


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





คํานาํ 
 
 ปญหาผลประโยชนทับซอน ถือเปนการคอรรัปชันประเภทหนึ่ง ซึ่งเปนการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลโดยการ
ละเมิดกฎหมายและจริยธรรม เมื่อผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของสงผลใหมีการใชอํานาจไปแทรกแซงการใชดุลพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจ และทําใหละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลางและความเปนธรรม 
สงผลกระทบตอประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ ทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน โดยเฉพาะผลประโยชนของ
ประชาชนในชุมชนตองเสียหาย การแกไขปญหาดังกลาวไดแก การใชมาตรการทางกฎหมาย โดยการกําหนดหลักการไวใน
รัฐธรรมนูญ และมาตรการไวในพระราชบัญญัติตางๆ  
 ดังนั้น ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติราชการ ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงตองมี
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน เพื่อใหรูเทาทันและไมตกเปนเครื่องมือใหบุคคลอื่นแสวงหา
ผลประโยชน   
 กระทรวงมหาดไทย หวังเปนอยางยิ่งวา “คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” ฉบับนี้ จะเปนประโยชนแก 
ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติราชการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตอไป  
 
 

กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
นิยามศัพทผลประโยชนทบัซอน 

............................. 
 ความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) 

 ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชน
ขัดกันหมายถึงการที่เจาหนาที่รัฐปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลักซึ่งถือเปนความผิดเชิง
จริยธรรมและเปนความผิดขั้นแรกที่จะนําไปสูการทุจริต 

 
 ผลประโยชนสวนตัว Private Interest เปนผลตอบแทนที่บุคคลไดรับโดยเห็นวามีคุณคาที่จะสนองตอบความ

ตองการของตนเองหรือของกลุมที่ตนเองเกี่ยวของผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามีพฤติกรรมตางๆเพื่อสนองความตองการ
ทั้งหลาย ผลประโยชนสวนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไมเกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary)  

 ๑. ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน
หรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชน ที่ดิน หุน ตําแหนงในบริษัทที่รับงานจากหนวยงาน รวมถึงการไดมาซึ่ง
ผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน สวนลดของขวัญ หรือของที่แสดงน้ําใจไมตรีอ่ืนๆ 

 ๒. ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม
อื่น ๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยูในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง และมีขอสังเกตวาแมแต
ความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี ้

 ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ใหประโยชนสุขแกกลุมบุคคล
ทั้งหลายในสังคมผลประโยชนสาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกการระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงาย 
แตในเบื้องตนเจาหนาที่ภาครัฐสามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย  

ทํางานตามหนาที่อยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะ มีความคาดหวังวาเจาหนาที่ตองจํากัดขอบเขตที่ประโยชน

สวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาที ่
หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอนหลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนที่อาจทํา

ใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน 
หลกีเลีย่งการใชตําแหนงหนาทีห่รอืทรพัยากรของหนวยงานเพือ่ประโยชนสวนตน 
ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอํานาจหนาที่ 
ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนง ขณะที่ไปหาตําแหนงงานใหม 



 หนาที่สาธารณะ (public duty) หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐคือ การใหความสําคัญอันดับตนแก
ประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศเทานั้น 
แตยังรวมถึงคนอื่น ๆ ทํางานใหภาครัฐ เชน ที่ปรึกษา อาสาสมัคร 
 
 สํานักงาน ก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนทับซอนและผลประโยชนสวนรวมหรือ Conflict of 
Interests หมายถึงสถานการณหรือการกระทําที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริการ        
มีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยูและ       
สงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การที่เจาหนาที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงของตน            
อันกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง หรือพวกพองมากกวาประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทําดังกลาวจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว   
ทั้งเจตนาและไมเจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่ไมเห็นวาเปนความผิด ตัวอยาง        
การกระทําดังกลาวมีใหพบเห็นไดมากในสังคมสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน   
สวนตนเปนหลักไดสงผลเสียหายใหเกิดขึ้นกับประเทศชาติ กอใหเกิดการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจาหนาที่
ของรัฐที่ตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ แตทําหนาที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือ       
พวกพองเปนหลัก 

 ความขัดแยง Conflict สถานการณที่ขัดกันไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไมสามารถตัดสินใจกระทํา
อยางใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นไดจากความไมลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน 
 
 
 

 
 
 
 



บทที่ 2 
กฎหมายเกี่ยวกับการปองกนัผลประโยชนทับซอน 

................................ 
 กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุรติพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2550 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. 2554มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้ 
  (๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่      
ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกับกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดําเนินคด ี
  (๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ      
ผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกํากับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดําเนินคด ี
  (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐหนวยราชการหนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการ          
สวนทองถิ่นหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐหนวยราชการหนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปน    
การผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน
หรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 
  (๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทนพนักงาน หรือลูกจางในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู
ภายใตการกํากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปน
เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชน        
ทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 
  เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับ
กับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของ
เจาหนาที่ของรัฐ 
 

 
  มาตรา 101 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 100 มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่
ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองป โดยอนุโลมเวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนทั้งหมดที่จําหนายไดในบริษัท
มหาชนจํากัด ซึ่งไมใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2) ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
  มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งหนวยงานที่
มีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน 
  มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพยสิน



  มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพยสิน
หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเวนแตการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการป.ป.ช. กําหนด 
  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูที่พนจากการเปนเจาหนาที่ของ
รัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 
  มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 
 

บทลงโทษ 
มาตรา 122 เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสามหากเจาหนาที่
ของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการที่คูสมรสของตนดําเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมี
ความผิด 
 ๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรบัทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐพ.ศ. 2543 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจึงกําหนดหลักเกณฑและจํานวน
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยาไวดังนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐพ.ศ. 2543 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
 

  ขอ 3 ในประกาศนี้ 
  “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวาการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจาก
ญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆโดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติ
กันในสังคม 
  “ญาติ” หมายความวาผูบุพการีผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดา หรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา นา 
อา คูสมรส ผูบุพการี หรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม 
  “ประโยชนอื่นใด” หมายความวาสิ่งที่มีมูลคาไดแกการลดราคาการรับความบันเทิงการรับบริการการรับการ
ฝกอบรมหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 



  ขอ 4 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพยสินหรือ
ประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไวในประกาศนี ้
  ขอ 5 เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้ 
  (๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
  (๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติ มีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละ
โอกาสไมเกินสามพันบาท 
  (๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป 
  ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว หรือมีหรือมูลคา
เกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนที่จะตองรับไวเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพหรือ
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชน
ดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาตใหเจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือ
ประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของ
รัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที 
  ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมีมูลคามากกวาที่กําหนดไว
ในขอ 5 ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลว โดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธอันดี
ระหวางบุคคล เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสิน หรือประโยชนนั้นตอ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานสถาบัน หรือองคกร  
ที่เจาหนึ่งของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทําได เพื่อใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปนความเหมาะสมและสมควรที่จะ
ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม 
  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหนวยงานหรือสถาบันหรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐ     
ผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีที่
ไมสามารถคืนใหได ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่ของ
รัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว 
  เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลวใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือประโยชน
ดังกลาวเลย 
  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนา    
สวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเปนกรรมการหรือ
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจ
แตงตั้งถอดถอน สวนผูที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงที่ไม
มีผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอน ใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอประธานสภาผูแทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิกแลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง 
  ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับผูซึ่ง   
พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 
 
 
 
 



 ๓. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 
 

  ๓.๑ สวนคําปรารภไดกลาวถึงคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐ๙ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ๙ ขอดังนี ้
   (๑)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๒)  การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 
   (๓)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 
   (๔)  การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย 
   (๕)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
   (๖)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
   (๗)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได 
   (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
  ๓.๒ หมวด ๒ ขอ ๕ ใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่และยึดถือประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตนดังนี้ 
   (๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่นไมวาจะเปนญาติพี่นองพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณ
สวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้นหรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะ
ความชอบหรือชัง 
   (๒) ไมใชเวลาราชการเงินทรัพยสินบุคลากรบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อ
ประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่นเวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 



   

   (๓) ไมกระทําการใดหรือดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิดความเคลือบแคลง
หรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่ ทั้งนี้ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย         
ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอน แลวแจงใหผูบังคับบัญชาหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น 
   (๔) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นในราชการรัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวาง
ประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตน หรือสวนกลุมอันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาดตองยึด
ประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 
  ๓.3 หมวด ๒ ขอ ๖ ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่ และ   
ไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตองวางตนดังนี ้  
   (๑)  ไมเรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียกรับ หรือยอมจะรับของขวัญแทนตน หรือญาติของตน
ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ ไมวาจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแต
เปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป 
   (๒) ไมใชตําแหนงหรือการกระทําการที่เปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมีอคต ิ
   (๓) ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการการดําเนินการหรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได
ประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 



แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกัน “ผลประโยชนทับซอน” 
................................ 

  
1. แนวทางปฏบิตัเิพือ่ปองกนัมใิหมกีารฝาฝนบทบญัญตั ิมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนั และ
ปราบปรามการทุจริต 

1)  การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนง (กอนเปนเจาหนาที่ของรัฐ) 
กอนเขามารับตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐบุคคลนั้น ๆ จะตองเตรียมตัวโดยตรวจสอบตนเอง คูสมรส บุตรที่

ยังไมบรรลุนิติภาวะ วาไดมีการดําเนินกิจการใด ๆ บาง 
ในขณะที่ตนเองอยูในสถานะของเอกชนที่ไดทําธุรกิจหรือทําการคาไวกับรัฐ โดยจะตองตรวจสอบการเปน

คูสัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเปนกรรมการผูจัดการ การถือหุนหรือการเปนหุนสวน
ผูจัดการหรือการเปนหุนสวนในหางหุนสวนตาง ๆ วามีหรือไมอยางไร และตองสํารวจกิจการตาง ๆ ของ     
คูสมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ 

2) การปฏิบัติหนาที่หรือดํารงตนในระหวางที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ 
เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนง เชน ตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หรือผูบริหารหนวยงานภาครัฐตองไมดําเนินกิจการใด ๆ ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับ
ประโยชนสวนรวม ตามที่กําหนดไวในมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

คูสมรสของเจาหนาที่รัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดหาม
คูสมรสมิใหดําเนินกิจการใด ๆ ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมไวดวย 

3) การดําเนินกิจการในภายหลังที่พนจากตําแหนง (พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ ยังไมถึง 2 ป) 

 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา 100 ไดบัญญัติ

หามเจาหนาที่ของรัฐมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 
โดยหามดําเนินกิจการนั้นตอไปอีกเปนเวลา 2 ป นับแตเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไดพนจากตําแหนงเจาหนาที่
ของรัฐ ในตําแหนงนั้น ๆ แลว ทั้งนี้ไดหามการดําเนินกิจการของคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐดวย 

 
2. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน 
 คําแนะนํา :  ทานควรดําเนินการดังนี้ 
  ในการรับของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ ทานควรพิจารณาตอบคําถาม 3 ขอนี้ เพื่อใชในการตัดสินใจ
วาจะรับหรือไมรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น ๆ คือ 



1) เราควรรับหรือไม: ตามหลักการทางจริยธรรม แมวาเราไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธได 
หรือเปนการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคม อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมที่จะรับอยางยิ่ง ดังนี้ 

 
 
ถาเปนการใหเงิน ทานตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใด ๆ หรือการรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถ

เปลี่ยนเปนเงินได เชน หุน พันธบัตร หรือล็อตเตอรี่ ฯลฯ ลวนเขาขายการรับสินบน และเปนการฝาฝน
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ หากไดรับการเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ คือให
พิจารณาวา ทําไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชนดังกลาวใหเรา และการเสนอของดังกลาวนั้นมีผล
ตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐ ที่อยูบน
พื้นฐานวา การกระทําและการตัดสินใจใด ๆ จะตองกระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนได
สวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม 

 ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใด ๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบ ผลประโยชนใหกับองคกร
ของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจที่ประชาชนมีตอรัฐ และทําใหเกิดความไม
เปนธรรมในสังคม 

2) เราควรรายงานการรับหรือไม :ทานควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้ 
ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ

โบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็ก แตก็ถือวา ของขวัญนั้น ๆ เปนทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีราคาเทาใด 
ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา 3,000 บาท ไมตองรายงาน 

หรืออาจเก็บเปนของตนเองได ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ 
พ.ศ. 2543 

ของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน 3,000 บาท ตองรายงานหนวยงานและ
ลงทะเบียนไว 

 



 
 

ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง 3,000 – 15,000 บาท และเจาหนาทีม่คีวาม
จําเปนตองรับ ใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคนนัน้ 
ๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม 

ถาของขวัญหรือผลประโยชนมีคาทางการตลาดมากกวา 15,000 บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสินของ
องคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงาน ขณะดํารงตําแหนง
เดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เปนตน 

 
ถาในปงบประมาณใด ๆ คุณคาของของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกัน กลุม

เดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา 3,000 บาท ตองรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ 

ถาในปงบประมาณใด ๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูรับบริการแมจะตางคนตางกลุม 
เพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวา 3,000 บาท ตองรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางนั้น 

ของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับการเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชนและ
องคกรเอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้ง อาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือน 
กอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบและ
คาดหวังวาจะไดรับของขวัญหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได ตองปฏิเสธไมรับ ไมวาจะอยูในสถานการณใด ๆ 



 3)  เราสามารถเกบ็ไวเปนของตนเองไดหรือไม  

ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากของขวัญหรือผลประโยชนนั้นมีคาไมเกิน 3,000 บาท 
หากมีราคาทางการตลาดระหวาง 3,000 – 15,000 บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา 

ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ นั้น ๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม 
หากราคามากกวา 15,000 บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการ และสวนราชการพิจารณา

ตัดสินวา จะใชประโยชนอยางไร 

3. หากฝาฝนจะมีโทษอยางไร 
 การมีพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่เขาขายประเภทของผลประโยชนทับซอน หรือมีพฤติกรรมท่ีพรอมฝาฝนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ยอมสงผลใหถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงขั้นไลออก ขึ้นอยูกับความ
รายแรงของการฝาฝน หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 

Self  Interest 

Public Interest 



กรณศีึกษาผลประโยชนทบัซอนของกระทรวงมหาดไทย 
................................ 

 กรณทีี่ภรรยาและญาตเิปนผูรบัเหมา 
 จากการรวบรวมขอมูลพบวา หลายกรณีผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นไมไดเปนเจาของกิจการเอง แตเปนกิจการ
ของคูสมรสมีทั้งจดทะเบียนไมจดทะเบียน หรือเดิมจดทะเบียนแลวมาหยาขาดกัน กอนมาเปนคูสัญญากับองคการปกครอง  
สวนทองถิ่น หรือเปนของญาติสนิทบิดามารดาและ พี่นอง บุตร บางกรณีดูเหมือนเปนความจงใจเลี่ยงกฎหมาย ตัวอยางเชน
กรณีของเทศบาลตําบล ก. ไดรับความสนใจจากสาธารณชนมาก เพราะเกิดการลอบวางเพลิงที่วาการอําเภอ ข. ซึ่งตํารวจ    
เผยวามาจากความขัดแยงในเทศบาล นอกจากนี้ ยังรายงานวาจังหวัดกําลังสอบสวนหาขอเท็จจริงการกลาวหาวาสมาชิกสภา
เทศบาลฝายคานรองวาฝายบริหารมีสวนไดสวนเสียในสัญญาจางกอสรางถนนคูสัญญาเปนพี่นองกัน สวนฝายบริหารก็รองวา
ภรรยาสมาชิกเทศบาลฝายคานทําสัญญาซื้อขายน้ํามันกับเทศบาลตําบล ก. ซึ่งกรณีนี้อยูระหวางการสอบสวนของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติ 

 การจดัซื้อที่ดินของตวัเอง 
 เนื่องจากที่ผานมาองคกรปกครองทองถิ่นเขาไปเก่ียวของกับโครงการกอสรางขนาดใหญ จําเปนตองมีการจัดซื้อที่ดิน
เพื่อทําโครงการ เชน สถานที่ทําการขององคกรปกครองทองถิ่น โรงบําบัดน้ําเสียที่ดินสําหรับการกําจัดขยะหรือสถานี
น้ําประปา พบวาหลายครั้งไมสามารถซื้อที่ดินตามราคาที่ไดรับงบประมาณ หรือรัฐเสียเงินมากขึ้นเพราะราคาที่ดินแพงเกิน
ความเปนจริง และมีขาวการทุจริตควบคูไปกับการจัดซื้อที่ดินเสมอ ซึ่งสาเหตุหนึ่งของปญหานี้มีตนตอจากการที่ผูบริหาร        
มีความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม โดยหาประโยชนสวนตัวเก็งกําไรจากราคาที่ดิน ทั้งใน
รูปใชขอมูลภายในเปนประโยชนไปซื้อที่ดินไวกอน หรืออาจเปนในรูปแบบที่กําหนดที่ตั้งโครงการในพื้นที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู    
เพื่อขายที่ดินของตนเอง ในราคาที่สูงทั้งที่ตนเองเปนบุคคลที่ตองรักษาประโยชนของสาธารณะ 

 กรณนีายก อบจ.ก. เชารถบริษัทตนเอง 
 กรณีนี้ไดรับความสนใจมากเนือ่งดวยความขัดแยงในองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลกมีสูงขอเท็จจริงคือจากนายก 
อบจ.ก. ไดทําสัญญาเชารถกับบริษัท ข. จํากัด ซึ่งนายก อบจ.ก. เปนกรรมการของบริษัทและเปนผูถือหุนของบริษัท เพื่อไป 
ทัศนศึกษาตามโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหารและขาราชการ อบจ.ก. ในกรณีเดิมจังหวัด ก. วินิจฉัยวา 
นายก อบจ. เปนผูมีสวนไดสวนเสียในสัญญาแตตอมาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้วา นายก อบจ. ไมตองใหพนจาก 
ตําแหนง เพราะใน พ.ร.บ.องคการบรหิารสวนจงัหวัด พ.ศ. 2540 การเขาเปนคูสัญญากับ อบจ. ทีต่องพนจากตําแหนงตองเปน 
สัญญาสัมปทานเทานั้นสัญญา นายก อบจ.ก. ทํากับบริษัทเปนเพียงสัญญาธรรมดา แตในที่สุด นายก อบจ. ตองพนจาก 
ตําแหนงดวยเหตุความขัดแยงใน อบจ. ซึ่งประเด็น“สัญญาสัมปทาน” ใน พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัดแสดง ความลักลั่น     
ในกฎหมายที่กําหนดลักษณะหามเรื่องการมีสวนไดสวนเสียที่แตกตางกันระหวางประเภทองคกรปกครองทองถิ่น 

 กรณีการซื้อขายน้ํามันของเทศบาลตาํบล ก. 
 เรื่องของเทศบาลตําบล ก. เปนกรณีที่ทําใหมีการตื่นตัวเกี่ยวกับปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัว 
และผลประโยชนสวนรวม เพราะจากกรณีนีม้นีายกเทศมนตรแีละสมาชิกสภาเทศบาล 2 คนพนจากสมาชิกภาพตามคําวินจิฉัย 
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เหตุเพราะมีสวนไดสวนเสียทั้งทางตรงและออมในหางหุนสวนจํากัด ข. ซึ่งมีสัญญาขาย 
น้ํามันเชื้อเพลิงใหกับเทศบาลตําบล ก. โดยสมาชิกคนหนึง่เปนหุนสวน สมาชิกอีกคนหนึ่งเปนสามีโดยชอบดวยกฎหมายของ 
หุนสวนอกีคนของหางฯสวนนายกเทศมนตรเีปนพ่ีสาวรวมบิดามารดาของหุนสวนของหางฯ ทัง้ทีใ่นระยะบริเวณรัศม ี10 กโิลเมตร 
ของสํานักงานเทศบาลตําบล ก. สถานีบริการแหงนี้ใกลกับสํานักงานฯมากที่สุดสถานีอื่นๆ อยูหางไปถึง 8 - 15 กิโลเมตร ซึง่ 
สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกากว็ินจิฉยัวา เปนผูมสีวนไดสวนเสียและใหพนสมาชิกภาพ ในกรณีนี้สมาชิกสภาทัง้สองคนไดลาออก 
กอนการวินิจฉัยสวนนายกเทศมนตรีจังหวัด ก. มีขอเท็จจริงวานายกเทศมนตรีไมไดเปนหุนสวน ซึ่งแมเปนพี่นองกับหุนสวน 
ของหางฯ ก็ไมไดรับผลประโยชนในกิจการของหางฯ แตอยางไร ผูวาราชการจังหวัดจึงวินิจฉัยวา มิไดเปนผูมีสวนไดเสียใน 
สัญญาซื้อขายน้ํามัน 
 การใหเชาที่ดนิของสมาชกิเทศบาลเทศบาลตาํบล ก. 
 สําหรับในกรณีของเทศบาลตําบล ก. ไมใชการที่สมาชิกสภาเทศบาลขายสินคาและบริการของบริษัทตนใหเทศบาล 



หากเปนเรื่องของสมาชิกสภาใหเทศบาลเชาที่ดินเพื่อเก็บพัสดุและที่พักคนงาน ในระยะแรกประมาณ ป พ.ศ. 2537 เนื่องจาก
เทศบาลไมมีที่สมาชิกสภาทานนี้อนุญาตใหเทศบาลใชโดยไมคิดมูลคา แตในป 2541 สมาชิกสภาไดแจงตอทางเทศบาลวา
ตองการใชที่ดิน แตหากเทศบาลตองการใชก็ใหเชาเดือนละ 6,000 บาท ซึ่งเทศบาลก็ทําสัญญาเชาที่ดินกับสมาชิกทานนี้
ระยะเวลา 3 ปจาก 2541 - 2543 และไดตอสัญญาอีก 3 ป คือ 2544 - 2547 แตนายกเทศมนตรีคนใหมที่เพิ่งเขาดํารง
ตําแหนงไดรองเรียนเรื่องนี้ขึ้นวาสมาชิกสภามีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับเทศบาลสมาชิกสภาดังกลาว จึงบอกเลิกสัญญาและ
คืนเงินคาเชาพรอมท้ังลาออกจากการเปนสมาชิกสภาเทศบาลและลงสมัครเลือกตั้งซึ่งก็ไดรับเลือกกลับมาอีก 

 การเปนผูรับเหมากอสรางในโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ลักษณะนี้อาจเห็นเปนเรื่องปกติสําหรับแวดวงองคกรปกครองทองถิ่น ที่สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารเปนเจาของ
หรือมีหุนสวนในบริษัทรับเหมากอสราง ทั้งทางตรงหมายถึงเปนเจาของเอง หรือทางออมหมายถึงมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน
บางกรณีดําเนินธุรกิจอยูกอนแลวและในหลายกรณีเริ่มมีธุรกิจเมื่อเขามาเปนสมาชิก หรือผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่น     
จนมักจะมีการพูดกันวาสภาทองถิ่นเปน “สภาผูรับเหมา”จริงอยูวาการเปนเจาของหรือเปนหุนสวนในบริษัทรับเหมากอสราง
นั้นไมใชเรื่องผิด หากแตสถานการณความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกสภาหรือผูบริหาร ซึ่งไดรับความไววางใจจากประชาชน   
เขามาดูแลเพื่อประโยชนสาธารณะกลับเขามารับเหมางานในองคกรปกครองทองถิ่นเสียเอง ทําใหสมาชิกสภาและผูบริหาร      
มีบทบาทที่ขัดแยงกันคือในบทบาทของผูวาจางและในบทบาทของผูรับจาง และจากกรณีศึกษาบทบาทที่ขัดแยงนี้นําสูความ-   
ไมโปรงใสในการบริหารงานและการทุจริตในรูปแบบตางๆ 

 กรณีคาโงขุดลอกหวยขององคการบรหิารสวนจงัหวัด ก. 
 กรณีนี้เกิดขึ้นในชวงเดือนมกราคม 2545 โดย อบต.ข. ไดรองเรียนวา อบจ.ก. อนุมัติโครงการซ้ําซอนและมีการ
แอบอางเบิกเงินโดยไมไดทํางานจริง ขอเท็จจริงคือ อบต.ข. ไดทําโครงการขุดลอกลําหวย โดยไดรับงบประมาณจากสวน
ราชการในการพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติจํานวน 510,300 บาท ซึ่งไดดําเนินโครงการดังกลาว ตั้งแต 26 พฤศจิกายน และ
เสร็จสิ้นแลวตั้งแตกลางเดือนธันวาคม 2544 พรอมกับปกปายชื่อโครงการและเบิกจายเรียบรอยแลวตอมา อบจ.ก. ไดอนุมัติ
โครงการขุดลอกลําหวย ซึ่งบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2545 แตเจาหนาที่พัสดุไดบันทึกขออนุมัติ
ดําเนินโครงการขุดลอกฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2544 งบประมาณ 580,000 บาทซึ่ง นายก อบจ. ไดลงนามอนุมัติเห็นชอบ
ใหดําเนินการในวันเดียวกันปรากฏวา อบจ.ก. ไดจัดจาง หจก.ค. เปนผูรับจางใหขุดลอกคลองยาว 969 เมตรและไดทําสัญญา
จางลงวันที่ 25 ธันวาคม โดย หจก.ค. เขาดําเนินการวันที่ 27 ธันวาคม และสงมอบงานในวันที่ 3 มกราคม 2545 โดยนํา
เครื่องจักรไปขุดลอกตอทายโครงการที่ขุดลอกฯ ของ อบต.ข. ที่ทําเสร็จไปแลวอีก 93 เมตร พรอมทั้งปกปายโครงการและ
ถายภาพปายโครงการเปนหลักฐานประกอบการเบิกจายจาก อบจ.ก. ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 7 มกราคมและ
เบิกจายงบประมาณใหผูรับจางเมื่อวันที่ 8 มกราคม นอกจาก หจก.ค. ปกปายของ อบจ.ก. แลว และยังทําลายปายโครงการ
เดิมของ อบต.ข. ทิ้ง แตชาวบานไปพบเขาจึงนํามาให อบต.ข. เพื่อดําเนินการรองเรียนเรื่องนี้จึงปรากฏแกสาธารณะ 

 กรณีทีส่มาชกิสภาและผูบรหิารองคกรปกครองทองถิน่เปนผูรับเหมาเองหรือเปนหุนสวน 
 การศึกษาพบวามีหลากหลายลักษณะของการที่สมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหารเขามารับเหมางานของเทศบาล 
กรณีที่พบจะมีทั้งที่เขามาโดยตรงในฐานะของหุนสวนเชนกรณีของเทศบาลตําบล ก. ไดทําสัญญาวาจางหางหุนสวนจํากัด
กอสราง ใหกอสรางสะพานขามคลอง ตําบล ก. โดยมีหุนสวนผูจัดการของหางฯ เปนผูลงนามซึ่งการกอสรางกําหนดแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2544 ตอมาหุนสวนผูจัดการไดลาออกจากการเปนหุนสวนของหางฯ และลงรับสมัครเปนสมาชิกสภา
และไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 และไดขอเปลี่ยนใหบิดาเปนหุนสวนผูจัดการหางแทนตน      
ซึ่งในกรณีนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยวา ถึงแมจะลาออกจากการเปนหุนสวนผูจัดการกอนวันเลือกตั้ง แตก็ยังมี
ฐานะเปนหุนสวนของหางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูถือหุนและหุนสวน
ผูจัดการของหางไดทําหลังจากวันที่ไดรับเลือกตั้งเขามา จึงถือวาเปนคูสัญญากับเทศบาลซึ่งตองถูกถอดถอนสมาชิกภาพ แมแต
เมื่อเปลี่ยนใหบิดาเปนหุนสวนผูจัดการก็ยังถือวาสมาชิกสภาผูนี้มีผลประโยชนจากบริษัทกอสรางอยูดี ซึ่งยังเปนคูสัญญากับ
เทศบาล กรณีนี้ชี้ใหเห็นถึงปญหาทางกฎหมาย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการเลือกตั้งเทศบาลมิไดมีขอหามบุคคลที่เปน
คูสัญญากับเทศบาลลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาล จึงทําใหรัฐตองสูญเสียงบประมาณในการเลือกตั้งซอม 



 การขายบริการหรือวัสดุอุปกรณหรือใหเชาทรัพยสินกับองคกรปกครองทองถิ่น 
 นอกจากการเขาเปนผูรับเหมาในโครงการกอสรางตางๆ ดังกลาวไปแลว ยังพบอีกวาสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหาร
อยูในสถานการณความขัดแยงของผลประโยชนได ในกรณีที่ดําเนินธุรกิจขายบริการและวัสดุอุปกรณกับองคปกครองทองถิ่น    
ที่ตนเองเปนสมาชิกเพราะอาจถูกมองวาหาผลประโยชนจากเทศบาลลักษณะเชนนี้พบเห็นมาก 

 กรณคีณะเทศมนตรเีทศบาลเมือง ก. 
 สวนกรณีเทศบาลเมือง ก. พบวา นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินคาหรือบริการของบริษัทตนเองใหกับ
เทศบาลเทศบาลเมือง ก. ซื้อรถจักรยานยนตจากบริษัทจํากัด ซึ่งนายกเทศมนตรีเปนกรรมการบริษัท โดยเทศมนตรีเมือง ก. 
เปนผูลงนามในฐานะผูซื้อ รวมทั้งการที่ เทศบาลนํารถเทศบาลยี่หอนิสสันไปตรวจเช็คสภาพที่บริษัทนิสสันจํากัด                  
ซึ่งนายกเทศมนตรีเปนกรรมการบริษัท โดยกลาววาเปนศูนยนิสสันแหงเดียวในจังหวัด นอกจากนั้นเทศมนตรีในฐานะผูจัดการ
และเจาของโรงพิมพฯ ไดเปนผูรับจางเทศบาลพิมพหนังสือพิมพเทศบาลเมือง ก. รวมทั้งเทศมนตรีอีกทานในฐานะหุนสวน    
ของหางหุนสวนวีดีโอ ซึ่งเทศบาลเมือง ก. ไดทําการซื้อวัสดุอุปกรณจากหางฯ นี้ รวมทั้งคอมพิวเตอรในกรณีสุดทายเทศมนตรี
ไดแจงวาไดลาออกจากการเปนหุนสวนของหางฯ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยวาในกรณีของเทศบาลเมือง ก.      
ทั้งนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีทั้ง 2 คน มีสวนไดเสียในสัญญาสําหรับเทศมนตรีที่ลาออกจากเปนหุนสวนนั้น คําวินิจฉัยชี้วา 
มิไดลาออกจริงเนื่องจากหางฯ นี้มีหุนสวนอยูเพียง 2 คน ถาลาออกจริงและเหลือผูถือหุนเพียง 1 คน ซึ่งไมอาจคงสภาพหางฯ 
มีผลเปนการเลิกหางฯโดยปริยายหากแตเทศมนตรีก็ยังทําการคาขายกับหางนี้ นั่นแสดงวาเทศมนตรียังคงเปนหุนสวนของหางฯ 
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ที่ปรึกษา/คณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา 

1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2. นายนิสิต จันทรสมวงศ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
   ในฐานะหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงมหาดไทย 



3. นายเชษฐา โมสิกรัตน ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย 

คณะผูจัดทํา 
1. น.ส.รัตนา สรภูมิ ผูอํานวยการศนูยปฏบิตักิารตอตานการทจุรติ 
2. น.ส.นนทญา หงษรัตน  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
3.  นายพิชิต สวนะปรีดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
4.  น.ส.ประกายแกว  ใจเดียว นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. น.ส.ทัศนีย เอี่ยมเอม เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
6. น.ส.ยุวด ี กอบุญ เจาหนาที่สนับสนุนงานมหาดไทย 
7. นายพุฒิพงษ โชชัย เจาหนาที่สนับสนุนงานมหาดไทย 
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