คูม อื การปองกันการกระทําความผิด
เกีย่ วกับการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม
มาตรา 126 และมาตรา 127

สํานักการขัดกันแหงผลประโยชน

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ทาทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2528 4800 หรือ สายดวน ป.ป.ช. 1205
www.nacc.go.th/coi

คู่มือการป้องกันการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา 126 และมาตรา 127
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

คู่มือการป้องกันการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา 126 และมาตรา 127

ค�ำน�ำ
การจัดท�ำคู่มือเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในต�ำแหน่งที่    
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประกาศก�ำหนดต�ำแหน่ง มิให้ด�ำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติ
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เจ้าหน้าที่ของรัฐและในภายหลังจากการพ้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย
คู่มือเล่มนี้ จึงได้น�ำเสนอกฎหมายที่มีการบัญญัติเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์    
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม การเปรียบเทียบกฎหมาย การห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐและคู่สมรส
มิให้ด�ำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและโทษที       ่
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จะได้ รั บ ในกรณี ที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น กิ จ การที่ เ ป็ น การฝ่ า ฝื น กฎหมาย ประกอบกั บ             
การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวมจะเกีย่ วข้องเชือ่ มโยงกับประมวลจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น คู่มือเล่มนี้จึงสามารถใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการปฏิบัติตน          
ในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ และจะมีส่วนช่วยส่งเสริมในภารกิจงานที่เกี่ยวกับการป้องกัน   
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ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเมือ่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้ใช้คมู่ อื เล่มนีใ้ นการปฏิบตั งิ าน
จะสามารถน� ำ ทางให้ ท ่ า นผู ้ อ ่ า นที่ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ ที่ จ ะเตรี ย มตั ว เข้ า มาเป็ น เจ้ า หน้ า ที                ่
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บทที่ 1
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม ในบทนีจ้ ะกล่าวถึงประโยชน์
ส่วนบุคคล ประโยชน์สว่ นรวม การกระท�ำทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของการกระท�ำที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ขอบเขตของการกระท�ำที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์สว่ นรวม และความสัมพันธ์ของการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม
กับการทุจริตต่อหน้าที่ ตามที่ก�ำหนดไว้ ในมาตรา 126 และมาตรา 127 ดังนี้
1.1 ประโยชน์ส่วนบุคคล
ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชน หรือเจ้าพนักงานของรัฐ
ในสถานะเอกชนได้ท�ำกิจกรรมหรือได้กระท�ำการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ
เพือ่ น หรือกลุม่ ในสังคมทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การท�ำธุรกิจ
การค้า การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นต้น
1.2 ประโยชน์ส่วนรวม (ประโยชน์สาธารณะ)
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึง การที่บุคคลใด ๆ ในสถานะที่เป็น
เจ้าพนักงานของรัฐ ได้กระท�ำการใด ๆ ตามหน้าที่ หรือได้ปฏิบตั หิ น้าทีซ่ งึ่ มีวตั ถุประสงค์หรือมีเป้าหมาย
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ อันเป็นการ
ด�ำเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการด�ำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน
การท�ำหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอ�ำนาจหน้าที        ่
ตามกฎหมาย และจะมีรปู แบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระท�ำในลักษณะต่าง ๆ ทีเ่ หมือนหรือคล้าย
กับการกระท�ำของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระท�ำในสถานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ
กับการกระท�ำในสถานะเอกชนจะมีความแตกต่างกันทีว่ ตั ถุประสงค์ เป้าหมาย หรือประโยชน์สดุ ท้าย
ที่แตกต่างกัน
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1.3 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวมของเจ้าพนักงานของรัฐ หมายถึง
การทีเ่ จ้าพนักงานของรัฐได้ตกอยูใ่ นฐานะเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียในรูปแบบต่าง ๆ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ห้ามไว้ และเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นยังได้เข้าไปพิจารณาด�ำเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการ
ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ในกิจการของรัฐเพื่อประโยชน์ของรัฐ แต่เมื่อเจ้าพนักงานของรัฐ          
ผู้พิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝงหรือได้น�ำประโยชน์ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพล       
ต่อการตัดสินใจ รวมถึงการมีส่วนได้เสียในรูปแบบต่าง ๆ ในการด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ของ
การด�ำเนินงานที่เป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ เช่น การบริหารงานภาครัฐ หรือในการจัดท�ำบริการ
สาธารณะของรัฐ การพิจารณาด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้นของเจ้าพนักงานของรัฐที่ได้น�ำประโยชน์
ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ในการด�ำเนินการใด ๆ ที่เป็นงานในอ�ำนาจหน้าที่ของ       
เจ้าพนักงานของรัฐ การด�ำเนินการที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นการกระท�ำที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
1.4 รูปแบบของการกระท�ำที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
การกระท�ำที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม สามารถ
จ�ำแนกการกระท�ำออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1) การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) ซึ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่า   
จะเป็นทรัพย์สนิ ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือ
สิง่ อืน่ ใดในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ตา่ ง ๆ นัน้ อาจส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของเจ้าพนักงานของรัฐในการด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ เช่น การรับของขวัญจากบริษัทที่เป็น
คู่สัญญา หรือบริษัทขายยาหรืออุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนค่าเดินทางให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที  ่
ไปประชุมเรื่องอาหารและยาที่ต่างประเทศ หรือหน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส�ำนักงาน
จากธุรกิจทีเ่ ป็นลูกค้าของหน่วยงาน หรือแม้กระทัง่ ในการใช้งบประมาณของรัฐเพือ่ จัดซือ้ จัดจ้างแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือประโยชน์อื่นตอบแทน
2) การท�ำธุรกิจกับตนเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการ   
ที่เจ้าพนักงานของรัฐ โดยเฉพาะผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจเข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท�ำกับ  
หน่วยงานทีต่ นสังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษทั ทีท่ ำ� สัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์
เช่นนีเ้ กิดบทบาททีข่ ดั แย้ง หรือเรียกได้วา่ เป็นทัง้ ผูซ้ อื้ และผูข้ ายในเวลาเดียวกัน เช่น การใช้ตำ� แหน่ง
หน้าที่ท�ำให้หน่วยงานของรัฐท�ำสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเป็น   
ที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างส�ำนักงาน
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3) การท�ำงานหลังจากออกจากต�ำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Postemployment) เป็นการทีเ่ จ้าพนักงานของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท�ำงานในบริษทั
เอกชนที่ด�ำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยบุคคล    
ผู้เคยด�ำรงต�ำแหน่งสาธารณะมาก่อนมักจะรู้ข้อมูลความลับ ขั้นตอนวิธีการท�ำงาน หรือมีอิทธิพล
ต่อเจ้าหน้าที่ที่ยังด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ และใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยด�ำรงต�ำแหน่ง           
ในหน่วยงานเดิมนัน้ หาประโยชน์ให้กบั บริษทั และตนเอง เช่น ผูบ้ ริหารหรือเจ้าหน้าทีข่ ององค์การอาหาร
และยา ลาออกจากงานราชการและไปท�ำงานในบริษัทผลิตหรือขายยา
4) การท�ำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) รูปแบบนี้มีได้
หลายลักษณะ เช่น ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทด�ำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงาน
หรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ อาศัยต�ำแหน่งราชการ
สร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที    ่
ทีป่ รึกษานัน้ สังกัดอยู่ หรือในกรณีทเี่ ป็นผูต้ รวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รบั งานพิเศษเป็นทีป่ รึกษา
หรือเป็นผู้ท�ำบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ
5) การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าพนักงานของรัฐ   
ใช้ประโยชน์จากการทีต่ นเองรับรูข้ อ้ มูลภายในหน่วยงาน และน�ำข้อมูลนัน้ ไปหาผลประโยชน์ให้กบั
ตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง เช่น
ทราบว่ามีการตัดถนนผ่านบริเวณใด ก็จะเข้าไปซือ้ ทีด่ นิ นัน้ ในนามของภรรยา หรือทราบว่าจะมีการ
ซื้อขายที่ดินเพื่อท�ำโครงการของรัฐ ก็จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้นเพื่อเก็งก�ำไรและขายให้กับรัฐในราคาที่
สูงขึ้น
6) การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการเพือ่ ประโยชน์ธรุ กิจส่วนตัว (Using your employer’s
property for private advantage) เป็นการที่เจ้าพนักงานของรัฐน�ำเอาทรัพย์สินของราชการ
ซึง่ จะต้องใช้เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการเท่านัน้ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือ
การใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท�ำงานส่วนตัว เช่น การน�ำเครื่องใช้ส�ำนักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน
การน�ำรถยนต์ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว
7) การน�ำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Porkbarreling) เป็นการที่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่
หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติ
โครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดตนเอง
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8) การใช้ตำ� แหน่งหน้าทีเ่ อือ้ ประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) เป็นการ
ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง หรืออาจจะเรียกว่า ระบบอุปถัมภ์
พิเศษ เช่น การที่เจ้าพนักงานของรัฐใช้อิทธิพลหรือใช้อ�ำนาจหน้าที่ท�ำให้หน่วยงานของตน           
เข้าท�ำสัญญากับบริษัทของพี่น้องของตน
9) การใช้อทิ ธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือหน่วยงานของรัฐอืน่
(Influence) เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เจ้าพนักงานของรัฐใช้ตำ� แหน่งหน้าที่
ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดท�ำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน
10) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมรูปแบบอื่น ๆ คือ
พฤติการณ์ของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมที่นอกเหนือจาก           
9 รูปแบบดังกล่าว

บทที่ 2
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม
ในบทนี้จะกล่าวถึงกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่บัญญัติห้ามเจ้าพนักงานของรัฐกระท�ำการ          
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม โดยจะกล่าวเฉพาะในส่วนของ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำของเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามและมีหลักการของกฎหมาย  
อย่างเดียวกันตามมาตรา 126 และมาตรา 127 และได้ท�ำการเปรียบเทียบต�ำแหน่งเจ้าพนักงาน
ของรัฐที่ต้องห้ามกระท�ำการ และบทก�ำหนดโทษเมื่อมีการฝ่าฝืนกฎหมายนั้น ๆ อาทิ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 รวมถึงประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม       
การทุจริตแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539           
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.1.1. กฎหมายที่ก�ำหนดเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ไว้เป็นการเฉพาะ
			 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
				รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียหรือการกระท�ำที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมไว้
ดังนี้
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				 มาตรา 184 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง
(1) ไม่ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง หรื อ หน้ า ที่ ใ ดในหน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจหรือต�ำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ    
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ      
หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษทั ทีร่ บั สัมปทานหรือเข้าเป็นคูส่ ญ
ั ญาในลักษณะดังกล่าว ทัง้ นี้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
(3) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อ
บุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ
(4) ไม่กระท�ำการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวางหรือ
แทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ
มาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่ส มาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา             
รับเบีย้ หวัด บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอืน่ ใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บงั คับ
ในกรณีทสี่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภารับหรือด�ำรงต�ำแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา
สภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภา หรือกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ในการบริหารราชการแผ่นดินทีเ่ กีย่ วกับ
กิจการของสภา หรือกรรมการตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ
ให้นำ 
� (2) และ (3) มาบังคับใช้แก่คสู่ มรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภานั้นที่ด�ำเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด�ำเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิก      
สภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ให้กระท�ำการตามมาตรานี้ด้วย
				 มาตรา 185 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือ
ต�ำแหน่ง การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระท�ำการใด ๆ อันมีลักษณะ          
ที่เป็นการก้าวก่าย หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง             
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การปฏิบตั ริ าชการหรือการด�ำเนินงานในหน้าทีป่ ระจ�ำของข้าราชการ พนักงาน  
หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น
(2) กระท�ำการในลักษณะที่ท�ำให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือ         
ให้ความเห็นชอบในการจัดท�ำโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นการด�ำเนินการในกิจการ
ของรัฐสภา

คู่มือการป้องกันการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา 126 และมาตรา 127

(3) การบรรจุ แต่งตัง้ โยกย้าย โอน เลือ่ นต�ำแหน่ง เลือ่ นเงินเดือนหรือการให้พน้ จาก
ต�ำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีต�ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น
					 มาตรา 186 ให้น�ำความในมาตรา 184 มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม          
เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
ของรัฐมนตรี

(1) การด�ำรงต�ำแหน่งหรือการด�ำเนินการทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็นหน้าทีห่ รืออ�ำนาจ

(2) การกระท�ำตามหน้าที่และอ�ำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือตาม
นโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือต�ำแหน่งกระท�ำการใด        
ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าพนักงานของรัฐ
เพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่ก�ำหนดในมาตรฐาน    
ทางจริยธรรม
					 มาตรา 187 รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  
หรือไม่คงไว้ซงึ่ ความเป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ต่อไปตามจ�ำนวนทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ และต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด
ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีตามวรรคหนึ่งต่อไป      
ให้แจ้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่    
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ และให้โอนหุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ดังกล่าวให้แก่นติ บิ คุ คลซึง่ จัดการทรัพย์สนิ
เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
รัฐมนตรีจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทตามวรรคสองไม่ว่าในทางใด ๆ มิได้
มาตรานี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ให้ใช้บังคับแก่        
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของรัฐมนตรี และการถือหุน้ ของรัฐมนตรีทอี่ ยู่ในความครอบ
ครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใด ๆ ด้วย
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				2) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
					 (1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561
							
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2561 ได้บญั ญัตหิ า้ มเจ้าพนักงานของรัฐด�ำเนินกิจการทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวมไว้ ดังนี้
							 มาตรา 126 นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
ห้ามมิให้กรรมการ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช.
ประกาศก�ำหนด ด�ำเนินกิจการดังต่อไปนี้
							
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท�ำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงาน
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ�ำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม               
ในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด�ำเนินคดี
(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ ทีเ่ จ้าพนักงานของรัฐผูน้ นั้ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะทีเ่ ป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึง่ มีอำ� นาจ
ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด�ำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผูถ้ อื หุน้
ในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดไม่เกินจ�ำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด
(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซงึ่ สัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน         
หรือผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ทีร่ บั สัมปทานหรือเข้าเป็นคูส่ ญ
ั ญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะ
ทีเ่ ป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึง่ มีอำ� นาจไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือด�ำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดไม่เกินจ�ำนวนที่       
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด
(4) เข้าไปมีสว่ นได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ทีป่ รึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง
ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ           
ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพ
ของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์     
ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
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						ให้น�ำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง    
ด้วยโดยให้ถอื ว่าการด�ำเนินกิจการของคูส่ มรสเป็นการด�ำเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่
เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นด�ำเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
คูส่ มรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผูซ้ งึ่ อยูก่ นิ กันฉันสามีภริยาโดยมิได้            
จดทะเบียนสมรสด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด
เจ้าพนักงานของรัฐทีม่ ลี กั ษณะตาม (2) หรือ (3) ต้องด�ำเนินการไม่ให้มลี กั ษณะ
ดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
						 มาตรา 127 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด�ำรง        
ต�ำแหน่งระดับสูงและผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด ด�ำเนินการใด
ตามมาตรา 126 (4) ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากต�ำแหน่ง
					 (2) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
							 (2.1) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรือ่ ง ก�ำหนดต�ำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐทีต่ อ้ งห้ามมิให้ดำ� เนินกิจการตามความในมาตรา 126
พ.ศ. 2563
								 ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของมาตรา 126 เป็นการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม ซึง่ มีทมี่ าจากการทีเ่ จ้าพนักงานของรัฐได้รบั มอบอ�ำนาจ
จากรัฐ ท�ำให้มีอ�ำนาจในการอนุมัติ อนุญาต การให้สัมปทาน และลงนามในสัญญาต่าง ๆ รวมถึง
เจ้าพนักงานของรัฐที่มีอ�ำนาจในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�ำเนินคดี ดังนั้น             
เจ้าพนักงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับตามมาตรา 126 ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด    
จึงหมายถึงผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งดังต่อไปนี้ และรวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐทีไ่ ด้รบั มอบอ�ำนาจให้กระท�ำการ
ดังกล่าว

							

(1) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
1.1 นายกรัฐมนตรี
1.2 รัฐมนตรี
1.3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1.4 สมาชิกวุฒิสภา
(2) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง
2.1 ส�ำหรับข้าราชการพลเรือน
2.1.1 หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม
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2.2 ส�ำหรับข้าราชการทหาร
2.2.1 ปลัดกระทรวงกลาโหม
2.2.2 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
2.2.3 ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
2.3 ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
2.4 ผู้ว่าราชการจังหวัด
2.5 ปลัดกรุงเทพมหานคร
2.6 กรรมการและผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
2.7 หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
2.7.1 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2.7.2 เลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2.7.3 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม       

2.7.4 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2.8 ผูซ้ งึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด
2.8.1 เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
2.8.2 เลขาธิการส�ำนักงานศาลยุติธรรม
2.8.3 เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง
2.8.4 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2.8.5 เลขาธิการวุฒิสภา
								 (3) ผู้บริหารท้องถิ่น
3.1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3.2 นายกเมืองพัทยา
3.3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.4 นายกเทศมนตรี
3.5 นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล

						 (2.2) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง ก�ำหนดจ�ำนวนหุ้นในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดที่กรรมการ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด ถือหุ้นได้ตาม
มาตรา 126 (2) พ.ศ. 2563

คู่มือการป้องกันการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา 126 และมาตรา 127

							 ข้อ 3 ให้กรรมการ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงาน
ของรัฐทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด เป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั จ�ำกัดหรือบริษทั มหาชนจ�ำกัด         
ตามมาตรา 126 (2) ได้ไม่เกินร้อยละห้าของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่จ�ำหน่ายได้ในบริษัทนั้น
			 			 (2.3) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง ก�ำหนดจ�ำนวนหุ้นในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดที่กรรมการ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด ถือหุ้นได้ตาม
มาตรา 126 (3) พ.ศ. 2563
							
ข้อ 3 ให้กรรมการ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงาน
ของรัฐทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด เป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั จ�ำกัดหรือบริษทั มหาชนจ�ำกัด       
ตามมาตรา 126 (3) ได้ไม่เกินร้อยละห้าของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่จ�ำหน่ายได้ในบริษัทนั้น
			 			 (2.4) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง ก�ำหนดต�ำแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ด�ำเนินการตามมาตรา 127 พ.ศ. 2563
						
ตามมาตรา 126 (4)

ข้อ 3 ให้ต�ำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นต�ำแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ด�ำเนินการ             

(1) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
1.1 นายกรัฐมนตรี
1.2 รัฐมนตรี
1.3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1.4 สมาชิกวุฒิสภา
(2) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง
								 2.1 ส�ำหรับข้าราชการพลเรือน
2.1.1 หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม
2.2 ส�ำหรับข้าราชการทหาร
2.2.1 ปลัดกระทรวงกลาโหม
2.2.2 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
2.2.3 ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
2.3 ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
2.4 ผู้ว่าราชการจังหวัด

11

12

คู่มือการป้องกันการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา 126 และมาตรา 127

งบประมาณ

การทุจริตแห่งชาติ

2.5 ปลัดกรุงเทพมหานคร
2.6 ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ  
2.7 หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
2.7.1 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2.7.2 เลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2.7.3 เลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม        
2.7.4 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2.8 ผูซ้ งึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด
2.8.1 เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
2.8.2 เลขาธิการส�ำนักงานศาลยุติธรรม
2.8.3 เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง
2.8.4 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2.8.5 เลขาธิการวุฒิสภา

						 (2.5) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส
พ.ศ. 2561
							
ข้อ 3 บุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับ             
เจ้าพนักงานของรัฐ และมีลกั ษณะอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถอื เป็นคูส่ มรสตามมาตรา 102 วรรคสอง
และมาตรา 126 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ        
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
(1) ได้ทำ� พิธมี งคลสมรสหรือพิธอี นื่ ใดในท�ำนองเดียวกันกับเจ้าพนักงาน
ของรัฐ โดยมีบคุ คลในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบว่าเป็นการอยูก่ นิ เป็นสามีภริยากันตาม
ประเพณี
(2) เจ้าพนักงานของรัฐแสดงให้ปรากฏว่ามีสถานะเป็นสามีภริยากัน
หรือมีพฤติการณ์เป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะดังกล่าว
ทัง้ นี้ ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึง่ จดทะเบียนสมรสกับเจ้าพนักงาน
ของรัฐและต่อมาได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกันตามกฎหมาย แต่ยงั แสดงให้ปรากฏหรือมีพฤติการณ์
ซึ่งเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะเป็นสามีหรือภริยากัน

คู่มือการป้องกันการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา 126 และมาตรา 127

2.1.2 กฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม
กฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์สว่ นรวมซึง่ มีการก�ำหนดเรือ่ งการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม
ไว้ในส่วนของการก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าพนักงานของรัฐ โดยอาจจะ    
บัญญัตไิ ว้ในคุณสมบัตขิ องเจ้าพนักงานของรัฐ หรืออาจจะบัญญัตไิ ว้ในลักษณะต้องห้ามก่อนเข้ารับ
ต�ำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ หรืออาจจะบัญญัติไว้ทั้งในคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม          
ก่อนเข้ารับต�ำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ ดังนี้
		
1) กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
				 (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
				 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม            
ได้บัญญัติเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมไว้ ดังนี้
				 มาตรา 44/3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด         
ต้องไม่กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ด�ำรงต�ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ต�ำแหน่งที่ด�ำรงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่           
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล
(2) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคล     
ในธุรกิจการงานตามปกติ
(3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท�ำหรือจะกระท�ำกับหรือให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนัน้ หรือมีสว่ นได้เสียในสัญญาหรือกิจการทีก่ ระท�ำหรือจะกระท�ำกับหรือ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือ   
เอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
				 บทบัญญัตมิ าตรานีม้ ใิ ห้ใช้บงั คับกับกรณีทบี่ คุ คลดังกล่าวตามวรรคหนึง่ ได้รบั เบีย้ หวัด
บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับ     
กับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรค หนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต�ำแหน่ง
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โดยอนุโลม

ให้น�ำความใน (3) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย         

				 (2) เทศบาล
				 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับการ     
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมไว้ ดังนี้
				 มาตรา 48 จตุ ท ศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ ป รึ ก ษานายก       
เทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ต้องไม่กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1)ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง หรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดในส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ         
หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ต�ำแหน่งที่ด�ำรงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือตามนโยบายของรัฐบาล
(2) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ         
หรือ รัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากทีส่ ว่ นราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบตั กิ บั บุคคล
ใน ธุรกิจการงานตามปกติ
(3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท�ำหรือจะกระท�ำกับหรือให้       
แก่เทศบาลนั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท�ำหรือจะกระท�ำกับหรือให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์
ส่วนตนระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
				 บทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับ      
เบีย้ หวัดบ�ำเหน็จบ�ำนาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอืน่ ใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้
บังคับกับกรณีทบี่ คุ คลดังกล่าวตามวรรคหนึง่ รับเงินตอบแทนค่าเบีย้ ประชุมหรือเงินอืน่ ใด เนือ่ งจาก
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาเทศบาล           
หรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต�ำแหน่ง
ให้น�ำความใน (3) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาเทศบาลด้วยโดยอนุโลม
				 (3) องค์การบริหารส่วนต�ำบล
		 พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข      
เพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมไว้ ดังนี้
				 มาตรา 64/2 นายกองค์ก ารบริ ห ารส่ วนต� ำ บล รองนายกองค์ ก ารบริ ห าร             
ส่วนต�ำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ต้องไม่กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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(1) ด�ำรงต�ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เว้ น แต่ ต� ำ แหน่ ง ที่ ด� ำ รงตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย หรื อ เป็ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที            ่
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล
(2) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจนอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคล      
ในธุรกิจการงานตามปกติ
(3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท�ำหรือจะกระท�ำกับหรือให้แก่
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนัน้ หรือมีสว่ นได้เสียในสัญญาหรือกิจการทีก่ ระท�ำหรือจะกระท�ำกับหรือ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือ            
เอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
				 บทบัญญัตมิ าตรานีม้ ใิ ห้ใช้บงั คับกับกรณีทบี่ คุ คลดังกล่าวตามวรรคหนึง่ ได้รบั เบีย้ หวัด
บ�ำเหน็จบ�ำนาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับ
กับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจาก       
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
หรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต�ำแหน่ง
โดยอนุโลม

ให้น�ำความใน (3) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลด้วย         

				 (4) กรุงเทพมหานคร
				 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้บัญญัติเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมไว้ ดังนี้
				 มาตรา 51 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องไม่กระท�ำการ ดังต่อไปนี้
(1) ด�ำรงต�ำแหน่งหรือหน้าที่ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ           
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษทั ซึง่ กรุงเทพมหานครถือหุน้ หรือต�ำแหน่งผูบ้ ริหารท้องถิน่
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เว้นแต่ต�ำแหน่งที่ต้องด�ำรงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล
(2) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษทั ซึง่ กรุงเทพมหานครถือหุน้ นอกเหนือ
ไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์หรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคล    
ในธุรกิจการงานตามปกติ

15

16

คู่มือการป้องกันการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา 126 และมาตรา 127

(3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท�ำหรือจะกระท�ำกับหรือให้แก่
กรุงเทพมหานคร หรือมีสว่ นได้เสียในสัญญาหรือกิจการทีก่ ระท�ำหรือจะกระท�ำกับหรือให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์
ส่วนตนระหว่างกัน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับ
กรุงเทพมหานคร อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่
ในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจ�ำกัดอยู่ก่อนได้รับการเลือกตั้ง
					 บทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับ        
เบี้ยหวัด บ�ำเหน็จบ�ำนาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้
ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับเงินตอบแทน เงินค่าเบี้ยประชุม หรือเงินอื่นใด
เนื่องจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎร หรือ          
สภากรุงเทพมหานครหรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่ไดรับแต่งตั้งในฐานะผู้ทรงคุณวุฒ                ิ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต�ำแหนง
					 ให้นำ� ความใน (2) และ (3) มาใช้บงั คับแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม
					 (5) เมืองพัทยา
					 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมได้บัญญัติเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมไว้ ดังนี้
					 มาตรา 49 นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา                 
ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา และที่ปรึกษา ต้องไม่กระท�ำการ ดังต่อไปนี้
(1) ด�ำรงต�ำแหน่งหรือหน้าทีใ่ ดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ           
การพาณิชย์ของเมืองพัทยาหรือบริษทั ซึง่ เมืองพัทยาถือหุน้ หรือต�ำแหน่งผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เว้นแต่ต�ำแหน่งที่ต้องด�ำรงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที    ่
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล
(2) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของเมืองพัทยาหรือบริษัทซึ่งเมืองพัทยาถือหุ้น นอกเหนือไปจาก
ที่ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์หรือบริษัท ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจ
การงานตามปกติ
(3) เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียในสัญญาหรือกิจการทีก่ ระท�ำหรือจะกระท�ำกับหรือให้แก่เมืองพัทยา
หรือมีสว่ นได้เสียในสัญญาหรือกิจการทีก่ ระท�ำหรือจะกระท�ำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่
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โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน หรือ
เป็นหุน้ ส่วน หรือผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญากับเมืองพัทยาอันมีลกั ษณะเป็นการ
ผูกขาดตัดตอน ทัง้ นี้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ในส่วนทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั มหาชนจ�ำกัด
อยู่ก่อนได้รับการเลือกตั้ง
บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด
บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับแก่
กรณีทบี่ คุ คลตามวรรคหนึง่ รับเงินตอบแทนค่าเบีย้ ประชุมหรือเงินอืน่ ใดเนือ่ งจากการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมาธิการของรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาเมืองพัทยาหรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือ
กรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต�ำแหน่ง
ให้น�ำความใน (2) และ (3) มาใช้บังคับแก่สมาชิกด้วยโดยอนุโลม
		 2) กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ จะบัญญัติเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมไว้เป็นลักษณะต้องห้ามการด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ            
โดยกฎหมายแต่ละฉบับใช้ถ้อยค�ำแตกต่างกันไปแล้วแต่รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ อาทิ พระราชบัญญัติ    
การกีฬาแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม นอกจากนี้พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ยังได้บัญญัติเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมไว้ ดังนี้
				 พระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
				 มาตรา 5 กรรมการของรัฐวิสาหกิจนอกจากต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ตามที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม              
ดังต่อไปนี้ด้วย
(8) ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ของรัฐวิสาหกิจนัน้ หรือผูถ้ อื หุน้ ของนิตบิ คุ คลทีร่ ฐั วิสาหกิจนัน้ ถือหุน้ อยู่
(9) ไม่ เ ป็ น ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ใดในนิ ติ บุ ค คลที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น เว้ น แต่          
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนัน้ มอบหมายให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการหรือด�ำรงต�ำแหน่งอืน่ ในนิตบิ คุ คล
ที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น
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(10) ไม่เป็นกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการ หรือมีสว่ นได้เสีย
ในนิตบิ คุ คลซึง่ เป็นผูร้ บั สัมปทาน ผูร้ ว่ มทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกีย่ วข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนัน้
เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น
ความใน (8) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการที่ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ทีม่ ีตำ� แหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำต�ำแหน่งของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และกรรมการนั้นถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของทุนช�ำระแล้ว                  
ของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่
			3) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
ได้บัญญัติเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมไว้ ดังนี้
				 มาตรา 13 เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะท�ำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
(1) เป็นคู่กรณีเอง
(2) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
(3) เป็นญาติของคูก่ รณีคอื เป็นบุพการีหรือผูส้ บื สันดานไม่วา่ ชัน้ ใด ๆ หรือเป็นพีน่ อ้ ง
หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
(4) เป็นหรือเคยเป็นผูแ้ ทนโดยชอบธรรมหรือผูพ้ ทิ กั ษ์หรือผูแ้ ทนหรือตัวแทนของคูก่ รณี
(5) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี
(6) กรณีอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
			4) ประมวลจริยธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
				 (1)		 มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ในองค์กรอิสระ รวมทัง้ ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561
มาตรฐานทางจริ ย ธรรมของตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง                      
ในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้วา่ การตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมไว้ ดังนี้
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			 หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์
				 ข้อ 7 ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
				 ข้อ 8 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ          
เพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ
				 ข้อ 9 ต้องไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด      
ในประการที่อาจท�ำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่
				 ข้อ 10 ต้องไม่รับของขวัญของก�ำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่      
เป็นการรับจากการให้โดยธรรมจรรยา และการรับทีม่ บี ทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ให้รับได้
				 ข้อ 11 ไม่กระท�ำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์   
ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
				 ข้อ 18 ไม่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู     ่
ในก�ำกับดูแลหรือความรับผิดชอบของตน เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากคูก่ รณี หรือจากบุคคลอืน่ ใดในประการทีอ่ าจท�ำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
				 ข้อ 22 อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจ                 
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
				 (2) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้บัญญัติเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมไว้ ดังนี้
			 “ข้าราชการ” หมายความว่า ขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ในสังกัดราชการพลเรือน
				 หมวด 2 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
				 ข้อ 5 ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต�ำแหน่งหน้าที่ และยึดถือ          
ประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชนสวนตนโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไมน�ำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไมว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก
เพือ่ นฝูง หรือผูม้ บี ญ
ุ คุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดลุ พินจิ ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแกบ คุ คลนัน้ หรือ
ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
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(2) ไมใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวก  
ของทางราชการไปเพือ่ ประโยชนสว่ นตัวของตนเองหรือผูอ้ นื่ เว้นแต่ไดรบั อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(3) ไมกระท�ำการใด หรือด�ำรงต�ำแหนง หรือปฏิบตั กิ ารใดในฐานะส่วนตัว ซึง่ ก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที        ่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท�ำดังกล่าวไวก่อน แล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(4) ในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าทีอ่ นื่ ในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชนข องทางราชการ
เป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสวนรวมกับประโยชน 
สวนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ�ำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชนของทางราชการและ      
ประโยชนสวนรวมเป็นส�ำคัญ
					 ข้อ 6 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชนทมี่ ชิ อบโดยอาศัยต�ำแหน่งหน้าที่
และไมกระท�ำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชนส ว นตนและประโยชนส ว นรวม โดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังนี้
(1) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่ง       
ของขวัญ แทนตนหรือญาติของตน ไมวา ก่อนหรือหลังด�ำรงต�ำแหน่งหรือปฏิบตั หิ น้าทีไ่ มว า่ จะเกีย่ วข้อง
หรือไมเ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือไมกต็ าม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้
ตามประเพณีหรือให้แกบุคคลทั่วไป
(2) ไมใช้ตำ� แหนง หรือกระท�ำการทีเ่ ป็นคุณ หรือเป็นโทษแกบ คุ คลใดเพราะมีอคติ
(3) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด�ำเนินการ หรือการท�ำนิติกรรมหรือสัญญา        
ซึ่งตนเอง หรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
				 ข้อ 8 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง            
ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอธั ยาศัยทีด่ แี ละไมเ ลือกปฏิบตั โิ ดยไมเ ป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังนี้
(5) ไมเ อือ้ ประโยชนเ ป็นพิเศษให้แกญาติพนี่ อ้ ง พรรคพวก เพือ่ นฝูงหรือผูม้ บี ญ
ุ คุณ
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแกหน้าผู้ใด

คู่มือการป้องกันการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา 126 และมาตรา 127

				 (3) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
การเมือง พ.ศ. 2551
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง        
พ.ศ. 2551 ได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวมไว้ ดังนี้
				 “ข้าราชการการเมือง” หมายความว่า นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการ
การเมืองอื่นที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง
				 หมวด 1 ค่านิยมหลักของข้าราชการการเมือง
				 ข้อ 6 ข้าราชการการเมืองมีหน้าทีด่ ำ� เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย รักษาประโยชนส ว นรวม
ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ดังนี้
(1) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(3) มีจิตส�ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

(4) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี       
(5) ยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(6) ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(7) ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
(8) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ  โปร่งใส และตรวจสอบได้
(9) ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ดี

2.2 บทก�ำหนดโทษ
2.2.1 โทษทางจริยธรรมและโทษทางวินัย
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ได้ บั ญ ญั ติ บ ทก� ำ หนดโทษ                       
หากมีการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 184 มาตรา 185 มาตรา 186 และ    
มาตรา 187 ไว้ดังนี้
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		 มาตรา 101 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ
(7) กระท�ำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 184 หรือมาตรา 185
มาตรา 111 สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ
(7) กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 113 หรือกระท�ำการอันต้องห้ามตามมาตรา 184
หรือมาตรา 185
มาตรา 170 ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(5) กระท�ำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 186 หรือมาตรา 187
2) กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
		 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติ              
บทก�ำหนดโทษหากมีการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 44/3 ไว้ดังนี้
มาตรา 36 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต�ำแหน่ง เมื่อ
(5) กระท�ำการฝ่าฝืนมาตรา 44/3 (1) หรือ (2)
(2) เทศบาล
		 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติบทก�ำหนดโทษ                                
หากมีการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 48 จตุทศ ไว้ดังนี้
มาตรา 48 ปัญจทศ นายกเทศมนตรีพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(5) กระท�ำการฝ่าฝืนมาตรา 48 จตุทศ
(3) องค์การบริหารส่วนต�ำบล
     พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                
ได้บัญญัติบทก�ำหนดโทษหากมีการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 64/2 ไว้ดังนี้
มาตรา 64 นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(5) กระท�ำการฝ่าฝืนมาตรา 64/2
(4) กรุงเทพมหานคร
		 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม          
ได้บัญญัติบทก�ำหนดโทษหากมีการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 51 ไว้ดังนี้
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		 มาตรา 52 การกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ ให้ถือว่าเป็นการกระท�ำ           
ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
		 (5) กระท�ำการอันเป็นการตองห้ามตามมาตรา 186 หรือมาตรา 187
		 (5) เมืองพัทยา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                    
ได้บัญญัติบทก�ำหนดโทษหากมีการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 49 ไว้ ดังนี้
		 มาตรา 50 นายกเมืองพัทยาพ้นจากต�ำแหนง เมื่อ
		 (6) กระท�ำการฝ่าฝืนมาตรา 49
3) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
     พระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518            
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติบทก�ำหนดโทษหากมีการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัต         ิ
ตามมาตรา 5 (8) (9) และ (10) ไว้ดังนี้
		 มาตรา 8 นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้ว
กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
		 (3) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 5
4) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติ               
บทก�ำหนดโทษหากมีการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 13 ไว้ดังนี้
		 มาตรา 14 เมื่อมีกรณีตามมาตรา 13 หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นบุคคลตาม       
มาตรา 13 ให้เจ้าหน้าทีผ่ นู้ นั้ หยุดการพิจารณาเรือ่ งไว้กอ่ น และแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาเหนือตนขึน้ ไป
ชั้นหนึ่งทราบ เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีค�ำสั่งต่อไป
		 การยืน่ ค�ำคัดค้าน การพิจารณาค�ำคัดค้าน และการสัง่ ให้เจ้าหน้าทีอ่ นื่ เข้าปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน
ผู้ที่ถูกคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
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5) ประมวลจริย ธรรมและมาตรฐานทางจริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขั ดกั น ระหว่ า ง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
		 (1) มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
รวมทัง้ ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
พ.ศ. 2561
มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ              
รวมทัง้ ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติบทก�ำหนดโทษหากมีการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามหมวด 1
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ ข้อ 7, ข้อ 8, ข้อ 9, ข้อ 10, ข้อ 11, ข้อ 18 และ ข้อ 22
ไว้ดังนี้
		 หมวด 4 การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
		 ข้อ 27 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด 1 ให้ถือว่ามีลักษณะ            
ร้ายแรง
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด 2 และหมวด 3 จะถือว่ามี         
ลักษณะร้ายแรงหรือไม่ ให้พจิ ารณาถึงพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิ เจตนาและความร้ายแรง
ของความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ นั้น
		 (2) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ น ได้ บั ญ ญั ติ บ ทก� ำ หนดโทษหากมี ก ารกระท� ำ                                   
อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามหมวด 2 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 5, ข้อ 6 และ ข้อ 8     
ไว้ดังนี้
		 หมวด 3 กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
		 สวนที่ 2 ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
		 ข้อ 18 การฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด 2 ของประมวลจริยธรรมนีเ้ ป็นความผิดวินยั            
ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระเบียบส�ำนัก       
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ�ำ
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 แล้วแต่กรณี
		 (3) ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
พ.ศ. 2551
ั ญัตบิ ทก�ำหนดโทษหากมีการกระท�ำอันเป็นการ
		 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้บญ
ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามหมวด 1 ค่านิยมหลักของข้าราชการการเมือง ข้อ 6 ไว้ดังนี้
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		 หมวด 3 การก�ำกับดูแล
		 ข้อ 30 นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ก�ำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของรัฐมนตรี และ
ข้าราชการการเมืองอืน่ ทีน่ ายกรัฐมนตรีแต่งตัง้ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีทพี่ บว่ามีการประพฤติ
ปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบนี้ให้นายกรัฐมนตรีด�ำเนินการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระท�ำ
		 ข้อ 31 รัฐมนตรีมีหน้าที่ก�ำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการการเมืองอื่นที่
รัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่พบว่ามีการประพฤติปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบนี้ให้รัฐมนตรีด�ำเนินการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท�ำ
		 ถ้าปรากฏว่ารัฐมนตรีผู้ใดมิได้ด�ำเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้นายกรัฐมนตรีแจ้งให้
รัฐมนตรีผู้นั้นด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
2.2.2 โทษทางอาญา
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
พ.ศ. 2561
		
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561   
ได้บัญญัติบทก�ำหนดโทษหากมีการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 126 และ     
มาตรา 127 ไว้ดังนี้
		
มาตรา 129 การกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ ให้ถือว่าเป็นการกระท�ำความ
ผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
		
มาตรา 168 เจ้าพนักงานของรัฐผูใ้ ดฝ่าฝืนมาตรา 126 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		
กรณีความผิดตามมาตรา 126 วรรคสอง ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าพนักงานของรัฐนั้นรู้เห็นยินยอมด้วย
เจ้าพนักงานของรัฐนั้นต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำ    
ทั้งปรับ
		
มาตรา 170 เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 127 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน หกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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ลำ�ดับ
1

2

กฎหมาย

เจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกบังคับใช้
บทกำ�หนดโทษ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 184
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา - สมาชิกภาพของสมาชิก
- คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
หรือสมาชิกวุฒิสภา
ตามมาตรา 101 (7)  
- บุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิก - สมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้นที่
วุฒิสภาสิ้นสุดลงตามาตรา
ด�ำเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด�ำเนินการ 111 (7)  
หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทน - ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
ตามมาตรา 170 (5)
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
- รัฐมนตรี
มาตรา 185
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา 186
- รัฐมนตรี
มาตรา 187
- รัฐมนตรี
- คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของรัฐมนตรี
- บุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการถือหุ้นของ
รัฐมนตรีตามมาตรา 187
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
มาตรา 126
- กรรมการ ป.ป.ช.
ฝ่าฝืนมาตรา 126 ต้องรับ
- ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
โทษทางอาญา จ�ำคุกไม่เกิน
- เจ้าพนักงานของรัฐทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช.
สามปี หรือปรับไมเกิน
หกหมืน่ บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
ประกาศก�ำหนด
- คู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐ (หมายความ ตามมาตรา 168
ฝ่าฝืนมาตรา 127 ต้องรับ
รวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้
โทษทางอาญา จ�ำคุกไม่เกิน
จดทะเบียนสมรส)
หกเดือน หรือปรับไมเกิน
มาตรา 127
- กรรมการ ป.ป.ช.
หนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้ จ�ำ
- ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งองค์กรอิสระ
ทั้งปรับ ตามมาตรา 170
- ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูงที่คณะกรรมการ
และความผิดในหมวด 6 นี้
ป.ป.ช. ก�ำหนด
- ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ให้ถือว่าเป็นการกระท�ำ
ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่
ป.ป.ช. ก�ำหนด
ราชการหรือความผิดต่อ
ต�ำแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม ตามมาตรา 129
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ลำ�ดับ
3

กฎหมาย

เจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกบังคับใช้
บทกำ�หนดโทษ
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 44/3
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ้นจากต�ำแหน่ง
- รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามมาตรา 36 (5)
- เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 48 จตุทศ - นายกเทศมนตรี
พ้นจากต�ำแหน่ง
- รองนายกเทศมนตรี
ตามมาตรา 48 ปัญจทศ (5)
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
- เลขานุการนายกเทศมนตรี
- สมาชิกสภาเทศบาล
3.3 พระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
มาตรา 64/2
- นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
พ้นจากต�ำแหน่ง
- รองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ตามมาตรา 64 (5)
- เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล
3.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 51
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ้นจากต�ำแหน่ง
- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา 52 (5)
3.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 49
- นายกเมืองพัทยา
พ้นจากต�ำแหน่ง
- รองนายกเมืองพัทยา
ตามมาตรา 50 (6)
- เลขานุการนายกเมืองพัทยา
- ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา
- ประธานที่ปรึกษา
- ที่ปรึกษา
- สมาชิก
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ลำ�ดับ
กฎหมาย
เจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกบังคับใช้
บทกำ�หนดโทษ
4 พระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
มาตรา 5 (8) (9) - กรรมการของรัฐวิสาหกิจ
พ้นจากต�ำแหน่ง
และ (10)
ตามมาตรา 8 (3)
5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 13
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นหยุดการ
หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อ�ำนาจหรือได้รับมอบ ให้ใช้ พิจารณาเรื่องไว้ก่อน และ
อ�ำนาจทางปกครองของรัฐในการด�ำเนินการ
แจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาเหนือตน
อย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
ขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ เพื่อ
การจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ ที่ผู้บังคับบัญชามีค�ำสั่งต่อไป
กิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม
ตามมาตรา 14
6 ประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
6.1 มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กร
อิสระ พ.ศ. 2561
- ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หมวด 1
- ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ ได้แก่ ประธาน มาตรฐานทางจริยธรรมใน
มาตรฐานทาง
จริยธรรมอันเป็น กรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน หมวด 1 ให้ถือว่ามีลักษณะ
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน
ร้ายแรง ตามหมวด 4
อุดมการณ์
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและ
การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม
ข้อ 7, ข้อ 8,
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธาน
มาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ 9, ข้อ 10,
กรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ ข้อ 27
ข้อ 11, ข้อ 18
ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
และ ข้อ 22
แห่งชาติ
- ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
- หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระ ได้แก่ เลขาธิการส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราปราม
การทุจริตแห่งชาติ และเลขาธิการคณกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 219 วรรคสอง
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ลำ�ดับ

กฎหมาย
เจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกบังคับใช้
6.2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
หมวด 2 จริยธรรม “ข้าราชการ” หมายความว่า ขาราชการ
ข้าราชการ
พลเรือน  พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
พลเรือน
ราชการพลเรือน
ข้อ 5, ข้อ 6
และ ข้อ 8

บทกำ�หนดโทษ
เป็นความผิดวินัย ตาม
กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2547 หรือระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจ�ำของส่วนราชการ
พ.ศ. 2537 แล้วแต่กรณี
ตาม ข้อ 18

6.3 ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2551
หมวด 1 ค่านิยม
หลักของข้าราชการ
การเมือง
ข้อ 6

“ข้าราชการการเมือง”  หมายความว่า นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการการเมืองอื่นที่
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแต่งตั้งตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง

เป็นความผิดวินัย ให้นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่
มีหน้าที่ก�ำกับดูแลฯ ด�ำเนิน
การลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระท�ำ ตาม ข้อ 30
และ ข้อ 31
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บทที่ 3
การกระท�ำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ตามมาตรา 126 และมาตรา 127
การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการฝ่าฝืน
จริยธรรมของเจ้าพนักงานของรัฐ ส�ำหรับในกรณีของประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายห้าม        
เจ้าพนักงานของรัฐด�ำเนินกิจการทีม่ ลี กั ษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม โดยที่คู่มือเล่มนี้จะกล่าวถึงการกระท�ำต่าง ๆ ของเจ้าพนักงานของรัฐและคู่สมรส รวมถึง
ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ประกาศก�ำหนด ที่จะต้องห้ามกระท�ำหรือห้ามด�ำเนินกิจการตามที่มาตรา 126 ได้ก�ำหนดห้ามไว้
นอกจากนี้ มาตรา 127 ยังได้หา้ มเจ้าพนักงานของรัฐด�ำเนินกิจการบางประเภทหลังพ้นจากต�ำแหน่ง
ดังนั้น หากบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีการฝ่าฝืนให้ถือว่าเป็นการกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่
ราชการหรือความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมและต้องได้รับโทษทางอาญา
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต          
พ.ศ. 2561 มาตรา 126 ได้บัญญัติห้ามมิให้กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ        
และเจ้าพนักงานของรัฐทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด เป็นคูส่ ญั ญากับหน่วยงานของรัฐ รวมถึง
การห้ามมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ได้ท�ำไว้กับหน่วยงานของรัฐ การห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้น
ในธุรกิจของเอกชน การห้ามรับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มี
ลักษณะผูกขาดตัดตอน รวมถึงการเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคูส่ ญ
ั ญาในลักษณะดังกล่าว และได้บญ
ั ญัตหิ า้ มการเข้าไปมีสว่ นได้เสียในฐานะ
ต่าง ๆ ในธุรกิจของเอกชน ไม่วา่ จะเป็นการท�ำงานในฐานะเป็นกรรมการ ทีป่ รึกษา ตัวแทน พนักงาน
หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนทีม่ คี วามเกีย่ วข้องเชือ่ มโยงกับอ�ำนาจหน้าทีข่ องเจ้าพนักงานของรัฐ
นัน้ อีกทัง้ ยังได้บญ
ั ญัตหิ า้ มการด�ำเนินกิจการของคูส่ มรสของเจ้าพนักงานของรัฐในลักษณะเดียวกัน
กับที่ได้บัญญัติห้ามเจ้าพนักงานของรัฐ และในมาตรา 127 ยังได้บัญญัติห้ามมิให้กรรมการ ป.ป.ช.
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูงและผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองที        ่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด เข้าไปมีสว่ นได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ทีป่ รึกษา ตัวแทน พนักงาน
หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงาน
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ของรัฐทีเ่ จ้าพนักงานของรัฐผูน้ นั้ เคยสังกัดอยูห่ รือเคยปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ
ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอสิ ระในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าพนักงานของรัฐผูน้ นั้
ภายในสองปีนับแต่พ้นจากต�ำแหน่ง
จากเจตนารมณ์ของมาตรา 126 และมาตรา 127 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกัน   
การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม ซึง่ มีทมี่ าจากการทีเ่ จ้าพนักงานของรัฐ
ได้รับมอบอ�ำนาจจากรัฐ ท�ำให้มีอ�ำนาจในการอนุมัติ อนุญาต การให้สัมปทาน และลงนาม             
ในสัญญาต่าง ๆ รวมถึงมีอ�ำนาจในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�ำเนินคดี ดังนั้น         
การประกาศก�ำหนดต�ำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด�ำเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม จึงนับว่ามีความจ�ำเป็นและมีความส�ำคัญอย่างยิง่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีการก�ำหนดต�ำแหน่งที่ต้องห้ามมิให้ด�ำเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวมตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรือ่ ง ก�ำหนดต�ำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐทีต่ อ้ งห้ามมิให้ดำ� เนินกิจการตามความ
ในมาตรา 126 พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง ก�ำหนดต�ำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด�ำเนินกิจการตามความในมาตรา 127    
พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ     
เรื่อง ก�ำหนดต�ำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด�ำเนินกิจการตามความในมาตรา 126     
พ.ศ. 2563 ยังได้รวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐที่ได้รับมอบอ�ำนาจด้วย ทั้งนี้ อาจสรุปสาระส�ำคัญของ
กฎหมายมาตรา 126 และมาตรา 127 ได้ดังนี้
		
3.1 ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐและคู่สมรสที่ห้ามด�ำเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
				 3.1.1 ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามกระท�ำการตามมาตรา 126
ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐทีต่ อ้ งห้ามมิให้ดำ� เนินกิจการทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้แก่ ต�ำแหน่งเจ้าพนักงาน
ของรัฐดังต่อไปนี้
1) กรรมการ ป.ป.ช.    
2) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
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3) เจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด ทั้งนี้ ประกาศ             
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก�ำหนดต�ำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐ
ที่ต้องห้ามมิให้ด�ำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563 ได้ก�ำหนดให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง      
ดังต่อไปนี้ และรวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐทีไ่ ด้รบั มอบอ�ำนาจให้กระท�ำการดังกล่าว ต้องห้ามกระท�ำการ
ตามมาตรา 126
(1) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
1.1 นายกรัฐมนตรี
1.2 รัฐมนตรี
1.3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1.4 สมาชิกวุฒิสภา
(2) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง
2.1 ส�ำหรับข้าราชการพลเรือน
2.1.1 หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม
2.2 ส�ำหรับข้าราชการทหาร
2.2.1 ปลัดกระทรวงกลาโหม
2.2.2 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
2.2.3 ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
2.3 ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
2.4 ผู้ว่าราชการจังหวัด
2.5 ปลัดกรุงเทพมหานคร
2.6 กรรมการและผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี าร
งบประมาณ
2.7 หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
2.7.1 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2.7.2 เลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2.7.3 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2.7.4 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2.8 ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด
2.8.1 เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
2.8.2 เลขาธิการส�ำนักงานศาลยุติธรรม
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2.8.3 เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง
2.8.4 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2.8.5 เลขาธิการวุฒิสภา
(3) ผู้บริหารท้องถิ่น
3.1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3.2 นายกเมืองพัทยา
3.3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.4 นายกเทศมนตรี
3.5 นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
โดยประกาศฯ ดั ง กล่ า วจะใช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก� ำ หนดสามสิ บ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ                
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
นอกจากนั้ น ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ              
เรื่อง ก�ำหนดต�ำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด�ำเนินกิจการตามความในมาตรา 126    
พ.ศ. 2563 มิได้กำ� หนดเฉพาะต�ำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐ แต่ยงั รวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐทีไ่ ด้รบั
มอบอ�ำนาจด้วย โดยวัตถุประสงค์ของมาตรา 126 เป็นการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งมีที่มาจากการที่เจ้าพนักงานของรัฐได้รับมอบอ�ำนาจจากรัฐ
ท�ำให้มอี ำ� นาจในการอนุมตั ิ อนุญาต การให้สมั ปทาน และลงนามในสัญญาต่าง ๆ รวมถึงเจ้าพนักงาน
ของรัฐที่มีอ�ำนาจในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�ำเนินคดี
การรวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐทีไ่ ด้รบั มอบอ�ำนาจ หมายถึง การรับมอบอ�ำนาจให้กระท�ำการ
ทั้งหมดทั้งในส่วนของการมอบอ�ำนาจตามค�ำสั่งทางปกครอง การมอบอ�ำนาจตามที่กฎหมาย  
บัญญัตใิ ห้เป็นการมอบอ�ำนาจทีร่ วมถึงการมอบอ�ำนาจให้ปฏิบตั ริ าชการแทน ทัง้ นี้ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38 บัญญัติว่า
“อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น           
ที่ผู้ดํารงตําแหน่งใด จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่อง          
การมอบอํานาจไว้ผดู้ าํ รงตําแหน่งนั้นอาจมอบอํานาจให้ผ้ดู ํารงตําแหน่งอืน่ ในส่วนราชการเดียวกัน
หรือส่วนราชการอืน่ หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นผูป้ ฏิบตั ริ าชการแทนได้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าํ หนด
ในพระราชกฤษฎีกา
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พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดให้มีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง     
ตลอดจนการมอบอํานาจให้ทาํ นิตกิ รรมสัญญา ฟ้องคดีและดําเนินคดีหรือกําหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารหรือ
เงื่อนไขในการมอบอํานาจหรือที่ผู้รับมอบอํานาจต้องปฏิบัติก็ได้
ความในวรรคหนึง่ มิให้ใช้บงั คับกับอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้ตอ้ งออก
ใบอนุญาตหรือที่บัญญัติผู้มีอํานาจอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ ในกรณีเช่นนั้นให้ผู้ดํารงตําแหน่ง        
ซึ่งมีอํานาจ ตามกฎหมายดังกล่าวมีอํานาจมอบอํานาจให้ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและ   
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตามที่เห็นสมควร หรือตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ในกรณีมอบอํานาจให้      
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด มีอาํ นาจมอบอาํ นาจได้ตอ่ ไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ที่ผู้มอบอํานาจกําหนด
ในกรณีตามวรรคสาม เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนจะตรา       
พระราชกฤษฎีกากําหนดรายชื่อกฎหมายที่ผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายดังกล่าวอาจ  
มอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้
“การมอบอ�ำนาจให้ท�ำเป็นหนังสือ”
กรณีตัวอย่าง เช่น กรณีปลัดกระทรวงแห่งหนึ่ง มอบอ�ำนาจให้รองปลัดกระทรวงปฏิบัติ
ราชการแทนและมีอ�ำนาจในการอนุมัติจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร A ย่อมหมายความว่า        
รองปลัดกระทรวงถือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐที่ได้รับมอบอ�ำนาจและต้องห้ามด�ำเนินกิจการ         
ตามมาตรา 126 ด้วย
3.1.2 ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามกระท�ำการตามมาตรา 127
ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐทีต่ อ้ งห้ามมิให้ดำ� เนินกิจการทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม ตามมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 ได้แก่ ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐดังต่อไปนี้
1) กรรมการ ป.ป.ช.
2) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
3) ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับสูงและผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช.
ประกาศก� ำ หนด ทั้ ง นี้ ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ             
เรือ่ ง ก�ำหนดต�ำแหน่งซึง่ ต้องห้ามมิให้ดำ� เนินการตามมาตรา 127 พ.ศ. 2563 ได้กำ� หนดให้ตำ� แหน่ง
ดังต่อไปนี้ เป็นต�ำแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ด�ำเนินการตามมาตรา 126 (4)
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(1)  ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
1.1 นายกรัฐมนตรี
1.2 รัฐมนตรี
1.3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1.4 สมาชิกวุฒิสภา
(2)  ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง
2.1 ส�ำหรับข้าราชการพลเรือน
2.1.1 หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม
2.2 ส�ำหรับข้าราชการทหาร
2.2.1 ปลัดกระทรวงกลาโหม
2.2.2 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
2.2.3 ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
2.3 ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
2.4 ผู้ว่าราชการจังหวัด
2.5 ปลัดกรุงเทพมหานคร
2.6 ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.7 หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
2.7.1 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2.7.2 เลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2.7.3 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2.7.4 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2.8 ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด
2.8.1 เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
2.8.2 เลขาธิการส�ำนักงานศาลยุติธรรม
2.8.3 เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง
2.8.4 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2.8.5 เลขาธิการวุฒิสภา
ทัง้ นี้ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 ได้ก�ำหนดบทนิยามของต�ำแหน่งต่าง ๆ ไว้ดังนี้
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“เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
“เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ ซึง่ มีตำ� แหน่งหรือ
เงินเดือนประจ�ำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหาร
ท้องถิน่ ผูช้ ว่ ยผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและ           
ให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมายก�ำหนดให้ใช้อ�ำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ�ำนาจ     
ทางปกครองทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอืน่ ของรัฐด้วย แต่ไม่รวมถึงผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
“ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า
(1) นายกรัฐมนตรี
(2) รัฐมนตรี
(3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(4) สมาชิกวุฒิสภา
(5) ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก (1) และ (2) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
การเมือง
(6) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
“ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ” หมายความว่า ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัตยิ กเว้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้หมายความรวมถึงผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินด้วย
ยกเว้นกรณีตามมาตรา 11 (1)
“ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง” หมายความว่า ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
ส�ำหรับข้าราชการพลเรือน และปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด ผูบ้ ญ
ั ชาการเหล่าทัพ
ส�ำหรับข้าราชการทหารและผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ปลั ด กรุ ง เทพมหานคร กรรมการและผู้บริห ารสู ง สุ ดของรั ฐ วิ ส าหกิ จ หั วหน้ า หน่ วยงานของ       
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นตามที่
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กฎหมายก�ำหนด ผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานอืน่ ของรัฐตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด หรือ
ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด
3.1.3 คูส่ มรสของเจ้าพนักงานของรัฐทีต่ อ้ งห้ามด�ำเนินกิจการทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
มาตรา 126 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้ก�ำหนดให้ใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตาม   
วรรคหนึ่งด้วย โดยให้ถือว่า การด�ำเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการด�ำเนินการของเจ้าพนักงานของรัฐ
เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นด�ำเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง ดังนั้น     
คูส่ มรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามข้อ 3.1.1 จึงต้องห้ามมิให้ดำ� เนินกิจการทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมด้วย
อย่างไรก็ตาม คู่สมรสตามความหมายของมาตรา 126 วรรคสาม ก�ำหนดให้คู่สมรส
หมายความรวมถึงผูซ้ งึ่ อยูก่ นิ กันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้           
จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. 2561 โดยในข้อ 3 ก�ำหนดให้บุคคลซึ่งอยู่กินกัน          
ฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับเจ้าพนักงานของรัฐ และมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด           
ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นคู่สมรสตามมาตรา 126 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
(1) ได้ทำ� พิธมี งคลสมรสหรือพิธอี นื่ ใดในท�ำนองเดียวกันกับเจ้าพนักงานของรัฐโดยมีบคุ คล               
ในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบว่าเป็นการอยู่กินเป็นสามีภริยากันตามประเพณี
(2) เจ้าพนักงานของรัฐแสดงให้ปรากฏว่ามีสถานะเป็นสามีภริยากัน หรือมีพฤติการณ์    
เป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะดังกล่าว
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับเจ้าพนักงานของรัฐและต่อมา                
ได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกันตามกฎหมายแต่ยังแสดงให้ปรากฏหรือมีพฤติการณ์ซึ่งเป็นที่รับรู   ้
ของสังคมทั่วไป ว่ามีสถานะเป็นสามีหรือภริยากัน
อย่างไรก็ตาม เรื่องการห้ามคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามด�ำเนินกิจการ            
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มีก�ำหนดไว้ในมาตรา 126       
แต่เพียงอย่างเดียว มิได้รวมถึง การห้ามด�ำเนินการตามมาตรา 127 แต่อย่างใด
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3.2 ลักษณะและองค์ประกอบที่ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐกระท�ำการ
3.2.1 การกระท�ำของเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามตามมาตรา 126
การกระท�ำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามมาตรา 126 (1) ถึง (4) ซึ่งก�ำหนดห้าม
เจ้าพนักงานของรัฐด�ำเนินกิจการต่าง ๆ นั้น อาจสรุปสาระส�ำคัญและความหมายของการกระท�ำ
ต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) เป็นคู่สัญญา
การห้ามเป็นคู่สัญญา หมายถึง การห้ามมิให้กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กร
อิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประกาศก�ำหนด เข้ามาด�ำเนินการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวมโดยการเข้ามาท�ำสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐที่มีเจ้าพนักงานของรัฐในต�ำแหน่งนั้น เป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ     
ซึ่งมีอ�ำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด�ำเนินคดี
ในการเข้ามาเป็นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐข้างต้นของกรรมการ ป.ป.ช. ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประกาศก�ำหนด หมายถึง       
การเข้ามาเป็นคูส่ ญ
ั ญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งข้างต้น อันเป็นสัญญาทีเ่ กีย่ วกับหน่วยงานของรัฐจะต้อง
ด�ำเนินการ อาทิ สัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องด�ำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานนัน้ ๆ หรือตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องกับการจัดซือ้ จัดจ้างในกรณี
นั้น ๆ
โดยกรรมการ ป.ป.ช. ผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในองค์ ก รอิ ส ระ และเจ้ า พนั ก งานของรั ฐ                     
ทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด มีอำ� นาจหน้าทีแ่ ตกต่างกันในเรือ่ งของการมีอำ� นาจก�ำกับ
ดู แ ล ควบคุ ม ตรวจสอบ หรื อ ด� ำ เนิ น คดี ท� ำ ให้ มี ข อบเขตของการใช้ อ� ำ นาจที่ ต ่ า งกั น เช่ น              
นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีอ�ำนาจบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงาน     
ของรัฐในทุกกระทรวง ทบวง กรม จังหวัดทีเ่ ป็นหน่วยงานภายใต้สงั กัดของฝ่ายบริหารทัง้ หมดรวมถึง
รัฐวิสาหกิจ และหรือมีอ�ำนาจก�ำกับดูแลหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในอ�ำนาจตาม
กฎหมาย เป็นต้น
ตัวอย่างค�ำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 เกี่ยวกับการเป็น
คูส่ ญ
ั ญา จ�ำเลยด�ำรงต�ำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ช มีอำ� นาจหน้าทีด่ ำ� เนินกิจการของ
องค์การบริหารจังหวัด ช ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเป็น       
ผู้สั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
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พ.ศ. 2535 จ�ำเลยย่อมเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 มีหน้าทีซ่ อื้ ท�ำ จัดการ และดูแลกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ช การที่จ�ำเลยเข้าไปรับงานปรับปรุงต่อเติมอาคารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ช เสียเอง (ให้ห้างหุ้นส่วน ส เข้าประมูลงานแทน) จึงเป็นการเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อ
ประโยชน์สำ� หรับตนเองในกิจการทีต่ นเองมีหน้าทีซ่ อื้ ท�ำ จัดการโดยทุจริต จ�ำเลยใช้ผไู้ ม่มคี ณ
ุ สมบัติ
ออกแบบอาคารและออกแบบในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงจนเป็นเหตุให้อาคารวิบัติ         
อันเป็นการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ช เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 151, 152 และ
ยังเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตาม ป.อ. มาตรา 157 แต่การกระท�ำ
ของจ�ำเลยเมื่อเป็นความผิดตามบทเฉพาะตาม ป.อ. มาตรา 151 และ 152 แล้ว จึงไม่จ�ำต้องปรับบท
ป.อ. มาตรา 157 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก (คดีหมายเลขด�ำที่ อท.9/2561)
2) มีส่วนได้เสียในสัญญา
การมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กร
อิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด ได้เข้ามาเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในสัญญาทีท่ ำ� กับหน่วยงานของรัฐทีม่ เี จ้าพนักงานของรัฐในต�ำแหน่งนัน้ เป็นผูป้ ฏิบตั งิ านในฐานะทีเ่ ป็น
เจ้าพนักงานของรัฐ ซึง่ มีอำ� นาจไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ด�ำเนินคดี
ทั้งนี้ การเข้ามาเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาในฐานะต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามสัญญา         
เจ้าพนักงานของรัฐผูน้ นั้ จะต้องมีเจตนาประสงค์จะให้ตนเองได้รบั ประโยชน์หรือเอือ้ ประโยชน์ให้กบั
บุคคลอื่น เช่น ญาติ เพื่อน หรือบุคคลในครอบครัว ได้รับประโยชน์โดยการใช้อ�ำนาจหน้าที่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับสัญญานั้น หรือการเข้าไปด�ำเนินการใด ๆ เพื่อเป็นการปกป้องในกรณีที่อาจจะต้อง      
เสียประโยชน์หรือได้รบั ความเสียหายเมือ่ ต้องด�ำเนินการตามสัญญาเพือ่ ช่วยเหลือ ญาติ ครอบครัว
หรือเพื่อน เป็นต้น
การมีส่วนได้เสียในสัญญาของเจ้าพนักงานของรัฐจะพบการมีส่วนได้เสียในรูปแบบ                
ของความสัมพันธ์ในทางครอบครัว หรือในบางกรณีอาจมีสว่ นได้เสียในฐานะหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วน
ประเภทต่าง ๆ ถึงแม้จะเป็นหุ้นส่วนประเภทจ�ำกัดความรับผิดก็ตาม หรือการมีส่วนได้เสียในฐานะ
ผูถ้ อื หุน้ ผูจ้ ดั การ หรือกรรมการของบริษทั ในบางกรณีอาจมีสว่ นได้เสียในสัญญาทีไ่ ด้ทำ� กันไว้กอ่ น
และต่อมาผู้ท�ำสัญญาได้เป็นเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องเข้ามาด�ำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับสัญญานั้น
หรือผลของสัญญานั้น
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การอยูใ่ นฐานะเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียของเจ้าพนักงานของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ จึงเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม กล่าวคือเจ้าพนักงานของรัฐผูน้ นั้ ได้รบั ประโยชน์
หรือเสียประโยชน์ หรือน่าจะได้ประโยชน์หรือน่าจะเสียประโยชน์ในสัญญาที่หน่วยงานของรัฐ     
เป็นคูส่ ญ
ั ญาหรือในกิจการทีม่ ผี กู้ ระท�ำให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือทีห่ น่วยงานของรัฐจะกระท�ำด้วย     
ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
ส�ำหรับการเข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาตามความในมาตรา 126 นี้ เป็นการเข้าไปมี       
ส่วนได้เสียในทางตรงตามสัญญาทีไ่ ด้ทำ� ไว้กบั หน่วยงานของรัฐ ซึง่ หมายถึงการเข้าไปด�ำเนินการใด ๆ
เพือ่ ให้ตนเองจะได้รบั ประโยชน์ หากมีการท�ำสัญญากับหน่วยงานของรัฐหรือการปกป้องตนเองหรือ
การเข้าไปด�ำเนินการใด ๆ เพือ่ ช่วยเหลือให้ผอู้ นื่ ได้รบั ประโยชน์หรือเพือ่ เอือ้ ประโยชน์ให้กบั บุคคลอืน่
ในกรณีที่อาจจะต้องเสียประโยชน์จากสัญญานั้น
เช่น นาย ก เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ก และเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท
ได้เข้าไปยื่นซองเพื่อให้บริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีสิทธิได้ท�ำสัญญากับรัฐ             
แต่ในเวลาต่อมาได้ถูกตัดสิทธิและบริษัทนั้นไม่ได้เป็นผู้เข้าท�ำสัญญากับหน่วยงานของรัฐเนื่องจากการ
ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายหรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง (หาก นาย ก ยังไม่ได้เข้าไปใช้อำ� นาจใด ๆ ในต�ำแหน่ง
เข้ า ไปยุ ่ ง เกี่ ย ว) การด� ำ เนิ น การในขั้ น ตอนการเข้ า ยื่ น ซองเสนอราคาต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่              
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นจะมีอ�ำนาจก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด�ำเนินคดีอยู่ก็ตาม                     
ก็ยังถือไม่ได้ว่าได้เข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญานั้น (ในทางปกครอง)
ดังนั้น การเข้าไปมีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาของกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง      
ในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด เจ้าพนักงานของรัฐ
ผู้นั้นจะต้องรับผิดในทางปกครอง เช่น ท�ำให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงหรือต้องพ้นจากต�ำแหน่งนั้นไป
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ได้บัญญัติไว้ หรือเป็นเหตุที่ต้องถูกถอดถอน
ให้พ้นจากต�ำแหน่งตามกฎหมาย เป็นต้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกายังเคยตีความในลักษณะว่า “พระราชบัญญัตินี้บัญญัติว่า
ประธานกรรมการและกรรมการต้องไม่มีส่วนได้เสียอย่างใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การ      
ที่ด�ำเนินธุรกิจ เห็นว่า บทบัญญัติส่วนนี้ประสงค์จะห้ามเฉพาะการมีส่วนได้เสียทางตรงเท่านั้น   
เพราะหากกฎหมายประสงค์จะห้ามการมีสว่ นได้เสีย “ทางอ้อม” ด้วยแล้ว ก็จะต้องบัญญัตไิ ว้อย่างชัดเจน
การทีค่ สู่ มรสหรือบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะมีสว่ นได้เสียในห้างหุน้ ส่วน บริษทั หรือองค์การทีด่ ำ� เนิน
ธุรกิจ ย่อมไม่มผี ลให้ประธานกรรมการและกรรมการเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยตรงในห้างหุน้ ส่วน บริษทั
หรือองค์การที่ด�ำเนินธุรกิจแต่อย่างใด” (เรื่องเสร็จที่ 526/2544)
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ดังนี้

กรณีการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทางตรงและทางอ้อม คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นไว้

การมีส่วนได้เสียหรือมีประโยชน์ได้เสียในทางตรง ได้แก่ การเป็นคู่สัญญาหรือได้รับ
ประโยชน์ในธุรกิจโดยตรงกับหน่วยงานนั้น
การมีส่วนได้เสียหรือมีประโยชน์ได้เสียในทางอ้อม ได้แก่ การมีส่วนได้เสียผ่านบุคคลอื่น
หรือใช้วิธีการอื่นใดอันจะกระท�ำให้เกิดการขัดกันในประโยชน์ได้เสียด้วย หรือการมีความสัมพันธ์
กับคูส่ ญั ญา ในลักษณะทีจ่ ะส่งผลดีหรือผลเสียต่อตนในทางอ้อม อันจะได้ชอื่ ว่ามีสว่ นได้เสียในทางอ้อม
หรือไม่ ซึ่งความสัมพันธ์ที่มีอยู่อาจจะเป็น ดังนี้ (1) ความสัมพันธ์ในเชิงบริหารโดยเป็นผู้จัดการ    
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ตัวแทน ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ� นาจในการด�ำเนินงานในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือของนิตบิ คุ คลทีม่ กี ารกระท�ำกับเทศบาล (2) ความสัมพันธ์ในเชิงทุน โดยเป็นหุน้ ส่วน
ในห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�ำกัดซึ่งสามารถครอบง�ำ
การจัดการบริษทั ได้ หรือ (3) ความสัมพันธ์ในระหว่างบุคคล ซึง่ กฎหมายบัญญัตใิ ห้มหี น้าทีอ่ ปุ การะ
เลี้ยงดูต่อกัน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา หรือความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น
ตัวอย่างค�ำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสีย
สะใภ้เป็นคู่สัญญากับเทศบาลที่พ่อสามีเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ไม่ถือว่าพ่อสามีเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลง เพราะ
แม้สะใภ้จะเป็นผูล้ งชือ่ ในสัญญาจ้าง แต่พอ่ สามีซงึ่ เป็นสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้มอี ำ� นาจหน้าทีเ่ ข้าไป
เกี่ยวข้องกับการท�ำสัญญาในฐานะผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างด้วย ประกอบกับผลการสอบสวนของ     
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่าพ่อสามีได้เข้าไปเกีย่ วข้องในการบริหารจัดการร้านหรือ
มีความสัมพันธ์ในเชิงการลงทุนร่วมกับบุตรชายหรือสะใภ้ในกิจการของร้านแต่อย่างใด และแม้ทตี่ งั้
โรงพิมพ์ของร้าน A จะตั้งอยู่ที่บ้านซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของพ่อสามี โดยเช่าจากพ่อสามีหรือพ่อสามี   
ให้ประโยชน์โดยไม่คิดค่าเช่าเพื่อช่วยเหลือบุตรก็ตาม แต่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ได้เสียตาม
สัญญาจ้างแต่อย่างใด อีกทั้งการที่สะใภ้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของผู้ฟ้องคดี  ก็ไม่ใช่เหตุผลส�ำคัญ
ทีแ่ สดงว่าจะต้องมีผลประโยชน์รว่ มกัน และในทางข้อเท็จจริง สะใภ้และบุตชายก็ไม่ได้พกั อาศัยอยู่
ที่บ้านของพ่อสามี แต่อาศัยอยู่ที่บ้านเช่ามาตลอด มีเพียงไปมาหาสู่กับพ่อสามีในฐานะญาติบ้าง    
ในบางครั้ง กรณีจึงไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ส่วนใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีใช้โอกาส
ในฐานะทีต่ นด�ำรงต�ำแหน่งสร้างประโยชน์แก่ตนโดยเบียดเบียนหรือคุกคามประโยชน์สว่ นรวมหรือ
ประโยชน์ของรัฐ หรือจูงใจ หรือข่มขู่ หรือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดจ้างเพื่อให้      
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ว่าจ้างสะใภ้ของสมาชิกสภาฯ อันมีลกั ษณะเป็นการกระท�ำทีจ่ ะท�ำให้เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตามนัยมาตรา
18 ทวิ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 12) พ.ศ. 2546                  
(คดีหมายเลขด�ำที่ อ.617/2554 คดีหมายเลขแดงที่ อ.164/2555)
3) เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
การเป็นหุ้นส่วน หมายถึง การที่บุคคลได้ลงทุนร่วมกันในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วน
สามัญจดทะเบียน หรือในห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ซึ่งห้างหุ้นส่วนดังกล่าวได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับ      
หน่วยงานของรัฐทีบ่ คุ คลดังกล่าวด�ำรงต�ำแหน่งในฐานะกรรมการ ป.ป.ช. ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
หรือเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ            
เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึง่ มีอำ� นาจโดยตรง หรือโดยอ้อมในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด�ำเนินคดี
ส�ำหรับกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐ               
ทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด แม้วา่ จะเป็นหุน้ ส่วนจ�ำกัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด
ต่อมาห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดนั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอ�ำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก�ำกับ
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด�ำเนินคดี การเป็นหุ้นส่วนจ�ำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด        
ดังกล่าว ก็เป็นการกระท�ำที่ต้องห้ามเนื่องจากการเป็นหุ้นส่วนประเภทจ�ำกัดความรับผิดก็มีฐานะ
เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มิได้มีความต่างจากหุ้นส่วนประเภทไม่จ�ำกัดความรับผิด และประกอบกับ       
หุน้ ส่วนประเภทจ�ำกัดความรับผิดยังได้ผลประโยชน์จากผลก�ำไรจากห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดทีเ่ ป็นการได้
มาจากการท�ำมาค้าขายของห้างฯ นั้นเช่นกัน
4) การถือหุ้นในบริษัท
การเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท หมายถึง กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ                 
และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด ห้ามมิให้ด�ำเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมได้เข้าไปลงทุนโดยการมีหุ้นในบริษัทตาม
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ต่อมาบริษทั ทีเ่ จ้าพนักงานของรัฐถือหุน้ อยูไ่ ด้เข้าเป็นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ
ทีเ่ จ้าพนักงานของรัฐผูน้ นั้ ปฏิบตั หิ น้าที่ ในฐานะทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ มีอำ� นาจไม่วา่ โดยตรงหรือ
โดยอ้อมในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด�ำเนินคดี
อย่างไรก็ตาม กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนดต�ำแหน่งห้ามมิให้ด�ำเนินกิจการตามมาตรา 126 (2)
สามารถเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด ตามมาตรา 126 (2) ได้ไม่เกินร้อยละห้า
ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่จ�ำหน่ายได้ในบริษัทนั้น
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5) การรั บ หรื อ คงถื อ ไว้ ซึ่ ง สั ม ปทาน สั ญ ญาอั น มี ลั ก ษณะเป็ น การผู ก ขาด
ตัดตอนการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน
สัมปทาน หมายถึง กระบวนการหนึง่ ของรัฐในการมอบหมายให้เอกชนเข้ามาจัดท�ำบริการ
สาธารณะ โดยเอกชนผูเ้ ข้าร่วมจัดท�ำบริการสาธารณะจะต้องเป็นผูล้ งทุนและเสีย่ งภัยในการทีเ่ ข้าร่วม
นั้นเอง โดยรัฐจะไม่จ่ายเงินค่าจ้างในการด�ำเนินการให้แก่ผู้รับสัมปทานแต่จะก�ำหนดระยะเวลา    
ในการให้สัมปทานนั้น ๆ ซึ่งตลอดเวลาการรับสัมปทาน รัฐจะให้สิทธิเอกชนผู้รับสัมปทานมีรายได้
จากการเก็บค่าธรรมเนียมจากผูใ้ ช้บริการ และผูร้ บั สัมปทานต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่รฐั เมือ่ หมดเวลา
ตามสัญญาสัมปทานแล้วสิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในกิจการทีไ่ ด้จากการรับสัมปทานจะตกเป็นสิทธิแก่รฐั
โดยอาจแบ่งได้เป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
(1) สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดท�ำบริการสาธารณะ คือ การที่รัฐมอบบริการ
สาธารณะ อันอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของตนซึ่งไม่ใช่กิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคงหรือความปลอดภัย
ของประเทศไปให้เอกชนเป็นผู้จัดท�ำ เช่น การไฟฟ้า การประปา การชลประทาน การเดินรถประจ�ำทาง
เป็นต้น
(2) สัญญาที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
(3) สัญญาที่รัฐให้เอกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ คือ การที่รัฐ      
มอบอ�ำนาจให้บคุ คลขุดค้นหรือท�ำประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างซึง่ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์
ของชาติและส่วนใหญ่ จะห้ามมิให้บคุ คลขุดค้นท�ำประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติดงั กล่าว เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากรัฐ ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ เช่น แร่ ป่าไม้ และปิโตรเลียม เป็นต้น โดยผู้รับ
สัมปทานต้องให้ค่าตอบแทนแก่รัฐในรูปของค่าภาคหลวง ภาษีและผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่น    
ภายใต้กรอบกฎหมายหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้สัมปทานนั้น ๆ
สัญญาที่บริษัทท�ำกับรัฐอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หมายถึง การที่รัฐให้สิทธิ
พิเศษหรืออ�ำนาจพิเศษในการด�ำเนินการโดยเฉพาะธุรกิจหรือการค้าการผลิตเป็นพิเศษเฉพาะส่วน
หรือควบคุมการขายทัง้ หมด การให้สทิ ธิพเิ ศษแก่บริษทั จะจัดให้ทำ� ได้เพียงผูเ้ ดียวในระยะเวลาหนึง่
ที่ก�ำหนดตกลงกัน โดยมีข้อสัญญาว่าบริษัทจะต้องจ่ายเงินค่าสิทธิพิเศษให้แก่รัฐเป็นการตอบแทน
จากการทีไ่ ด้รบั ผูกขาดผลก�ำไรทีไ่ ด้จากกิจการนัน้ ตกเป็นของผูร้ บั ผูกขาด เช่น การผลิตและจ�ำหน่าย
สุราในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งแต่เพียงผู้เดียว เป็นต้น
การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ                           
และเจ้าพนักงานของรัฐทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด ได้เข้าไปท�ำสัญญาทีเ่ ป็นการจัดท�ำ
บริการสาธารณะ สัญญาที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุน หรือสัญญาที่รัฐให้เอกชนแสวงหาประโยชน์จาก
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ทรัพยากรธรรมชาติกับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
เป็นต้น
การคงถือไว้ซงึ่ สัมปทาน หมายถึง การทีบ่ คุ คลใด ๆ ในสถานะเอกชนได้ทำ� สัญญาสัมปทาน
กับรัฐและในเวลาต่อมาบุคคลนัน้ ได้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐตามทีก่ ฎหมายห้ามด�ำเนินการ
แล้วยังคงถือไว้ซงึ่ สัมปทานทีไ่ ด้รบั จากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นไว้ต่อไป
การเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิน่ อันมีลกั ษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หมายถึง การทีก่ รรมการ ป.ป.ช. ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด ได้เข้าไปท�ำสัญญาใด ๆ
นอกเหนือจากสัญญาสัมปทานกับรัฐ อันมีลักษณะผูกขาดตัดตอน
การเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญา หมายถึง การที่เจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด ได้เป็นผู้มี
รายชือ่ ถือหุน้ ในห้างหุน้ ส่วนประเภทต่าง ๆ หรือได้เป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั และห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั
ทีม่ เี จ้าพนักงานของรัฐเป็นหุน้ ส่วนหรือเป็นผูถ้ อื หุน้ ได้เข้ามารับสัมปทานจากรัฐหรือได้เข้าเป็นคูส่ ญ
ั ญา
ในลักษณะดังกล่าวในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ�ำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการ
ก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด�ำเนินคดี
อย่างไรก็ตาม กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนดต�ำแหน่งห้ามมิให้ด�ำเนินกิจการตามมาตรา 126 (3)
สามารถเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด ตามมาตรา 126 (3) ได้ไม่เกินร้อยละห้า
ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่จ�ำหน่ายได้ในบริษัทนั้น
6) การเข้าไปมีสว่ นได้เสียในฐานะ เป็นกรรมการ ทีป่ รึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง
ในธุรกิจเอกชน
		 ธุรกิจ หมายถึง การงานประจ�ำเกีย่ วกับอาชีพค้าขาย หรือกิจการอย่างอืน่ ทีส่ ำ� คัญและ
ที่ไม่ใช่ราชการ หรือการประกอบกิจการเพื่อมุ่งการค้าหาก�ำไร
		
เอกชน หมายถึง บุคคลคนหนึง่ ๆ หรือส่วนบุคคล, ไม่ใช่ของรัฐ เช่น โรงพยาบาลเอกชน
		 ธุรกิจเอกชน มีหลักส�ำคัญที่ต้องพิจารณาอยู่ 2 ประการ ได้แก่ การเป็นเจ้าของใน
ทรัพยากร การผลิต และความมีโอกาสอย่างเสรีที่จะเลือกได้ตามความพอใจ เนื่องจากการเป็น
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เจ้าของส่วนตัวในทรัพยากร การผลิต โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของระบบธุรกิจเอกชน คือ สิทธิในการ
เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ (Right to Property Ownership) สิทธิในการได้มาซึ่งผลก�ำไร หรือ      
แรงกระตุ้นก�ำไร (Profit Incentive) สิทธิในการแข่งขันซึ่งกันและกัน หรือโอกาสในการแข่งขัน
(Opportunity to Compete) และสิทธิในการมีเสรีภาพในการเลือกและการตกลงท�ำสัญญา
(Freedom of Choice and Contract)
กรณีดังกล่าวอาจมีประเด็นว่า “รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐบาลหรือส่วนราชการถือหุ้นเกินกว่า
ร้อยละ 50” จะถือว่าเป็น “ธุรกิจเอกชน” หรือไม่ โดยในการประกาศก�ำหนดต�ำแหน่งเจ้าพนักงาน
ของรัฐที่ต้องห้ามด�ำเนินกิจการตามมาตรา 126 ได้มีการก�ำหนดต�ำแหน่ง “กรรมการและผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ” ด้วย
รัฐวิสาหกิจจึงต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้
บัญญัติให้ “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐ
ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(2) บริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุน
รวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
(3) บริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (1) หรือ
(2) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (1) และ (2) หรื่อที่รัฐวิสาหกิจตาม (2) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
ทัง้ นี้ ค�ำว่าธุรกิจเอกชนย่อมหมายถึงธุรกิจทีเ่ อกชนเป็นเจ้าของโดยไม่รวมถึงธุรกิจหรือ
กิจการใดที่ตามกฎหมายถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจด้วย (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่
368/2544)
(1) ในฐานะเป็นกรรมการ
การเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่        
กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ประกาศก�ำหนด ได้เข้าไปเป็นกรรมการในธุรกิจของเอกชนและส่งผลท�ำให้เกิดการขัดแย้งกันในการ
ท�ำหน้าทีข่ องเจ้าพนักงานของรัฐทีเ่ ป็นกิจการของส่วนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมอันเป็นหน้าที่
ในฐานะกรรมการในธุรกิจของเอกชน
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เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหน้าที่ก�ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อันเป็นธุรกิจทีอ่ ยูภ่ ายใต้กำ� กับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบ การทีร่ ฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ดำ� รงต�ำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
จึงถือว่าเป็นการเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการในธุรกิจของเอกชน
(2) ในฐานะเป็นที่ปรึกษา
การเข้าไปมีสว่ นได้เสียในฐานะเป็นทีป่ รึกษาในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การทีก่ รรมการ
ป.ป.ช. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศ
ก�ำหนด ได้เข้าไปเป็นทีป่ รึกษาในธุรกิจของเอกชนและส่งผลท�ำให้เกิดการขัดแย้งระหว่างการท�ำหน้าที่
ของเจ้าพนักงานของรัฐที่เป็นกิจการของส่วนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมอันเป็นหน้าที่ในฐานะ
ของที่ปรึกษาในธุรกิจของเอกชน
เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหน้าที่ก�ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอันเป็นธุรกิจทีอ่ ยูภ่ ายใต้กำ� กับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ การทีร่ ฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จึงถือว่าการเข้าไป
ท�ำหน้าทีใ่ นการเป็นทีป่ รึกษานัน้ จะส่งผลให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างการท�ำหน้าทีข่ องเจ้าพนักงาน
ของรัฐทีเ่ ป็นกิจการส่วนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมอันเป็นหน้าทีป่ รึกษาในธุรกิจของเอกชน หรือ
เป็นการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐทีม่ สี ภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน
นั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ
(3) ในฐานะเป็นตัวแทน
ตัวแทน คือ สัญญาให้บุคคลหนึ่งเรียกว่าตัวแทน มีอ�ำนาจท�ำการแทนอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่า
ตัวการและตกลงท�ำการนั้น สัญญาตัวแทนเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนไปติดต่อกับ
บุคคลภายนอกอันเป็นบุคคลที่สาม เช่น ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ กู้ยืม จ�ำนอง จ�ำน�ำ เป็นต้น
การเข้ า ไปมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ในฐานะเป็ น ตั ว แทนในธุ ร กิ จ ของเอกชน หมายถึ ง การที่           
กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ประกาศก�ำหนด ได้ทำ� การเป็นตัวแทนให้กบั ตัวการทีเ่ ป็นเอกชนในธุรกิจของเอกชนและส่งผลท�ำให้
เกิดการขัดแย้งกันระหว่างการท�ำหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐที่เป็นกิจการของส่วนรวมหรือ
สาธารณะกับกิจกรรมอันเป็นหน้าที่ของตัวแทนในธุรกิจของเอกชน  
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เช่น เจ้าพนักงานของรัฐได้เป็นตัวแทนในการยื่นซองสอบราคาต่อหน่วยงานของรัฐ               
ที่อยู่ภายใต้การก�ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่และตัวแทนตามกฎหมายจะมีอ�ำนาจหน้าที่ในการเจรจาต่อรองตามอ�ำนาจหน้าที่ การท�ำ
หน้าที่ในฐานะตัวแทนของเจ้าพนักงานของรัฐจึงเป็นการเข้าไปมีส่วนได้เสียในหน้าที่อันเป็นผล   
ท�ำให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างการท�ำหน้าทีข่ องเจ้าพนักงานของรัฐทีเ่ ป็นกิจการของส่วนรวมหรือ
สาธารณะกับกิจกรรมอันเป็นหน้าที่ของตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที        ่
ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐทีม่ สี ภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนัน้ อาจขัดหรือแย้ง
ต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
เป็นต้น
(4) ในฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน
“ลูกจ้าง” หมายถึง ผู้รับจ้างท�ำการงานโดยได้รับค่าตอบแทน
การเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน หมายถึง  
การที่กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ได้ประกาศก�ำหนดต�ำแหน่งห้ามมิให้ด�ำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์       
ส่วนบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวมในธุรกิจของเอกชนและจะท�ำให้เกิดการขัดแย้งกันในการท�ำหน้าทีข่ อง
เจ้าพนักงานของรัฐทีเ่ ป็นกิจการของส่วนรวมหรือสาธารณะกับกิจกรรมอันเป็นหน้าทีข่ องพนักงาน
หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน หรือเป็นการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐทีม่ สี ภาพ
ของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์     
ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
เช่น รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขมีอำ� นาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล
พ.ศ. 2541 และเป็นผู้รักษาการมีอ�ำนาจหน้าที่สั่งการใด ๆ ให้สถานพยาบาลปฏิบัติหรือละเว้น   
การปฏิบตั ไิ ด้ การทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขได้มคี วามสัมพันธ์กบั สถานพยาบาลในฐานะ
เป็นกรรมการ ทีป่ รึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง อย่างใดอย่างหนึง่ ในธุรกิจของสถานพยาบาล
เอกชนแล้วแต่กรณี จึงอยู่ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจของเอกชนและส่งผลท�ำให้เกิดการขัดแย้ง
กันระหว่างการท�ำหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐที่เป็นกิจการของส่วนรวมหรือสาธารณะกับ  
กิจกรรมอันเป็นหน้าที่ของพนักงานหรือลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือเป็นกรรมการในธุรกิจของ
เอกชน หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐที่มีสภาพของผลประโยชน์ของ
ธุรกิจของเอกชนนัน้ อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์สว่ นรวม หรือประโยชน์ทางราชการ  หรือกระทบ
ต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น
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7) โดยสภาพผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม
ประโยชน์ส่วนตน (Private interest) หมายถึง ผลประโยชน์ที่บุคคลได้รับ โดยอาศัย
ต�ำแหน่งหน้าทีข่ องตนหาผลประโยชน์จากบุคคลหรือกลุม่ บุคคล ผลประโยชน์สว่ นตนมีทงั้ ทีเ่ กีย่ วกับ
เงินทองและไม่ได้เกี่ยวกับเงินทอง เช่น ที่ดิน หุ้น ต�ำแหน่ง หน้าที่ สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือ
สิ่งที่แสดงน�้ำใจไมตรีอื่น ๆ การล�ำเอียง การเลือกปฏิบัติ เป็นต้น
ผลประโยชน์สว่ นรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public interest) หมายถึง ประโยชน์
ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มชน
การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนกับประโยชน์สว่ นรวม หมายถึง การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ อง
รัฐกระท�ำการใด ๆ ตามอ�ำนาจหน้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์สว่ นรวม แต่กลับเข้าไปมีสว่ นได้เสียกับกิจกรรม
หรือการด�ำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้องท�ำให้การใช้อ�ำนาจหน้าที่/การใช้
ดุลยพินิจ (เพื่อส่วนรวม) เป็นโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ
ตัวอย่างการขัดกันเกี่ยวกับสภาพของผลประโยชน์
1. รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุขทีว่ า่ จะประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือด�ำเนินการ
สถานพยาบาลต่ อ ไปได้ ห รื อ ไม่ นั้ น ตามแนวทางของต่ า งประเทศรั ฐ มนตรี ไ ม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งยุ ติ              
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของตน แต่ยอมรับปฏิบัติกันว่าจะต้องยุติการประกอบวิชาชีพนั้น          
ในระหว่างด�ำรงต�ำแหน่ง อาทิ เแพทย์ หรือนักบัญชี เพื่อเป็นการสละเวลาและความสามารถให้แก่
ภารกิจของรัฐ โดยเมือ่ พ้นจากต�ำแหน่งรัฐมนตรีระยะเวลาหนึง่ แล้วก็กลับไปประกอบวิชาชีพเดิมได้
แต่ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 และมาตรา 101 ไม่ได้ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคู่สมรสที่จะ
ประกอบวิชาชีพส่วนตัว แต่การด�ำเนินการสถานพยาบาลนั้นพระราชบัญญัติสถานพยาบาล        
พ.ศ. 2541 บัญญัติให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขเป็นผูร้ ักษาการ และมีอำ� นาจสั่งการใด ๆ
เพื่อให้สถานพยาบาลปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติได้ ถ้ารัฐมนตรียังคงมีความสัมพันธ์กับสถาน
พยาบาลนัน้ อยูโ่ ดยเป็นกรรมการ ทีป่ รึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างด้วยแล้วย่อมมีสว่ นได้เสีย
ในกิจการของสถานพยาบาลซึ่งรัฐมนตรีมีอ�ำนาจก�ำกับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบตามกฎหมาย
สภาพของผลประโยชน์ในสถานพยาบาลของรัฐมนตรีอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอสิ ระในการปฏิบตั หิ น้าที่ แต่การต้องห้ามตามมาตรา
100 (4) นั้น จะต้องปรากฏว่ารัฐมนตรีเป็นผู้ก�ำกับดูแลสถานพยาบาลด้วย ฉะนั้น ถ้ารัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขมิได้รบั มอบหมายให้กำ� กับดูแลงานของสถานพยาบาลย่อมจะไม่มอี ำ� นาจใด
ๆ ที่จะสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล จึงไม่อยู่ในบังคับมาตรา 100 (4) ซึ่งรวมทั้ง       
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กรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจจ�ำเป็นต้องรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขในบางครั้งเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่อยู่ ถ้าในระยะเวลานั้น
มิได้มีการสั่งการใด ๆ เกี่ยวกับสถานพยาบาลก็ยังไม่ถือว่าอยู่ในบังคับของมาตรา 100 (4) ด้วย
(ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 368/2544)
2. การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีอ�ำนาจ
หน้าที่ก�ำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบธุรกิจของเอกชนอย่างกว้างขวาง ก็มิได้หมายความว่า
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์จะถูกห้ามเป็นกรรมการหรือทีป่ รึกษาของธุรกิจเอกชนในทุกกรณี
คงต้องห้ามแต่เฉพาะในกรณีที่สภาพของผลประโยชน์ของกิจการนั้น ๆ อยู่ภายใต้อ�ำนาจหรือ  
ดุลพินิจของส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือรัฐมนตรีอันจะก่อให้เกิดความขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์สว่ นรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอสิ ระในการปฏิบตั หิ น้าที่
ในฐานะรัฐมนตรีเท่านั้น (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 368/2544)
3. กรณีการด�ำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ทคี่ รอบคลุมกิจการของห้างหุน้ ส่วนและบริษทั
ทีต่ อ้ งจดทะเบียนและส่งงบดุลนัน้ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคูส่ มรสจะเป็นกรรมการ
หรือทีป่ รึกษาในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ได้เพียงใด เห็นว่า การควบคุมห้างหุน้ ส่วนและบริษทั ในการ
จดทะเบียนและส่งงบดุลของกระทรวงพาณิชย์นั้น เป็นอ�ำนาจหน้าที่ก�ำกับดูแลห้างหุ้นส่วนและ
บริษทั เป็นการทัว่ ไป โดยมีกฎหมายก�ำหนดไว้ชดั เจนแน่นอน มิได้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลพินจิ ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั
หรือรัฐมนตรีโดยมุ่งถึงความถูกต้องในทางทะเบียนเป็นส�ำคัญ ไม่มีอ�ำนาจเกี่ยวกับการอนุญาต     
การอนุมัติหรือการมีค�ำสั่งใด ๆ ในกิจการที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทประกอบธุรกิจอยู่ที่อาจเอื้อ
อ�ำนวยผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่ งจาก การประกอบธุรกิจนัน้ ได้ ทัง้ รัฐมนตรีกม็ ไิ ด้เป็นนายทะเบียน
ตามกฎหมาย ซึ่งจะมีอ�ำนาจหน้าที่ในการรับหรือไม่รับจดทะเบียน การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในเรือ่ งดังกล่าวจึงไม่มผี ลทีจ่ ะเกิดสภาพผลประโยชน์ทางธุรกิจขัดหรือ
แย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 100 (4) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย       
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ขึ้นได้  ฉะนั้น การที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
และคู่สมรสเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท จึงไม่ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่        
ในการก�ำกับดูแลการจดทะเบียนและส่งงบดุลของห้างหุน้ ส่วนและบริษทั แต่อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นอาจยังถูกต้องห้ามมิให้ด�ำรงต�ำแหน่งใด ๆ ดังกล่าว        
ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอืน่ อีกได้ เช่น มาตรา 208 ของรัฐธรรมนูญ (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 368/2544)  
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4. กรมบังคับคดีมีหน้าที่ในการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ จะถือว่า
เป็นการก�ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบธุรกิจเอกชนใด เห็นว่า อ�ำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดี
เป็นการด�ำเนินการเพือ่ บังคับคดีให้เป็นไปตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ของศาล อันเป็นหน้าทีท่ วั่ ไปที่
จะต้องปฏิบัติทั้งกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยมิได้เจาะจงควบคุมหรือก�ำกับเฉพาะ         
การประกอบธุรกิจลักษณะใด การปฏิบตั งิ านของกรมบังคับคดีจงึ มิได้เป็นหน่วยงานของรัฐทีม่ อี ำ� นาจ
ก�ำกับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบธุรกิจของเอกชนใดโดยตรง ตามความหมายของมาตรา 100 (4)
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
หากกระทรวงยุตธิ รรมจะตัง้ หน่วยงานสอบสวนคดีอาญาบางประเภท เช่น คดีอาชญากรรม
เศรษฐกิจ จะถือว่าเป็นการก�ำกับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบธุรกิจเอกชนใดตามความในมาตรา
100 (4) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
หรือไม่ เห็นว่า ถ้าหน่วยงานของกระทรวงยุตธิ รรมทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ มีหน้าทีเ่ พียงแต่สอบสวนคดีอาญา
ที่เกิดขึ้นเป็นกรณีทั่วไป โดยมิได้ก�ำหนดให้ธุรกิจเอกชนในลักษณะใดโดยเฉพาะต้องอยู่ภายใต้      
การก�ำกับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานนัน้ หน่วยงานดังกล่าวย่อมมีหน้าทีเ่ กีย่ วข้องเฉพาะ
ในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาตามกฎหมายกับทุกกรณีที่มีการกระท�ำความผิด โดยมิได้
มีหน้าทีก่ ำ� กับหรือควบคุมธุรกิจเอกชนรายใดตามความหมายของมาตรา 100 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 368/2544)  
8) การก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�ำเนินคดี
ก�ำกับ หมายถึง ดูแลอย่างใกล้ชดิ และชีน้ ำ� ให้เป็นไปตามต้องการ เช่น ก�ำกับรายการ ก�ำกับ
การแสดง หรือควบ ในความเช่น มีหนังสือก�ำกับมาด้วย
การก�ำกับดูแล หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตามหลักการบริหารราชการแผ่นดิน
แบบกระจายอ�ำนาจที่หน่วยงานหนึ่งมีอ�ำนาจในการควบคุมอีกหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในการก�ำกับ  
ดูแลให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือตามอ�ำนาจหน้าที่ หรืออ�ำนาจที่องค์กรที่มีหน้าที่ในการ
ก�ำกับดูแลองค์กรอื่นในการให้องค์กรนั้น ๆ ท�ำงานภายใต้กฎหมาย
การก�ำกับดูแล เป็นการใช้อำ� นาจของราชการส่วนกลางกับราชการส่วนภูมภิ าค เพือ่ ตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของราชการส่วนท้องถิ่นว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย มีอำ� นาจไม่อนุมตั ใิ ห้การกระท�ำนัน้ มีผลบังคับ หรืออาจยกเลิกเพิกถอนการกระท�ำนัน้
แล้วแต่กรณี แต่ไม่มอี ำ� นาจตรวจสอบความเหมาะสมหรือการใช้ดลุ ยพินจิ หรือสัง่ การนอกเหนือจาก
ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ได้
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การก�ำกับดูแลโดยตรง อาจแบ่งได้เป็น 1) อ�ำนาจเหนือการกระท�ำ เป็นอ�ำนาจทีก่ ฎหมาย
ให้องค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์การปกครองส่วนกลางใช้ก�ำกับดูแลการกระท�ำขององค์กร
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การมหาชน ได้แก่ อ�ำนาจให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
การกระท�ำ อ�ำนาจยับยั้งและเพิกถอนการกระท�ำ และอ�ำนาจเข้ากระท�ำการแทน และ 2) อ�ำนาจ
เหนือตัวบุคคล เป็นอ�ำนาจควบคุมความประพฤติของบุคคลให้อยู่ในระเบียบวินัย อาทิ อ�ำนาจ       
สั่งพักราชการ และอ�ำนาจถอดถอนจากต�ำแหน่ง
การก�ำกับดูแลโดยอ้อม ปรากฏให้เห็นผ่านการให้เงินอุดหนุน และการใช้สญ
ั ญามาตรฐาน
กล่าวคือ กรณีการให้เงินอุดหนุนในทุกปีส่วนกลางจะจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไปกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไปนั้น เมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแล้วจะน�ำไปใช้ในด้านใด ๆ ก็ได้ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ         
ส่วนกลาง ส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นจะเป็นเงินอุดหนุนที่ระบุกิจการโดยตรงที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะน�ำไปใช้ได้ เงินอุดหนุนส่วนนี้จะถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนจากส่วนกลาง
ตามระเบียบที่รัฐบาลก�ำหนด ส่วนสัญญามาตรฐาน คือ สัญญาที่บุคคลหรือนิติบุคคลทางกฎหมาย
มหาชน หรือทางกฎหมายแพ่งบุคคลหนึ่งกระท�ำขึ้น โดยแบบของสัญญานั้นถูกก�ำหนดโดยบุคคล  
ที่สาม การที่แบบของสัญญาที่ถูกก�ำหนดขึ้นโดยบุคคลที่แล้ว จึงเท่ากับบุคคลที่ท�ำสัญญานั้น ๆ      
ถูกจ�ำกัดอ�ำนาจและการริเริ่มสร้างสรรค์ในการก�ำหนดรายละเอียดทางสัญญา การใช้สัญญา
มาตรฐานเป็นมาตรการในการก�ำกับดูแลทางอ้อมนัน้ มีการใช้อย่างแพร่หลายในระบบกฎหมายของเรา
ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระจายอ�ำนาจนั้นเราก็พบตัวอย่างนี้มากมาย เช่น การจัดท�ำสัญญาต่าง ๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยงาน          
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ก�ำหนดว่า จะต้องท�ำตามแบบที่อยู่ในส่วนที่แนบท้ายระเบียบนี้   
การเปลี่ยนแปลงแบบของสัญญานั้นจะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอัยการจังหวัด
หรือส�ำนักงานอัยการสูงสุดเท่านั้น
ตัวอย่างเกี่ยวกับการก�ำกับดูแล
ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามความหมายแห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 มีอ�ำนาจหน้าที่
บริหารราชการแผ่นดินร่วมกับรัฐมนตรีอนื่ ตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมายนโยบายทีแ่ ถลง
ต่อรัฐสภาและต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายทัว่ ไปของคณะรัฐมนตรี โดยพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534 ก� ำ หนดให้ น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น หั ว หน้ า รั ฐ บาล               
และมีอำ� นาจก�ำกับโดยทัว่ ไปซึง่ การบริหารราชการแผ่นดิน มีอำ� นาจสัง่ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการ
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ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นราชการซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ชี้ แ จงแสดงความเห็ น              
ท�ำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจ�ำเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ที่ขัดต่อ
นโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรีก็ได้ มีอ�ำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น มีอ�ำนาจบังคับบัญชาข้าราชการ
ฝ่ายบริหารทุกต�ำแหน่งซึง่ สังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอื่นทีม่ ฐี านะ
เป็นกรม รวมทั้งมีอ�ำนาจด�ำเนินการอื่น ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตรา
217 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540 ยั ง ก� ำ หนดให้ น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น                  
ผูถ้ วายค�ำแนะน�ำแก่พระมหากษัตริยใ์ นการให้รฐั มนตรีผใู้ ดพ้นจากการเป็นรัฐมนตรี จึงแสดงให้เห็น
ถึงอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินว่ามีของเขตอย่างกว้างขวาง มีอ�ำนาจ
เหนือข้าราชการฝ่ายบริหารทุกต�ำแหน่งในทุกกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทบวง ต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารราชการกระทรวงและทบวงนั้น ๆ โดยนายกรัฐมนตรี      
มีอ�ำนาจก�ำกับ ดูแล ตามล�ำดับผ่านรัฐมนตรี
กองทุ น การฟื ้ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น เป็ น หน่ ว ยงานในธนาคาร                            
แห่งประเทศไทย จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 มาตรา 29 ตรี       
มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพในท�ำนอง
เดียวกันกับวัตถุประสงค์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินจึงเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งอยู่ในสังกัดธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคาร
แห่งประเทศไทยอยู่ในการก�ำกับของกระทรวงการคลัง นายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเป็นผู้ก�ำกับ
ดูแลกระทรวงการคลัง กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจึงเป็นหน่วยงาน
ที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารก� ำ กั บ ของนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ บาลตามล� ำ ดั บ ชั้ น (คดี ห มายเลขด� ำ ที่                 
อม. 1/2550)
ทั้งนี้ การก�ำกับดูแลเป็นอ�ำนาจที่กฎหมายก�ำหนดไว้ชัดเจนว่าให้แก่บุคคลใด ต�ำแหน่งใด
และหน่วยงานใด ดังจะเห็นได้ในบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ อาทิ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
มาตรา 40 ในการมอบอํานาจ ให้ผู้มอบอํานาจพิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหน่ง
ของผู้รับมอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอํานาจตามวัตถุประสงค์
ของการมอบอํานาจดังกล่าว
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เมือ่ ได้มอบอํานาจแล้ว ผูม้ อบอํานาจมีหน้าทีก่ าํ กับดูแลและติดตามผลการปฏิบตั ริ าชการ
ของผู้รับมอบอํานาจ และให้มีอํานาจแนะนําหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจได้
มาตรา 57 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจและหน้าที่ดังนี
(4) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจําอยู่
ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการ
พลเรือน ในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครูให้ปฏิบัติ
ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสัง่ ของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีหรือการสัง่ การของนายกรัฐมนตรีหรือยับยัง้ การกระทําใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัด
ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาํ สัง่ ของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
(7) กํากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 39 ให้รฐั มนตรีมอี าํ นาจหน้าทีก่ าํ กับโดยทัว่ ไปซึง่ กิจการของ กฟผ. เพือ่ การนีจ้ ะสัง่ ให้
กฟผ. ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําที่ขัดต่อนโยบายของ
รัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอํานาจที่จะสั่งให้ปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาล
หรือมติของคณะรัฐมนตรี และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการได้
ควบคุม หมายถึง การก�ำกับดูแลให้อยู่ในขอบเขตโดยใช้อ�ำนาจ
การควบคุมบังคับบัญชา เป็นการใช้อ�ำนาจของผู้บังคับบัญชาที่มีเหนือผู้ใต้บังคับบัญชา              
เพื่อควบคุมและตรวจสอบ ทั้งความชอบด้วยกฎหมายและความเหมาะสมหรือดุลพินิจของ              
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยผูบ้ งั คับบัญชามีอำ� นาจยกเลิกเพิกถอนหรือสัง่ แก้ไขเปลีย่ นแปลงการกระท�ำนัน้ ได้
ซึ่งในกรณีของการบริหารราชการแผ่นดินก็คือความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางกับราชการ
ส่วนภูมิภาค (จังหวัด, อ�ำเภอ) หรือภายในราชการส่วนกลางสังกัดเดียวกัน หรือภายในราชการ   
ส่วนภูมิภาคด้วยกันเอง
เนื่องจากการควบคุมเป็นอ�ำนาจที่กฎหมายก�ำหนดไว้ชดั เจนว่าให้แก่บุคคลใด ต�ำแหน่งใด
และหน่วยงานใด ดังจะเห็นได้ในบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ อาทิ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
มาตรา 16 สํานักนายกรัฐมนตรีนอกจากมีนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีให้มีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
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(1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสาํ นักนายกรัฐมนตรีกาํ หนดแนวทางและแผนการ
ปฏิบตั ริ าชการของสํานักนายกรัฐมนตรีและลําดับความสาํ คัญของแผนการปฏิบตั ริ าชการประจาํ ปี
ของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบายทีน่ ายกรัฐมนตรีกาํ หนด รวมทัง้ กาํ กับ
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี
มาตรา 21 ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการ กํากับการทํางานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสาน        
การปฏิบัติงานของส่วนราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
มาตรา 65 นายอ�ำเภอมีอ�ำนาจและหน้าที่ดังนี้
(4) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย
ตรวจสอบ หมายถึง ตรวจเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง เช่น ต�ำรวจไปตรวจสอบหาหลักฐาน      
ในสถานที่เกิดเหตุ
ตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบดูผลลัพธ์ที่ได้ว่าตรงตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้หรือไม่               
หากผู้ปกครองใช้อ�ำนาจในการปกครองตามกฎหมายแต่ผลของการปกครองนั้น ไม่ตรงตาม
เจตนารมณ์และความต้องการของประชาชน หรือการบริหารและปกครองประเทศจะส่งผลกระทบ
ท�ำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรม ฉะนั้น องค์ประกอบส�ำคัญ
ประการหนึง่ ของกฎหมายมหาชน คือ จะต้องมีองค์กรและกระบวนการในการตรวจสอบและควบคุม
การใช้อำ� นาจของผูป้ กครองด้วย กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมการใช้อำ� นาจในการบริหาร
และปกครองประเทศและการบริการสาธารณะตามหลักของกฎหมายมหาชน มีหลักการส�ำคัญ      
2 ประการคือ 1) การตรวจสอบและควบคุมการใช้อำ� นาจโดยองค์กรภายใน และ 2) การตรวจสอบ
และควบคุมการใช้อ�ำนาจโดยองค์กรภายนอก
ด�ำเนินคดี หมายถึง ฟ้องร้องต่อศาล หรือ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ สอบสวน ฟ้องคดี หรือ
พิจารณาพิพากษาคดี ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
ทัง้ นี้ การตรวจสอบหรือด�ำเนินคดีเป็นอ�ำนาจทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ชดั เจนว่าให้แก่บคุ คลใด
ต�ำแหน่งใด และหน่วยงานใด ดังจะเห็นได้ในบทบัญญัตขิ องกฎหมายต่าง ๆ เช่น อ�ำนาจของพนักงาน
อัยการตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2561
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ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 เป็นต้น
		 3.2.2 การกระท�ำของเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามตามมาตรา 127
		 มาตรา 127 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง
และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด ด�ำเนินการใดตามมาตรา 126
(4) ภายในสองปี นับแต่วันที่พ้นจากต�ำแหน่ง
กล่าวคือ ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐดังกล่าวเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ      
ทีป่ รึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึง่ อยูภ่ ายใต้การก�ำกับ ดูแล ควบคุม หรือ
ตรวจสอบ ของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น
เจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์สว่ นรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอสิ ระในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่พ้นจากต�ำแหน่ง
3.3 การบังคับใช้มาตรา 126 และมาตรา 127 กับเจ้าพนักงานของรัฐ
		 3.3.1 มาตรา 126
ใช้บังคับกับกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐ                   
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด ได้เข้ารับต�ำแหน่งในหน้าที่นั้นตามขั้นตอนที่กฎหมาย
ก�ำหนด หรือมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยในมาตรา 126 วรรคสี่ ก�ำหนดให้       
เจ้าพนักงานของรัฐ ที่มีลักษณะตาม (2) หรือ (3) ต้องด�ำเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าวภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก�ำหนด
ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด�ำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563          
มีผลบังคับใช้เมือ่ พ้นก�ำหนดสามสิบวัน นับแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
		
3.3.2 มาตรา 127
ใช้บังคับกับกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง
และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประกาศก�ำหนด ด�ำเนินการใด         
ตามมาตรา 126 (4) ภายในสองปี นับแต่วันที่พ้นจากต�ำแหน่ง
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3.4 ผลของการฝ่าฝืนมาตรา 126 และมาตรา 127 และบทก�ำหนดโทษ
3.4.1 ผลของการฝ่าฝืนถือเป็นความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการหรือความผิดต่อต�ำแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม
การที่เจ้าพนักงานของรัฐได้ด�ำเนินกิจการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์          
ส่วนบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวมนัน้ เป็นเรือ่ งของการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็นการท�ำผิดจริยธรรมของ
เจ้าพนักงานของรัฐ แต่เมือ่ มีการแก้ไขกฎหมายให้การกระท�ำดังกล่าวให้ถอื เป็นความผิดต่อต�ำแหน่ง
หน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม การแก้ไขดังกล่าวจะส่งผลต่อ
คุณสมบัตขิ องบุคคลในการทีจ่ ะเข้ามาเป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามทีพ่ ระราชบัญญัตติ า่ ง ๆ ได้บญ
ั ญัติ
ไว้และท�ำให้การกระท�ำความผิดดังกล่าวอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีอ�ำนาจ
ในการไต่สวนเจ้าพนักงานของรัฐที่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิด  
3.4.2 โทษทางอาญาตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
เจ้าพนักงานของรัฐที่กระท�ำการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 126 หรือได้กระท�ำการต่าง ๆ     
ทีเ่ ป็นข้อห้ามตามความในมาตรา 126 จะต้องรับโทษในทางอาญาซึง่ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 168 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ส�ำหรับกรณีความผิดตามมาตรา 126 วรรคสอง ซึ่งให้น�ำความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับ
คูส่ มรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึง่ ด้วย ถ้าพิสจู น์ได้วา่ เจ้าพนักงานของรัฐนัน้ รูเ้ ห็นยินยอมด้วย
เจ้าพนักงานของรัฐนั้นต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ            
ทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ ทัง้ นี้ การรับโทษในทางอาญาตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 168 นัน้ บุคคลทีจ่ ะต้องรับโทษ
ตามกฎหมาย ได้แก่ เจ้าพนักงานของรัฐในต�ำแหน่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด
ต�ำแหน่งไว้เป็นการเฉพาะ หากคูส่ มรสของเจ้าพนักงานของรัฐมิได้เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ กฎหมาย
มิได้บัญญัติให้ต้องรับโทษในกรณีนี้
เจ้าพนักงานของรัฐที่กระท�ำการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 127 หรือได้กระท�ำการต่าง ๆ
ทีเ่ ป็นข้อห้ามตามความในมาตรา 127 จะต้องรับโทษในทางอาญาซึง่ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 170 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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บทบัญญัติ มาตรา 126 และมาตรา 127 ได้มีการบัญญัติให้ความผิดในหมวดที่ 6 นี้          
ให้ถือเป็นการกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม ทั้งนี้ ตามความในมาตรา 129
3.5 บทสรุป
มาตรา 126 และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เป็นการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งมีที่มาจากการที่เจ้าพนักงานของรัฐได้รับมอบอ�ำนาจจากรัฐ ท�ำให้มีอ�ำนาจ
ในการอนุมัติ อนุญาต การให้สัมปทาน และลงนามในสัญญาต่าง ๆ รวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐที่มี
อ�ำนาจในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�ำเนินคดี โดยเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งอยู่ในต�ำแหน่งนั้น
มีโอกาสและความเสี่ยงที่จะกระท�ำการในสิ่งที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ได้ จึงมีการออก
กฎหมายเพือ่ ควบคุมและป้องกันพฤติการณ์ดงั กล่าว ทัง้ นี้ อาจสรุปสาระส�ำคัญของกฎหมายมาตรา
126 และมาตรา 127 ได้ดังนี้

57

เจ้าพนักงานของรัฐ
มีอ�ำนาจ ก�ำกับ ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�ำเนินคดี
โดยตรง หรือโดยอ้อม

ลักษณะกิจการที่ต้องห้าม
1) เป็นคู่สัญญา
2) มีส่วนได้เสียในสัญญา
*กับหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่

เจ้าพนักงานของรัฐ
มีอ�ำนาจ ก�ำกับ ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�ำเนินคดี
โดยตรง หรือโดยอ้อม

ลักษณะกิจการที่ต้องห้าม
1) เป็นหุ้นส่วน/ผู้ถือหุ้น
2) ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
* ที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ม.126 (1)

ม.126 (2)

1) คณะกรรมการ ป.ป.ช.
2) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
3) เจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกาศก�ำหนด

ม.126 (4)

ม.126 (3)

หน่วยงานของรัฐที่สังกัด
มีอ�ำนาจ ก�ำกับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ

ลักษณะกิจการที่ต้องห้าม
เข้าไปมีส่วนได้เสียในธุรกิจเอกชน
ในฐานะ กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน
พนักงาน ลูกจ้าง

เจ้าพนักงานของรัฐ
มีอ�ำนาจ ก�ำกับ ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�ำเนินคดี
โดยตรง หรือโดยอ้อม

ลักษณะกิจการที่ต้องห้าม
1) รับสัมปทาน/คงไว้ซึ่งสัมปทาน
2) เป็นคู่สัญญาในลักษณะผูกขาดตัดตอน
*เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ตาม 1) และ 2)
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บทที่ 4
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
มาตรา 126 และมาตรา 127

ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

4.1 การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ต�ำแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ)
บุคคลย่อมมีสทิ ธิในการเข้ามาเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ และก่อนทีจ่ ะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ
บุคคลนั้นจะอยู่ในสถานะของเอกชน จึงมีสิทธิในการท�ำมาหากินเลี้ยงชีพโดยการประกอบอาชีพ
หรือประกอบวิชาชีพใด ๆ ได้ตามใจสมัคร เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายได้ห้ามไว้ แต่ตราบใดก็ตาม
เมื่อบุคคลนั้นมีความประสงค์จะเข้ามาเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ โดยเฉพาะต�ำแหน่งที่มีกฎหมาย
บัญญัติห้ามมิให้ด�ำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
บุคคลจะต้องมีการเตรียมการก่อนเข้าสูต่ ำ� แหน่ง  การไม่เตรียมความพร้อมจะท�ำให้บคุ คลนัน้ มีสภาพ
ปัญหาส่วนตนที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ส่วนตนไว้ เมื่อเข้ามาเป็นเจ้าพนักงานของรัฐแล้ว          
การประกอบอาชีพบางอย่างที่ได้กระท�ำไว้กับรัฐ หรือการอยู่ในฐานะต่าง ๆ ในธุรกิจการค้าของ
เอกชนที่ได้ท�ำกันไว้ก่อนเข้ามาเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ อาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายห้ามกระท�ำหรือ
ห้ามด�ำเนินกิจการในขณะที่บุคคลนั้นเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ดังนั้นเมื่อไม่มีการเตรียมตัวในเรื่องนี้
จึงเป็นต้นเหตุของการกระท�ำผิดกฎหมายและจะส่งผลร้ายต่อเจ้าพนักงานของรัฐผูน้ นั้ เช่น การต้องพ้น
จากต�ำแหน่ง การได้รับโทษจ�ำคุก หรือปรับ หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ เป็นต้น
ในการเตรียมตัวของบุคคลก่อนเข้ามารับต�ำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐ บุคคลนั้น ๆ จะต้อง
ตรวจสอบตนเอง คู่สมรส และผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบว่าต�ำแหน่งที่ตนเองจะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งนั้นเป็นต�ำแหน่งที่ห้าม
ด�ำเนินกิจการที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่
ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
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หมวด 6 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 126 ได้ก�ำหนด
ต�ำแหน่งทีห่ า้ มด�ำเนินกิจการดังกล่าว ประกอบด้วย กรรมการ ป.ป.ช. และเจ้าพนักงานของรัฐทีถ่ กู
ก�ำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก�ำหนด
ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด�ำเนินกิจการตามความ ในมาตรา 126 พ.ศ. 2563
ขัน้ ตอนที่ 2 เมือ่ ตรวจสอบแล้วพบว่าต�ำแหน่งทีต่ นเองจะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งนัน้ เป็นต�ำแหน่ง
ที่ห้ามด�ำเนินกิจการตามมาตรา 126 ขั้นตอนต่อไปจะต้องตรวจสอบการด�ำเนินกิจการต่าง ๆ ของ
ตนเอง ว่าได้เป็นคูส่ ญั ญากับหน่วยงานของรัฐ เป็นหุน้ ส่วนหรือเป็นผูถ้ อื หุน้ ในธุรกิจของเอกชนทีเ่ ข้าเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มี
ลักษณะผูกขาดตัดตอน รวมถึงเป็นหุน้ ส่วนหรือเป็นผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ทีร่ บั สัมปทาน
หรือ เข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าวในขณะที่ตนเองนั้นอยู่ในสถานะของเอกชน โดยจะต้อง
ตรวจสอบการด�ำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมตามที่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้หรือไม่ และกิจการเหล่านั้นเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้
การก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด�ำเนินคดีของเจ้าพนักงานของรัฐต�ำแหน่งที่ตนเองจะเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือไม่
ทั้งนี้ การด�ำเนินกิจการต่าง ๆ ในลักษณะดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส และผู้ซึ่งอยู่กินกัน       
ฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส จะได้รับการยกเว้นตามกฎหมายให้สามารถกระท�ำได้  
เฉพาะกรณีที่มีการด�ำเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นจะเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ขัน้ ตอนที่ 3 เมือ่ ตรวจสอบแล้วพบว่า ตนเองมีการด�ำเนินกิจการซึง่ อาจก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามที่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ จะต้องศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบว่าก่อนที่จะเข้าสู่ต�ำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนั้น ตนเองจะ
ต้องด�ำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท�ำการค้า การท�ำธุรกิจนั้น ๆ อย่างไรให้เป็นไปตามกฎหมาย
และตามก�ำหนดระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้
4.2 การปฏิบัติหน้าที่หรือการด�ำรงตนในระหว่างเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ
4.2.1 เจ้าพนักงานของรัฐในต�ำแหน่ง กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ                            
และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประกาศก�ำหนดไว้ ในขณะที่ได้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ตามข้างต้น จะต้องไม่ด�ำเนินกิจการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าพนักงานของรัฐผูน้ นั้ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะทีเ่ ป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึง่ มีอำ� นาจไม่วา่ โดยตรงหรือ
โดยอ้อมในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด�ำเนินคดี โดยกิจการที่ต้องห้าม มีดังนี้
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1) การเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท�ำกับหน่วยงานของรัฐ
2) การเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ทีเ่ ข้าเป็นคูส่ ญั ญากับหน่วยงานของรัฐ
3) การรับสัมปทานหรือคงถือไว้ซงึ่ สัมปทานหรือเข้าเป็นคูส่ ญ
ั ญากับรัฐอันมีลกั ษณะผูกขาด
ตัดตอน รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นหุ้นส่วนในบริษัทที่รับสัมปทานหรือได้ท�ำ
สัญญาในลักษณะดังกล่าว
4) การเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับ ดูแล ควบคุม  
หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ โดยเข้าไปมีส่วนได้เสียใน
ฐานะกรรมการ ทีป่ รึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง ซึง่ โดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของ
เอกชนอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์สว่ นรวมหรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอสิ ระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
4.2.2 คู่สมรสและผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสของเจ้าพนักงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ      
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ห้ามมิให้ด�ำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าวข้างต้นหลังจากที่เจ้าพนักงานของรัฐเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งไว้ด้วย
การท�ำความเข้าใจกับคู่สมรสหรือผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส
ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายจึงมีความส�ำคัญ หากไม่สามารถท�ำให้เข้าใจในหลักการของกฎหมายได้แล้ว                      
หรือเกิดความเข้าใจในข้อกฎหมายทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือในกรณีทคี่ สู่ มรสหรือผูซ้ งึ่ อยูก่ นิ กันฉันสามีภริยา                  
โดยมิได้จดทะเบียนสมรสได้กระท�ำโดยความพลั้งเผลอ หรือโดยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเป็นการ
ด�ำเนินกิจการที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายในมาตรา 126 การด�ำเนินกิจการของคู่สมรสหรือ    
ผู ้ ซึ่ ง อยู ่ กิ น กั น ฉั น สามี ภ ริ ย าโดยมิ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นสมรสนั้ น จะน� ำ มาซึ่ ง พิ ษ ภั ย และเป็ น โทษกั บ            
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น กล่าวคือ แม้ตนเองจะมิได้กระท�ำการที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไว้ แต่ได้
ปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจกับการด�ำเนินกิจการของคู่สมรสหรือผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้
จดทะเบียนสมรส ท�ำให้มีการด�ำเนินกิจการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายห้ามไว้ เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
ก็จะต้องได้รับโทษทางอาญาที่เกิดจากการกระท�ำของคู่สมรสหรือผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยา       
โดยมิได้จดทะเบียนสมรส โดยจะต้องถูกระวางโทษจ�ำคุก หรือปรับ หรือทั้งจ�ำทั้งปรับแล้วแต่กรณี
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ดั ง นั้ น การท� ำ ความเข้ า ใจกฎหมาย มาตรา 126 เพื่ อ ให้ รู ้ ถึ ง ข้ อ ห้ า มกระท� ำ การ                  
ของเจ้าพนักงานของรัฐและข้อห้ามมิให้คู่สมรสหรือผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน
สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐ ในการด�ำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล  
กับประโยชน์สว่ นรวม จึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อเจ้าพนักงานของรัฐและคูส่ มรสหรือผูซ้ งึ่ อยูก่ นิ กัน
ฉันสามีภริยา โดยมิได้จดทะเบียนสมรสของเจ้าพนักงานของรัฐนั้น ๆ ทั้งนี้เจ้าพนักงานของรัฐจะ
เพิกเฉยหรือละเลยเสียมิได้
4.3 การด�ำเนินกิจการในภายหลังที่ได้พ้นจากต�ำแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ
ยังไม่ถึง 2 ปี)
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
มาตรา 127 ได้บัญญัติห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐด�ำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม โดยห้ามด�ำเนินกิจการนัน้ ต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี นับแต่
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากต�ำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐในต�ำแหน่งนั้น ๆ แล้ว เฉพาะการ
ด�ำเนินการตามมาตรา 126 (4) เท่านั้น คือ ห้ามเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา
ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึง่ อยูภ่ ายใต้การก�ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ
ของหน่วยงานของรัฐทีเ่ จ้าพนักงานของรัฐผูน้ นั้ พ้นจากต�ำแหน่ง ซึง่ โดยสภาพของผลประโยชน์ของ
ธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ ซึ่งการ       
ห้ามในส่วนนี้มิได้ห้ามรวมถึงการด�ำเนินกิจการของคู่สมรสหรือผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้
จดทะเบียนสมรสของเจ้าพนักงานของรัฐ
ในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 126 และมาตรา 127                             
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 นัน้
หากเจ้ า พนั ก งานของรั ฐ มี ข ้ อ สงสั ย สามารถท� ำ หนั ง สื อ หารื อ มายั ง ส� ำ นั ก การขั ด กั น แห่ ง                             
ผลประโยชน์ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 11000

บทที่ 5
บทสรุป
มาตรา 126 และมาตรา 127  เป็นบทบัญญัตเิ พือ่ ป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ น
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งมีที่มาจากการที่เจ้าพนักงานของรัฐได้รับมอบอ�ำนาจจากรัฐให้มี
อ�ำนาจในการอนุมัติ อนุญาต การให้สัมปทาน และลงนามในสัญญาต่าง ๆ รวมถึงอ�ำนาจในการ
ก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�ำเนินคดี จึงบัญญัติกฎหมายในการห้ามเจ้าพนักงานของรัฐ
บางต�ำแหน่งตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดรวมถึงคูส่ มรสด�ำเนินกิจการบางอย่าง เว้นแต่คสู่ มรสด�ำเนินการ
ดังกล่าวอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง เพื่อป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับหน้าทีท่ ตี่ อ้ งปฏิบตั เิ พือ่ รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งและเมื่อพ้นจากต�ำแหน่งภายในระยะเวลา 2 ปี ดังนี้    
ลักษณะกิจการที่ต้องห้ามตามมาตรา 126
1) เป็นคูส่ ญ
ั ญาหรือมีสว่ นได้เสียในสัญญาทีท่ ำ� กับหน่วยงานของรัฐ ทีผ่ นู้ นั้ ปฏิบตั หิ น้าที่
ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ�ำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ หรือด�ำเนินคดี
2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ ทีผ่ นู้ นั้ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะทีเ่ ป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึง่ มีอำ� นาจไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม
ในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�ำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�ำกัดหรือ
บริษัทมหาชนจ�ำกัดไม่เกินร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่จ�ำหน่ายได้ในบริษัทนั้น
ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานของรัฐที่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นดังกล่าว ต้องด�ำเนินการไม่ให้มี
ลักษณะดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
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3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการ
ผูกขาดตัดตอนจากรัฐ หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ด�ำเนินกิจการ       
ในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ�ำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการ
ก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�ำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัท
มหาชนจ�ำกัดไม่เกินร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่จ�ำหน่ายได้ในบริษัทนั้น
ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานของรัฐที่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นดังกล่าว ต้องด�ำเนินการไม่ให้มี
ลักษณะดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้าง
ในธุรกิจ ของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ    
ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพ
ของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์    
ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
คู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐ ตามมาตรา 126
มาตรา 126 นอกจากใช้บังคับกับเจ้าพนักงานของรัฐตามที่กฎหมายก�ำหนด ยังใช้บังคับ
กับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นด�ำเนินการอยู่ก่อนที         ่
เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง  คูส่ มรสตามมาตรา 126 นอกจากคูส่ มรสทีจ่ ดทะเบียนสมรส
ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ยังหมายความรวมถึงผูซ้ งึ่ อยูก่ นิ กันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส
กับเจ้าพนักงานของรัฐและมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ได้ทำ� พิธมี งคลสมรสหรือพิธอี นื่ ใดในท�ำนองเดียวกันกับเจ้าพนักงานของรัฐ โดยมีบคุ คล           
ในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบว่าเป็นการอยู่กินเป็นสามีภริยากันตามประเพณี
(2) เจ้าพนักงานของรัฐแสดงให้ปรากฏว่ามีสถานะเป็นสามีภริยากัน หรือมีพฤติการณ์    
เป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะดังกล่าว
(3) บุคคลซึง่ จดทะเบียนสมรสกับเจ้าพนักงานของรัฐและต่อมาได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกัน
ตามกฎหมาย แต่ยังปรากฏหรือมีพฤติการณ์ซึ่งเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะเป็นสามี      
หรือภริยากัน
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ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐด�ำเนินกิจการทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่พ้นจากต�ำแหน่ง
มาตรา 127 ได้ก�ำหนดห้ามมิให้กรรมการ ป.ป.ช. ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งระดับสูงและผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด เข้าไปมีสว่ นได้
เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้
การก�ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐทีเ่ จ้าพนักงานของรัฐผูน้ นั้ สังกัดอยูห่ รือ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน
นั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่พ้นจากต�ำแหน่ง
ผลของการกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 126 และมาตรา 127
การกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 126 และมาตรา 127 ถือว่าเป็นการกระท�ำความผิด
ต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมและก�ำหนดบทลงโทษ ดังนี้    
1. กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐท�ำการฝ่าฝืนมาตรา 126 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
2. กรณีคสู่ มรสของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีด่ ำ� เนินกิจการเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 126 ถ้าพิสจู น์ได้
ว่า เจ้าพนักงานของรัฐนัน้ รูเ้ ห็นยินยอมด้วย เจ้าพนักงานของรัฐนัน้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี
หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
3. กรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 127 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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แผนภาพกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงที่อยู่ในอ�ำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กรณี การกระท�ำขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
การกระท�ำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 126 และมาตรา 127 ถือว่าเป็นการกระท�ำความผิด
ต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�ำนาจ
ในการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยมีกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนี้
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ถาม/ตอบ
1.

ถาม เป็นคู่สัญญามีความหมายอย่างไร
ตอบ การเป็นคู่สัญญา หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐในต�ำแหน่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.         
ได้ประกาศก�ำหนดฯ มิให้ด�ำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 ได้เข้ามาท�ำสัญญากับรัฐและ      
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐนัน้ ฯ จะต้องเข้าไปเกีย่ วข้องกับสัญญานัน้ จากการใช้อำ� นาจหน้าทีต่ ามกฎหมายของ
ต�ำแหน่งนัน้ ๆ โดยทีส่ ญ
ั ญาทีก่ ล่าวถึงนี้ จึงได้แก่ สัญญาทีร่ ฐั ได้ทำ� ขึน้ ตามระเบียบฯ ทีใ่ ช้กบั หน่วยงาน
ของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ เป็นต้น ส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ หมายถึงเฉพาะหน่วยงาน        
ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอ�ำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือ     
โดยอ้อมในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�ำเนินคดี
เช่น นาย ก เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ช นาย ก และคู่สมรสของนาย ก จะเข้ามา
ท�ำสัญญากับองค์การบริหารส่วนต�ำบล ช มิได้ ซึง่ รวมถึงกรณีทนี่ าย ก ซึง่ เป็นนายกองค์การบริหาร
ส่ ว นต� ำ บล ช โดย นาย ก ได้ มี อ� ำ นาจก� ำ กั บ ดู แ ล ควบคุ ม หรื อ ตรวจสอบ หน่ ว ยงาน ป                       
ในกรณีนี้ นาย ก ซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ช และคู่สมรสจะเข้าเป็นคู่สัญญากับ     
หน่วยงาน ป มิได้ และถ้าหากว่า นาย ก ซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ช จะต้องด�ำเนิน
คดี กับบริษัท ร ที่เป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนต�ำบล ช ในกรณีนี้ นาย ก และคู่สมรส          
จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ บริษัท ร มิได้เช่นกัน
2.

ถาม การมีส่วนได้เสียในสัญญามีความหมายอย่างไร
ตอบ การมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้าไปมีส่วนได้เสีย      
ในสัญญาทีร่ ฐั ได้ทำ� ไว้กบั บุคคลใด ๆ นอกเหนือจากกรณีในข้อ 1 ซึง่ ได้แก่การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐจะได้รบั
ประโยชน์หรืออาจจะเสียประโยชน์ จากการปฏิบัติตามสัญญาจากการด�ำเนินการตามสัญญานั้น ๆ
ที่อยู่ในการด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เช่น นาย ก นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ช ได้ว่าจ้างบริษัท ข ที่มีนาย ข ซึ่งเป็นบุตร
ของนาย ก ทีไ่ ด้บรรลุนติ ภิ าวะแล้ว เป็นกรรมการผูจ้ ดั การ และนาย ก ในฐานะนายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ช ได้เข้าไปช่วยเหลือต่าง ๆ ในการด�ำเนินการตามสัญญาเพือ่ ให้บริษทั ข ได้รบั ประโยชน์
สูงสุดจากสัญญาเกินกว่าปกติที่จะได้รับประโยชน์ ตามสัญญาที่ท�ำไว้และได้มีการปฏิบัติที่แตกต่าง
จากกรณีอนื่ ๆ ทีม่ บี ริษทั อืน่ ได้เป็นคูส่ ญ
ั ญากับองค์การบริหารส่วนต�ำบล ช ทีม่ ลี กั ษณะอย่างเดียวกัน
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ถาม การเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมีความหมายอย่างไร
ตอบ การเป็ น หุ ้ น ส่ ว นหรื อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น หมายถึ ง การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในต� ำ แหน่ ง ที่            
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนดต�ำแหน่ง มิให้ด�ำเนินกิจการตามความในมาตรา 126           
ได้เข้าไปลงทุนต่าง ๆ ในธุรกิจของเอกชน โดยการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนประเภทต่าง ๆ หรือ
ได้เป็นผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และในเวลาต่อมาภายหลังห้างหุ้นส่วนฯหรือบริษัทที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในต�ำแหน่งทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนดต�ำแหน่ง มิให้ดำ� เนินกิจการตามความในมาตรา
126 นั้น ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญาใด ๆ ตามข้อ 1
เช่น นาย ก ได้เข้าไปลงทุนโดยได้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน ช และได้ถือหุ้นในบริษัท ม
ในเวลาต่อมา นาย ก ได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ข และห้างหุ้นส่วนฯ หรือบริษัทที่มี
นาย ก ซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ข ซึ่งมีนาย ก เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่นาย ก ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอ�ำนาจก�ำกับ
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด�ำเนินคดี
4.
ถาม การห้ามรับสัมปทานจากรัฐหรือหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนท้องถิน่
มีความหมายและขอบเขตอย่างไร
ตอบ การห้ามตามกฎหมายในข้อนี้ เป็นการห้ามเป็นการทั่วไปในการรับสัมปทานจากรัฐ
ไม่ว่าเป็นการรับสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดตั้งในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม โดยที่สัญญา
สัมปทานนั้นมีความแตกต่างจากสัญญาทั่ว ๆ ไปหรือต่างจากการเข้าเป็นคู่สัญญา ตามข้อ 1
5.
ถาม สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด ตัดตอน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับรัฐหรือ   
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น มีความหมายและขอบเขตอย่างไร
ตอบ หมายถึง สัญญาทีอ่ าจจะเรียกชือ่ อย่างอืน่ และเป็นสัญญาในลักษณะท�ำนองเดียวกัน
กับสัญญาสัมปทาน ดังนั้น การท�ำสัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนแล้ว ไม่ว่าจะได้ท�ำกับ
หน่วยงานของรัฐทีไ่ ด้จดั ตัง้ ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ก็เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายทัง้ สิน้ การผูกขาด
ตัดตอน หมายถึง เมือ่ ได้มกี ารท�ำสัญญากันแล้วในระยะเวลาทีส่ ญ
ั ญามีผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญา หน่วยงาน
ของรัฐจะไม่เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นเข้ามาท�ำสัญญาในลักษณะเดียวกันนั้นอีก      
ในเขตพืน้ ทีข่ ององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ในจังหวัดนัน้ หรือทีเ่ กีย่ วกับภารกิจของส่วนราชการ
ที่มีฐานะเป็นกรมนั้น ๆ อีก หรือไม่เปิดให้มีการแข่งขันใด ๆ ตามสัญญาที่ได้ท�ำกันไว้แล้ว

ภาคผนวก ก
ต�ำแหน่งที่อยู่ภายใต้บังคับตามบทบัญญัติ
มาตรา 126 และมาตรา 127

แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ต�ำแหน่งที่อยู่ภายใต้บังคับตามบทบัญญัติมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
l

ต�ำแหน่งที่อยู่ภายใต้บังคับตามบทบัญญัติมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
l
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ตำ�แหน่งที่อยู่ภายใต้บังคับตามบทบัญญัติมาตรา 126
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2561
ตำ�แหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ
กลุ่มต�ำแหน่ง
1. กรรมการ
ป.ป.ช.

ชื่อต�ำแหน่ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช.

2. ผู้ด�ำรง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ต�ำแหน่งใน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

สังกัด
ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
1) ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2) ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3) ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 4) ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

5) ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตำ�แหน่งตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กลุ่มตำ�แหน่ง

ชื่อตำ�แหน่ง
(1) ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง
1.1 นายกรัฐมนตรี
1.2 รัฐมนตรี
1.3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1.4 สมาชิกวุฒิสภา

สังกัด
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ตามมาตรา 126 และมาตรา 127

กลุ่มตำ�แหน่ง

ชื่อตำ�แหน่ง

สังกัด

(2) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง
2.1 ส�ำหรับข้าราชการพลเรือน
- หัวหน้าส่วน ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี/
(1) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ราชการระดับ เลขาธิการ/อธิบดี/ผู้อ�ำนวยการ
กระทรวง
ทบวง กรม
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/ผูอ้ ำ� นวยการ (2) กระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวง/อธิบดี

(3) กระทรวงการต่างประเทศ

(4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(5) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/เลขาธิการ (6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวง/อธิบดี
ปลัดกระทรวง/อธิบดี

ปลัดกระทรวง/อธิบดี/ผูอ้ ำ� นวยการ (7) กระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/เลขาธิการ (8) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/ผู้อ�ำนวย (9) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การ/เลขาธิการ
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/ผูอ้ ำ� นวยการ (10) กระทรวงพลังงาน
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/ผูอ้ ำ� นวยการ (11) กระทรวงพาณิชย์
ปลัดกระทรวง/อธิบดี

(12) กระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวง/อธิบดี/เลขาธิการ/ (13) กระทรวงยุติธรรม
ผู้อ�ำนวยการ
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/เลขาธิการ (14) กระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/ผูอ้ ำ� นวยการ (15) กระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/เลขาธิการ/ (16) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการ
วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)
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กลุ่มตำ�แหน่ง

ชื่อตำ�แหน่ง
ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ

สังกัด
(17) กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวง/อธิบดี/เลขาธิการ (18) กระทรวงสาธารณสุข
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/เลขาธิการ/ (19) กระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ/เลขาธิการ
(20) ส่วนราชการไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
2.2 ส�ำหรับข้าราชการทหาร
ปลัดกระทรวงกลาโหม

(1) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

(2) กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้บัญชาการทหารบก

(3) ผู้บัญชาการเหล่าทัพ

ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
2.3 ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

2.4 ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัด

2.5 ปลัดกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

2.6 กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
(ข้อมูลจากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
(1) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการ
1) บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) (อสมท.)
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
คณะกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ
คณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

2) โรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
(โรงพิมพ์ต�ำรวจ)
(2) กระทรวงกลาโหม
1) บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ำกัด (บอท.)
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ตามมาตรา 126 และมาตรา 127

กลุ่มตำ�แหน่ง

ชื่อตำ�แหน่ง
คณะกรรมการ
ผู้ว่าการ
คณะกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ
คณะกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ
คณะกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ
คณะกรรมการ
ผู้จัดการทั่วไป
คณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
- คณะกรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ
คณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการ
ผู้จัดการ
คณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

สังกัด
(3) กระทรวงการคลัง
1) การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.)
2) ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สลาก)
3) โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (โรงงานไพ่)
4) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (อส.)
5) บริษัทสหโรงแรมไทย และการท่องเที่ยว
จ�ำกัด (สหโรงแรมฯ)
6) ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) (กรุงไทย)
ในเครือธนาคารกรุงไทย
6.1) บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ�ำกัด
6.2) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ำกัด
6.3) บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ�ำกัด
6.4) บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
6.5) บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด
6.6) บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทย
ธุรกิจบริการ จ�ำกัด
6.7) บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จ�ำกัด
7) ธนาคารออมสิน (ออมสิน)
8) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
9) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.)
10) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่ง
ประเทศไทย (ธสน.)
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กลุ่มตำ�แหน่ง

ชื่อตำ�แหน่ง

สังกัด

คณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

11) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

คณะกรรมการ

12) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)

ผู้จัดการ
คณะกรรมการ

13) บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย (บตท.)

ผู้จัดการ
คณะกรรมการ
ผู้จัดการทั่วไป
คณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
- คณะกรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ

14) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม (บสย.)
15) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
(ธพส.)
16) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (IAM)
17) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน
ในเครือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
17.1) บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จ�ำกัด
17.2) บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ�ำกัด
(4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

ผู้ว่าการ
คณะกรรมการ

2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ผู้ว่าการ
คณะกรรมการ
ประธาน

2.1) บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จ�ำกัด
(ในเครือ ททท.)
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กลุ่มตำ�แหน่ง

ชื่อตำ�แหน่ง

สังกัด

(5) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1) การเคหะแห่งชาติ (กคช.)

คณะกรรมการ
ผู้ว่าการ

2) ส�ำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.)

คณะกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ

(6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ
คณะกรรมการ

1) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อสค.)
2) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)

ผู้อ�ำนวยการ
คณะกรรมการ

3) องค์การสะพานปลา (อสป.)

ผู้อ�ำนวยการ
คณะกรรมการ

4) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

ผู้ว่าการ
(7) กระทรวงคมนาคม
คณะกรรมการ
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(ทอท.)

ผู้จัดการบริษัท

1.1) บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จ�ำกัด (ในเครือท่าอากาศยานไทย)

คณะกรรมการ

2) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

คณะกรรมการ

ผู้อ�ำนวยการ
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กลุ่มตำ�แหน่ง

ชื่อตำ�แหน่ง
คณะกรรมการ

สังกัด
3) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

ผู้ว่าการ
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

3.1) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด (ในเครือ
รฟท.)

คณะกรรมการ

4) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

คณะกรรมการ

ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่

5) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
(บวท.)

คณะกรรมการ

6) บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)

คณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการ
ผู้ว่าการ
คณะกรรมการ
ผู้ว่าการ

7) สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
8) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.)
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กลุ่มตำ�แหน่ง

ชื่อตำ�แหน่ง

สังกัด

(8) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) องค์การจัดการน�้ำเสีย (อจน.)

คณะกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ
คณะกรรมการ

2) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สอพ.)

ผู้อ�ำนวยการ
คณะกรรมการ

3) องค์การสวนสัตว์ (อสส.)

ผู้อ�ำนวยการ
4) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)

คณะกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ

(9) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
- คณะกรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการ

1) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ�ำกัด
(มหาชน) (กสท.)
1.1) บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและ
ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (NGDC) (ในเครือ
กสท.)
2) บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) (ทีโอที)
ในเครือทีโอที
2.1) บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด
2.2) บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จ�ำกัด
3) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด (ปณท.)

กรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

3.1) บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด
(ในเครือ ปณ.)
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กลุ่มตำ�แหน่ง

ชื่อตำ�แหน่ง
คณะกรรมการ

สังกัด
(10) กระทรวงพลังงาน
1) บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) (ปตท.)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

- คณะกรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ

- คณะกรรมการ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ
ผู้ว่าการ
คณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

ในเครือ ปตท.
1.1) บริษทั ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
1.2) บริษัท ปตท. จ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ำกัด (PTTNGD)
1.3) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ำกัด (PTTLNG)
1.4) บริษัท พีทีที แท็งค์ เทอร์มินอล จ�ำกัด (PTT Tank)
1.5) บริษทั PTT International Treading Pte.Ltd. (PTTT)
1.6) บริษทั ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (PTTGE SG)
ในเครือ ปตท.
1.7) บริษทั พีทที ี เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ�ำกัด (PTTER)
1.8) บริษทั พีทที ี โกลบอลแมนแนจเม้นท์ จ�ำกัด (PTTGM)
1.9) บริษทั น�ำ้ มันและการค้าปลีก จ�ำกัด (มหาชน) (PTTOR)
1.10) บริษัท PTT International Treading London
Ltd. (PTTT LDN)
1.11) บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จ�ำกัด (PTTTCC)
1.12) บริษัท PTT Regional Treasury Center
Pte. Ltd. (PTTRTC) (ปัจจุบันไม่มีการด�ำเนิน
กิจการแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563)
2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
2.1) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
(บริษัท EGATi) (ในเครือ กฟผ.)
2.2) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน�้ำเย็น จ�ำกัด
(บริษัท DCAP) (ในเครือ กฟผ./ปตท./กฟน.)
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กลุ่มตำ�แหน่ง

ชื่อตำ�แหน่ง

สังกัด
(11) กระทรวงพาณิชย์
1) องค์การคลังสินค้า (อคส.)

คณะกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ

(12) กระทรวงมหาดไทย
1) การประปานครหลวง (กปน.)

คณะกรรมการ
ผู้ว่าการ

2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

คณะกรรมการ
ผู้ว่าการ

3) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

คณะกรรมการ
ผู้ว่าการ

4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

คณะกรรมการ
ผู้ว่าการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

5) บริษัท พีอีเอเอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด (ในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

คณะกรรมการ

6) องค์การตลาด (อต.)

คณะกรรมการ

ผู้อ�ำนวยการ
คณะกรรมการ
ผู้ว่าการ
คณะกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ

(13) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)
2) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.)
(14) กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ

1) องค์การเภสัชกรรม (อภ.)
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กลุ่มตำ�แหน่ง

ชื่อตำ�แหน่ง

สังกัด
(15) กระทรวงอุตสาหกรรม

คณะกรรมการ
ผู้ว่าการ

1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.)

2.7 หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เลขาธิการ

2.7.1 สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2.7.2 สำ�นักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

2.7.3 สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2.7.4 สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
2.8 ผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ�หนด
เลขาธิการ

2.8.1 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
2.8.2 ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
2.8.3 ส�ำนักงานศาลปกครอง
2.8.4 ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2.8.5 ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

(3) ผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3.1 กรุงเทพมหานคร
นายกเมืองพัทยา

3.2 พัทยา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรี

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

3.4 เทศบาล
1) เทศบาลนคร
2) เทศบาลเมือง
3) เทศบาลต�ำบล
3.5 องค์การบริหารส่วนต�ำบล
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ตำ�แหน่งที่อยู่ภายใต้บังคับตามบทบัญญัติมาตรา 127
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2561
ตำ�แหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ
กลุ่มต�ำแหน่ง
1. กรรมการ
ป.ป.ช.
2. ผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งใน
องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ

ชื่อต�ำแหน่ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช.

สังกัด
ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

1) ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2) ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
3) ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
4) ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
5) ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตำ�แหน่งตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กลุ่มตำ�แหน่ง

ชื่อตำ�แหน่ง
(1) ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
1.1 นายกรัฐมนตรี
1.2 รัฐมนตรี
1.3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1.4 สมาชิกวุฒิสภา

สังกัด
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กลุ่มตำ�แหน่ง

ชื่อตำ�แหน่ง

สังกัด

(2) ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูง
2.1 ส�ำหรับข้าราชการพลเรือน
- หัวหน้าส่วน ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี/
(1) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ราชการระดับ เลขาธิการ/อธิบดี/ผู้อ�ำนวยการ
กระทรวง
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/ผูอ้ ำ� นวยการ (2) กระทรวงการคลัง
ทบวง กรม
ปลัดกระทรวง/อธิบดี
(3) กระทรวงการต่างประเทศ
(4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
(5) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/เลขาธิการ (6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/ผู้อ�ำนวยการ (7) กระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวง/อธิบดี
ปลัดกระทรวง/อธิบดี

ปลัดกระทรวง/อธิบดี/เลขาธิการ
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/ผูอ้ ำ� นวยการ/
เลขาธิการ
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/ผู้อ�ำนวยการ
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/ผู้อ�ำนวยการ

(8) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(9) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(10) กระทรวงพลังงาน
(11) กระทรวงพาณิชย์

ปลัดกระทรวง/อธิบดี
(12) กระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/เลขาธิการ/ (13) กระทรวงยุติธรรม
ผู้อ�ำนวยการ
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/เลขาธิการ (14) กระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/ผู้อ�ำนวยการ (15) กระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/เลขาธิการ/ (16) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการ
วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)
ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ
(17) กระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/เลขาธิการ (18) กระทรวงสาธารณสุข
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กลุ่มตำ�แหน่ง

ชื่อตำ�แหน่ง
สังกัด
ปลัดกระทรวง/อธิบดี/เลขาธิการ/ (19) กระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ/เลขาธิการ
(20) ส่วนราชการไม่สังกัดส�ำนักนายก
รัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
2.2 ส�ำหรับข้าราชการทหาร
ปลัดกระทรวงกลาโหม
(1) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

(2) กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้บัญชาการทหารบก

(3) ผู้บัญชาการเหล่าทัพ

ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
2.3 ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

2.4 ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัด

2.5 ปลัดกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2.6 กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
(ข้อมูลจากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
(1) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
1) บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) (อสมท.)
ผู้อ�ำนวยการ
2) โรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
(โรงพิมพ์ต�ำรวจ)
(2) กระทรวงกลาโหม
กรรมการผู้จัดการ
1) บริษัท อู่กรุงเทพ จ�ำกัด (บอท.)
(3) กระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการ
1) การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.)
ผู้อ�ำนวยการ
2) ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สลาก)
ผู้อ�ำนวยการ
3) โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (โรงงานไพ่)
ผู้อ�ำนวยการ
4) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (อส.)
ผู้จัดการทั่วไป
5) บริษัทสหโรงแรมไทย และการท่องเที่ยว
จ�ำกัด (สหโรงแรมฯ)
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กลุ่มตำ�แหน่ง

ชื่อตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้จัดการ

ผู้อ�ำนวยการ
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ผู้จัดการทั่วไป
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ

สังกัด
6) ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) (กรุงไทย)
ในเครือธนาคารกรุงไทย
6.1) บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ�ำกัด
6.2) บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จ�ำกัด
6.3) บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ�ำกัด
6.4) บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
6.5) บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จ�ำกัด
6.6) บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทย
ธุรกิจบริการ จ�ำกัด
6.7) บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จ�ำกัด
7) ธนาคารออมสิน (ออมสิน)
8) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
9) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.)
10) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่ง
ประเทศไทย (ธสน.)
11) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
12) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)
13) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
14) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม (บสย.)
15) บริษทั ธนารักษ์พฒั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.)
16) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (IAM)
17) กองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ในเครือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
17.1) บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จ�ำกัด
17.2) บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ�ำกัด
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กลุ่มตำ�แหน่ง

ชื่อตำ�แหน่ง
สังกัด
(4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้ว่าการ
1) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
ผู้ว่าการ
2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ประธาน
2.1) บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จ�ำกัด
(ในเครือ ททท.)
(5) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้ว่าการ
1) การเคหะแห่งชาติ (กคช.)
ผู้อ�ำนวยการ
2) ส�ำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.)
(6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้อ�ำนวยการ
1) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
(อสค.)
2) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)
3) องค์การสะพานปลา (อสป.)
ผู้ว่าการ
4) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
(7) กระทรวงคมนาคม
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ผู้จัดการบริษัท
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้ว่าการ
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่

1) บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.)
1.1) บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จ�ำกัด (ในเครือ ท่าอากาศยานไทย)
2) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
3) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
3.1) บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด (ในเครือ รฟท.)
4) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
5) บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.)
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กลุ่มตำ�แหน่ง

ชื่อตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ว่าการ

สังกัด
6) บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)
7) สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

ผู้ว่าการ

8) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

(8) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อ�ำนวยการ
1) องค์การจัดการน�้ำเสีย (อจน.)
ผู้อ�ำนวยการ
2) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (สอพ.)
ผู้อ�ำนวยการ
3) องค์การสวนสัตว์ (อสส.)
ผู้อ�ำนวยการ
4) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)
(9) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) บริษทั กสท. โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) (กสท.)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ

1.1) บริษทั โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์
ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (NGDC) (ในเครือ กสท.)
2) บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) (ทีโอที)
ในเครือทีโอที
2.1) บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด
2.2) บริษทั โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จ�ำกัด
3) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด (ปณท.)
3.1) บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด
(ในเครือ ปณ.)
(10) กระทรวงพลังงาน
1) บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) (ปตท.)
ในเครือ ปตท.
1.1) บริษทั ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
1.2) บริษัท ปตท. จ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ำกัด
(PTTNGD)
1.3) บริษทั พีทที ี แอลเอ็นจี จ�ำกัด (PTTLNG)
1.4) บริษทั พีทที ี แท็งค์ เทอร์มนิ อล จ�ำกัด (PTT Tank)
1.5) บริษทั PTT International Treading Pte.Ltd. (PTTT)
1.6) บริษทั ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (PTTGE SG)
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กลุ่มตำ�แหน่ง

ชื่อตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ว่าการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ

ผู้อ�ำนวยการ

สังกัด
ในเครือ ปตท.
1.1) บริษทั ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
1.2) บริษัท ปตท. จ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ำกัด
(PTTNGD)
1.3) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ำกัด (PTTLNG)
1.4) บริษทั พีทที ี แท็งค์ เทอร์มนิ อล จ�ำกัด (PTT
Tank)
1.5) บริษทั PTT International Treading Pte.
Ltd. (PTTT)
1.6) บริ ษั ท ปตท. กรี น เอ็ น เนอร์ ยี่ จ� ำ กั ด
(PTTGE SG)
ในเครือ ปตท.
1.7) บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ�ำกัด
(PTTER)
1.8) บริษทั พีทที ี โกลบอลแมนแนจเม้นท์ จ�ำกัด
(PTTGM)
1.9) บริ ษั ท น�้ ำ มั น และการค้ า ปลี ก จ� ำ กั ด
(มหาชน) (PTTOR)
1.10) บริษัท PTT International Treading
London Ltd. (PTTT LDN)
1.11) บริ ษั ท ปตท. ศู น ย์ บ ริ ห ารเงิ น จ� ำ กั ด
(PTTTCC)
1.12) บริษัท PTT Regional Treasury Center
Pte. Ltd. (PTTRTC) (ปัจจุบันไม่มีการด�ำเนิน
กิจการแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563)
2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
2.1) บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
(บริษัท EGATi) (ในเครือ กฟผ.)
2.2) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน�้ำเย็น จ�ำกัด
(บริษัท DCAP) (ในเครือ กฟผ./ปตท./กฟน.)
(11) กระทรวงพาณิชย์
1) องค์การคลังสินค้า (อคส.)
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กลุ่มตำ�แหน่ง

ชื่อตำ�แหน่ง

สังกัด

(12) กระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าการ
1) การประปานครหลวง (กปน.)
ผู้ว่าการ
2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
ผู้ว่าการ
3) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
ผู้ว่าการ
4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
5) บริษัท พีอีเอเอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด (ในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
ผู้อ�ำนวยการ
6) องค์การตลาด (อต.)
(13) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ว่าการ
1) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)
ผู้อ�ำนวยการ
2) องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
(14) กระทรวงสาธารณสุข
ผู้อ�ำนวยการ
1) องค์การเภสัชกรรม (อภ.)
(15) กระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้ว่าการ
1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
2.7 หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เลขาธิการ
2.7.1 ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2.7.2 ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2.7.3 ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2.7.4 ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
2.8 ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด
เลขาธิการ
2.8.1 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
2.8.2 ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
2.8.3 ส�ำนักงานศาลปกครอง
2.8.4 ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2.8.5 ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ภาคผนวก ข
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ออกความใน
มาตรา 126 และมาตรา 127
แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ ง ก�ำหนดต�ำแหน่ง
เจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด�ำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563
l

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก�ำหนดจ�ำนวน
หุ ้ น ในบริ ษั ท จ� ำ กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด ที่ ก รรมการผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในองค์ ก รอิ ส ระ                          
และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (2)   
พ.ศ. 2563
l

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก�ำหนดจ�ำนวน
หุ ้ น ในบริ ษั ท จ� ำ กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด ที่ ก รรมการผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในองค์ ก รอิ ส ระ
และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (3)
พ.ศ. 2563
l

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ ง ก�ำหนดต�ำแหน่ง
ซึ่งต้องห้ามมิให้ด�ำเนินการตามมาตรา 127 พ.ศ. 2563
l
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เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่อง กาหนดตาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๒๖
พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดตาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามมาตรา 126
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดตาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๒๖ พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔
(2) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของมาตรา ๑๒๖ เป็นการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งมีที่มาจากการที่เจ้าพนักงานของรัฐได้รับมอบอานาจจากรัฐ ทาให้มีอานาจ
ในการอนุมัติ อนุญาต การให้สัมปทาน และลงนามในสัญญาต่าง ๆ รวมถึงเจ้าพนักงานของรั ฐ
ที่มีอานาจในการกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช.
จึงกาหนดตาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับตามมาตรา ๑๒๖ ดัง ต่อไปนี้ และรวมถึง
เจ้าพนักงานของรัฐที่ได้รับมอบอานาจให้กระทาการดังกล่าว
(๑) ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
1.1 นายกรัฐมนตรี
1.2 รัฐมนตรี
1.3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1.4 สมาชิกวุฒิสภา
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เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

(2) ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง
2.1 สาหรับข้าราชการพลเรือน
2.1.1 หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม
2.2 สาหรับข้าราชการทหาร
2.2.1 ปลัดกระทรวงกลาโหม
2.2.2 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
2.2.3 ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
2.3 ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
2.4 ผู้ว่าราชการจังหวัด
2.5 ปลัดกรุงเทพมหานคร
2.6 กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.7 หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
2.7.1 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2.7.2 เลขาธิการสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2.7.3 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2.7.4 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2.8 ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
2.8.1 เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
2.8.2 เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม
2.8.3 เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
2.8.4 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2.8.5 เลขาธิการวุฒิสภา
(3) ผู้บริหารท้องถิ่น
3.1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3.2 นายกเมืองพัทยา
3.3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.4 นายกเทศมนตรี
3.5 นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
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ตามมาตรา 126 และมาตรา 127

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ข้อ 5 ให้ ป ระธานกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการ
ตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัตติ ามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คู่มือการป้องกันการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา 126 และมาตรา 127

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่อง กาหนดจานวนหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่กรรมการ ผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา ๑๒๖ (๒)
พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดจานวนหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่กรรมการ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กร
อิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา ๑๒๖ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดจานวนหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่กรรมการ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา ๑๒๖ (๒)
พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้กรรมการ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ประกาศกาหนด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ตามมาตรา ๑๒๖ (๒)
ได้ไม่เกินร้อยละห้าของจานวนหุ้นทั้งหมดที่จาหน่ายได้ในบริษัทนั้น
ข้อ 4 ให้ ป ระธานกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการ
ตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัตติ ามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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คู่มือการป้องกันการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา 126 และมาตรา 127

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่อง กาหนดจานวนหุน้ ในบริษัทจากัดหรือบริษทั มหาชนจากัดทีก่ รรมการ ผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา ๑๒๖ (๓)
พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดจานวนหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่กรรมการ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กร
อิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา ๑๒๖ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่งชาติ เรื่อง กาหนดจานวนหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่กรรมการ ผู้ดารงตาแหน่ง
ในองค์ ก รอิ ส ระ และเจ้ า พนั ก งานของรั ฐ ที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด ถื อ หุ้ น ได้
ตามมาตรา ๑๒๖ (๓) พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้กรรมการ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ประกาศกาหนด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ตามมาตรา ๑๒๖ (๓)
ได้ไม่เกินร้อยละห้าของจานวนหุ้นทั้งหมดที่จาหน่ายได้ในบริษัทนั้น
ข้อ 4 ให้ ป ระธานกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการ
ตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัตติ ามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คู่มือการป้องกันการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา 126 และมาตรา 127

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดตาแหน่งซึง่ ต้องห้ามมิให้ดาเนินการตามมาตรา ๑๒๗
พ.ศ. 2563

โดยเป็นการสมควรกาหนดตาแหน่งผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงและผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ที่ห้ามมิให้ดาเนินการตามมาตรา 126 (4) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดตาแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ดาเนินการตามมาตรา ๑๒๗ พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ตาแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นตาแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ดาเนินการตามมาตรา ๑๒๖ (๔)
(๑) ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
1.1 นายกรัฐมนตรี
1.2 รัฐมนตรี
1.3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1.4 สมาชิกวุฒิสภา
(2) ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง
2.1 สาหรับข้าราชการพลเรือน
2.1.1 หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม
2.2 สาหรับข้าราชการทหาร
2.2.1 ปลัดกระทรวงกลาโหม
2.2.2 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
2.2.3 ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
2.3 ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
2.4 ผู้ว่าราชการจังหวัด
2.5 ปลัดกรุงเทพมหานคร
2.6 ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2.7 หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
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คู่มือการป้องกันการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา 126 และมาตรา 127

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

2.7.1 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2.7.2 เลขาธิการสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
2.7.3 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2.7.4 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2.8 ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
2.8.1 เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
2.8.2 เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม
2.8.3 เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
2.8.4 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2.8.5 เลขาธิการวุฒิสภา
ข้อ 4 ให้ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็น ผู้รักษาการ
ตามประกาศนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัตติ ามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คู่มือการป้องกันการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
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