ 

กรณีที่สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับเหมาเองหรือเป็นหุ้นส่วน 
การศึกษาพบว่ามีหลากหลายลักษณะของการที่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเข้ามารับเหมางานของ

เทศบาล กรณทีีพ่บจะมีทัง้ที่เข้ามาโดยตรงในฐานะของหุ้นส่วนเช่นกรณีของเทศบาลต าบล ก . ได้ท าสัญญาว่าจ้าง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อสร้าง ให้ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ต าบล ก. โดยมีหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ เป็นผู้ลงนามซึ่ง
การก่อสร้างก าหนดแล้วเสร จ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2544 ต่อมาหุ้นส่วนผู้จัดการได้ลาออกจากการเป็นหุ้นส่วน 
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ของห้างฯ และลงรับสมัครเป็นสมาชิกสภา และได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 และได้
ขอเปลี่ยนให้บิดาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างแทนตน ซึ่งในกรณีนี้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่า ถึงแม้
จะลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการก่อนวันเลือกตั้ง แต่ก ยังมี ฐานะเป็นหุ้นส่วนของห้างตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วน ผู้จัดการของห้างได้ท าหลังจากวันที่ได้รับ
เลือกตั้งเข้ามา จึงถือว่าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลซึ่งต้องถูกถอดถอนสมาชิกภาพ แม้แต่ เมื่อเปลี่ยนให้บิดาเป็น
หุ้นส่วนผู้จดัการก ยังถือว่าสมาชิกสภาผู้นี้มีผลประโยชน์จากบริษัทก่อสร้างอยู่ดี ซึ่งยังเป็นคู่สัญญากับเทศบาล กรณี
นี้ชี้ให้เห นถึงปัญหาทางกฎหมาย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการเลือกตัง้เทศบาลมิได้มีข้อห้ามบุคคลที่เป็น คู่สัญญา
กับเทศบาลลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล จึงท าให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการเลือกตั้งซ่อม 

 
กรณีคณะเทศมนตรีเทศบาลเมือง ก. 

ส่วนกรณีเทศบาลเมือง ก . พบว่า นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเอง
ให้กับเทศบาลเมือง ก. ซ้ือรถจักรยานยนต์จากบริษัทจ ากัด ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการบริษัท โดยเทศมนตรี
เมือง ก . เป็นผู้ลงนามในฐานะผู้ซ้ือ  รวมทัง้การทีเ่ทศบาลน ารถเทศบาลยี่ห้อนิสสันไปตรวจ เช คสภาพที่บริษัท 
นิสสัน จ ากัด ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการบริษัท โดยกล่าวว่าเป็นศูนย์นิสสันแห่งเดียวในจังหวัด นอกจากนั้น
เทศมนตรีในฐานะผู้จัดการ และเจ้าของโรงพิมพ์ฯ ได้เป็นผู้รับจ้างเทศบาลพิมพ์หนังสือพิมพ์เทศบาลเมือง ก . 
รวมทั้งเทศมนตรีอีกท่านในฐานะหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนวีดีโอ ซึ่งเทศบาลเมือง ก. ได้ท าการซื้อวัสดุอุปกรณ์จาก
ห้างฯ นี้ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ในกรณีสุดท้ายเทศมนตรี ได้แจ้งว่าได้ลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนของห้างฯ  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่าในกรณีของเทศบาลเมือง ก . ทั้งนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีทั้ง     
2 คน มีส่วนได้เสียในสัญญาส าหรับเทศมนตรีที่ลาออกจากเป็นหุ้นส่วนนั้น ค าวินิจฉัยชี้ว่า มิได้ลาออกจริงเนื่องจาก
ห้างฯ นี้มีหุ้นส่วนอยู่เพียง 2 คน ถ้าลาออกจริงและเหลือผู้ถือหุ้นเพียง 1 คน ซึ่งไม่อาจคงสภาพห้างฯ มีผลเป็นการ
เลิกห้างฯโดยปริยายหากแต่เทศมนตรีก ยังท าการค้าขายกับห้างนี้ นั่นแสดงว่าเทศมนตรียังคงเป็นหุ้นส่วนของห้างฯ 
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