
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ค าน า 
 
 ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการ
ละเมิดกฎหมายและจริยธรรม เมื่อผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้มีการใช้อ านาจไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจ และท าให้ละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม 
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ ท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน โดยเฉพาะผลประโยชน์ของ
ประชาชนในชุมชนต้องเสียหาย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ การใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยการก าหนดหลักการไว้ใน
รัฐธรรมนูญ และมาตรการไว้ในพระราชบัญญัติต่างๆ  
 ดังนั้น ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเครื่องมือให้บุคคลอื่นแสวงหา
ผลประโยชน์   
 กระทรวงมหาดไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ 
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติราชการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ต่อไป  
 
 

กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
นิยามศัพท์ผลประโยชน์ทับซ้อน 

............................. 
 ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 

 ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์
ขัดกันหมายถึงการท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลักซึ่งถือเป็นความผิดเชิง
จริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกท่ีจะน าไปสู่การทุจริต 

 
 ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนท่ีบุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าท่ีจะสนองตอบความ

ต้องการของตนเองหรือของกลุ่มท่ีตนเองเกี่ยวข้องผลประโยชน์เป็นส่ิงจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆเพื่อสนองความต้องการ
ท้ังหลาย ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ท่ีเกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary)  

 ๑. ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีเกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์
หรือปกปูองการสูญเสียของส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว เช่น ท่ีดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทท่ีรับงานจากหน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือของท่ีแสดงน้ าใจไมตรีอื่นๆ 

 ๒. ผลประโยชน์ท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม
อื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่
ความเช่ือ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

 ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest ส่ิงใดก็ตามท่ีให้ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคล
ท้ังหลายในสังคมผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกการระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย 
แต่ในเบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ีภาครัฐสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ส่ิงนี้โดย  

 ท างานตามหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
 ท างานตามหน้าท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
 ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าท่ีต้องจ ากัดขอบเขตท่ีประโยชน์

ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าท่ี 
 หลีกเล่ียงการตัดสินใจหรือการท าหน้าท่ีท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อนหลีกเล่ียงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนท่ีอาจท า

ให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
 หลีกเล่ียงการใช้ต าแหนง่หนา้ท่ีหรอืทรพัยากรของหนว่ยงานเพือ่ประโยชนส่์วนตน 
 ปูองกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ท่ีไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าท่ี 
 ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในท่ีได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะท่ีไปหาต าแหน่งงานใหม่ 



 หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าท่ีสาธารณะของผู้ท่ีท างานให้ภาครัฐคือ การให้ความส าคัญอันดับต้นแก่
ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐท้ังระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ท างานให้ภาครัฐ เช่น ท่ีปรึกษา อาสาสมัคร 
 
 ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ Conflict of 
Interests หมายถึงสถานการณ์หรือการกระท าท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริการ        
มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และ       
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งของตน            
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว   
ท้ังเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบท่ีหลากหลาย จนกระท่ังกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่าง        
การกระท าดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคมส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์   
ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระท าท่ีผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐท่ีต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ท าหน้าท่ีกลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือ       
พวกพ้องเป็นหลัก 

 ความขัดแย้ง Conflict สถานการณ์ท่ีขัดกันไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระท า
อย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์ 
 
 
 

 
 
 
 



บทที่ 2 
กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

................................ 
 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติมพ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. 2554มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ี      
ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งมีอ านาจกับกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือด าเนินคดี 
  (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ      
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งมีอ านาจก ากับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือด าเนินคดี 
  (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการ          
ส่วนท้องถิ่นหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็น    
การผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทาน
หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
  (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการท่ีปรึกษา ตัวแทนพนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์        
ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 
  เจ้าหน้าท่ีของรัฐต าแหน่งใดท่ีต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ
กับคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการด าเนินกิจการของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 

 
  มาตรา 101 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี โดยอนุโลมเว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้นท้ังหมดท่ีจ าหน่ายได้ในบริษัท
มหาชนจ ากัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2) ท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งหน่วยงาน
ท่ีมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีหน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน 



  มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนท่ีคณะกรรมการป.ป.ช. ก าหนด 
  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ท่ีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
  มาตรา 103/1 บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
 

บทลงโทษ 
มาตรา 122 เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดฝุาฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับกรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสามหากเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการท่ีคู่สมรสของตนด าเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มี
ความผิด 
 ๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่ืองหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. 2543 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐพ.ศ. 2543 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
 

  ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
  “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก
ญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆโดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติ
กันในสังคม 
  “ญาติ” หมายความว่าผู้บุพการีผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน ลุง ปูา น้า 
อา คู่สมรส ผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
  “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่าส่ิงท่ีมีมูลค่าได้แก่การลดราคาการรับความบันเทิงการรับบริการการรับการ
ฝึกอบรมหรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 



  ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
  ข้อ 5 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 
  (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป 
  (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละ
โอกาสไม่เกินสามพันบาท 
  (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 
  ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีหรือมูลค่า
เกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นท่ีจะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพหรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุท่ีจะอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 
  ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าท่ีก าหนดไว้
ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับมาแล้ว โดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์นั้นต่อ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กร  
ท่ีเจ้าหนึ่งของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีท่ีสามารถกระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็นความเหมาะสมและสมควรท่ีจะ
ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
  ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ     
ผู้นั้นสังกัด มีค าส่ังว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีท่ี
ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
  เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวเลย 
  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้า    
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจ
แต่งต้ังถอดถอน ส่วนผู้ท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งท่ีไม่
มีผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้เพื่อด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิกแล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง 
  ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับผู้ซึ่ง   
พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
 
 
 
 



 ๓. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 
 

  ๓.๑ ส่วนค าปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ๙ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อดังนี้ 
   (๑)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๒)  การมีจิตส านึกท่ีดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
   (๓)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
   (๔)  การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
   (๕)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
   (๖)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   (๗)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  ๓.๒ หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ีและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 
   (๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะ
ความชอบหรือชัง 
   (๒) ไม่ใช้เวลาราชการเงินทรัพย์สินบุคลากรบริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 



   
   (๓) ไม่กระท าการใดหรือด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลง
หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน้าท่ี ท้ังนี้ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย         
ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 
   (๔) ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าท่ีอื่นในราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งระหว่าง
ประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน หรือส่วนกลุ่มอันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือช้ีขาดต้องยึด
ประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
  ๓.3 หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี และ   
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้  
   (๑)  ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับ หรือยอมจะรับของขวัญแทนตน หรือญาติของตน
ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่
เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป 
   (๒) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
   (๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการการด าเนินการหรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้
ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
แนวทางปฏิบัติเพือ่ปอ้งกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

................................ 
  
1. แนวทางปฏบิติัเพือ่ปอ้งกันมิใหมี้การฝา่ฝนืบทบญัญติั มาตรา 100 แหง่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอ้งกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

1)  การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 
 ก่อนเข้ามารับต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐบุคคลนั้น ๆ จะต้องเตรียมตัวโดยตรวจสอบตนเอง คู่สมรส บุตรท่ี

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการด าเนินกิจการใด ๆ บ้าง 
 ในขณะท่ีตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนท่ีได้ท าธุรกิจหรือท าการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบการเป็น

คู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการหรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ ว่ามีหรือไม่อย่างไร และต้องส ารวจกิจการต่าง ๆ ของ     
คู่สมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

2) การปฏิบัติหน้าที่หรือด ารงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐต้องไม่ด าเนินกิจการใด ๆ ท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

 คู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตได้ห้าม
คู่สมรสมิให้ด าเนินกิจการใด ๆ ท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไว้ด้วย 

3) การด าเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากต าแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังไม่ถึง 2 ปี) 

 
 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา 100 ได้บัญญัติ

ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
โดยห้ามด าเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี นับแต่เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ในต าแหน่งนั้น ๆ แล้ว ท้ังนี้ได้ห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วย 

 
2. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ 
 ค าแนะน า :  ท่านควรด าเนินการดังนี้ 
  ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่านควรพิจารณาตอบค าถาม 3 ข้อนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
ว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ คือ 



1) เราควรรับหรือไม่: ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสท่ีเราไม่สามารถปฏิเสธได้ 
หรือเป็นการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกัน
ในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมท่ีจะรับอย่างยิ่ง ดังนี้ 

 
 
 ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ หรือการรับเงินสดหรือส่ิงใด ๆ ท่ีสามารถ

เปล่ียนเป็นเงินได้ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือล็อตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าข่ายการรับสินบน และเป็นการฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนท้ังส้ิน 

 ท้ังนี้ หากได้รับการเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือให้
พิจารณาว่า ท าไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เรา และการเสนอของดังกล่าวนั้นมีผล
ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐ ท่ีอยู่บน
พื้นฐานว่า การกระท าและการตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้
ส่วนเสียในการให้บริการ และปกปูองผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม 

 ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ ผลประโยชน์ให้กับองค์กร
ของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท าให้ส่ันคลอนความเช่ือถือไว้วางใจท่ีประชาชนมีต่อรัฐ และท าให้เกิดความไม่
เป็นธรรมในสังคม 

2) เราควรรายงานการรับหรือไม่ :ท่านควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้ 
 ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ

โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ถือว่า ของขวัญนั้น ๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด 
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ไม่ต้องรายงาน 

หรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ ท้ังนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
พ.ศ. 2543 

 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เม่ือเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท ต้องรายงานหน่วยงาน
และลงทะเบียนไว้ 

 



 
 

 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง 3,000 – 15,000 บาท และเจ้าหน้าท่ีมี
ความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินของ
องค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงาน ขณะด ารงต าแหน่ง
เดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น 

 
 ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่าของของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่ม

เดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้อง
รายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

 ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผู้รับบริการแม้จะต่างคนต่างกลุ่ม 
เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการท่ีดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

 ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับการเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชนและ
องค์กรเอกชน) ท่ีได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน 
ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและ
คาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

 เงินสดหรือส่ิงใด ๆ ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ ต้องปฏิเสธไม่รับ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ 



 3)  เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่  

 ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท 
 หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง 3,000 – 15,000 บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า 

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 
 หากราคามากกว่า 15,000 บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการพิจารณา

ตัดสินว่า จะใช้ประโยชน์อย่างไร 

3. หากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไร 
 การมีพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีเข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรมท่ีพร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงขั้นไล่ออก ขึ้นอยู่กับความ
ร้ายแรงของการฝุาฝืน หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 
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บทที่ 4 
กรณีศึกษาผลประโยชน์ทับซ้อนของกระทรวงมหาดไทย 

................................ 
 กรณีที่ภรรยาและญาติเป็นผู้รับเหมา 
 จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า หลายกรณีผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเอง แต่เป็นกิจการ
ของคู่สมรสมีท้ังจดทะเบียนไม่จดทะเบียน หรือเดิมจดทะเบียนแล้วมาหย่าขาดกัน ก่อนมาเป็นคู่สัญญากับองค์การปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นของญาติสนิทบิดามารดาและ พี่น้อง บุตร บางกรณีดูเหมือนเป็นความจงใจเล่ียงกฎหมาย ตัวอย่างเช่น
กรณีของเทศบาลต าบล ก. ได้รับความสนใจจากสาธารณชนมาก เพราะเกิดการลอบวางเพลิงท่ีว่าการอ าเภอ ข . ซึ่งต ารวจ    
เผยว่ามาจากความขัดแย้งในเทศบาล นอกจากนี้ ยังรายงานว่าจังหวัดก าลังสอบสวนหาข้อเท็จจริงการกล่าวหาว่าสมาชิกสภา
เทศบาลฝุายค้านร้องว่าฝุายบริหารมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคู่สัญญาเป็นพี่น้องกัน ส่วนฝุายบริหารก็ร้องว่า
ภรรยาสมาชิกเทศบาลฝุายค้านท าสัญญาซื้อขายน้ ามันกับเทศบาลต าบล ก . ซึ่งกรณีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ 

 การจัดซ้ือที่ดินของตัวเอง 
 เนื่องจากท่ีผ่านมาองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ จ าเป็นต้องมีการจัดซื้อท่ีดิน
เพื่อท าโครงการ เช่น สถานท่ีท าการขององค์กรปกครองท้องถิ่น โรงบ าบัดน้ าเสียท่ีดินส าหรับการก าจัดขยะหรือสถานี
น้ าประปา พบว่าหลายครั้งไม่สามารถซื้อท่ีดินตามราคาท่ีได้รับงบประมาณ หรือรัฐเสียเงินมากขึ้นเพราะราคาท่ีดินแพงเกิน
ความเป็นจริง และมีข่าวการทุจริตควบคู่ไปกับการจัดซื้อท่ีดินเสมอ ซึ่งสาเหตุหนึ่งของปัญหานี้มีต้นตอจากการท่ีผู้บริหาร        
มีความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยหาประโยชน์ส่วนตัวเก็งก าไรจากราคาท่ีดิน ท้ังใน
รูปใช้ข้อมูลภายในเป็นประโยชน์ไปซื้อท่ีดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบท่ีก าหนดท่ีต้ังโครงการในพื้นท่ีท่ีตนเองมีท่ีดินอยู่    
เพื่อขายท่ีดินของตนเอง ในราคาท่ีสูงท้ังท่ีตนเองเป็นบุคคลท่ีต้องรักษาประโยชน์ของสาธารณะ 

 กรณีนายก อบจ.ก. เช่ารถบริษัทตนเอง 
 กรณีนีไ้ด้รับความสนใจมากเนือ่งด้วยความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมีสูงข้อเท็จจริงคือจากนายก 
อบจ.ก. ได้ท าสัญญาเช่ารถกับบริษัท ข. จ ากัด ซึ่งนายก อบจ.ก. เป็นกรรมการของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อไป 
ทัศนศึกษาตามโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและข้าราชการ อบจ.ก. ในกรณีเดิมจังหวัด ก. วินิจฉัยว่า 
นายก อบจ. เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาแต่ต่อมาส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาช้ีว่า นายก อบจ. ไม่ต้องให้พ้นจาก 
ต าแหนง่ เพราะใน พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 การเข้าเป็นคู่สัญญากับ อบจ. ท่ีต้องพน้จากต าแหนง่ต้องเป็น 
สัญญาสัมปทานเท่านั้นสัญญา นายก อบจ.ก. ท ากับบริษัทเป็นเพียงสัญญาธรรมดา แต่ในท่ีสุด นายก อบจ. ต้องพ้นจาก 
ต าแหน่งด้วยเหตุความขัดแย้งใน อบจ. ซึ่งประเด็น“สัญญาสัมปทาน” ใน พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแสดง ความลักล่ัน     
ในกฎหมายท่ีก าหนดลักษณะห้ามเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีแตกต่างกันระหว่างประเภทองค์กรปกครองท้องถิ่น 

 กรณีการซ้ือขายน้ ามันของเทศบาลต าบล ก. 
 เรื่องของเทศบาลต าบล ก. เป็นกรณีท่ีท าให้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะจากกรณนีีม้นีายกเทศมนตรแีละสมาชิกสภาเทศบาล 2 คนพน้จากสมาชิกภาพตามค าวนิจิฉัย 
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เหตุเพราะมีส่วนได้ส่วนเสียท้ังทางตรงและอ้อมในห้างหุ้นส่วนจ ากัด ข. ซึ่งมีสัญญาขาย 
น้ ามันเช้ือเพลิงให้กับเทศบาลต าบล ก. โดยสมาชิกคนหนึ่งเป็นหุ้นส่วน สมาชิกอีกคนหนึ่งเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของ 
หุน้ส่วนอกีคนของหา้งฯส่วนนายกเทศมนตรเีปน็พี่สาวรว่มบดิามารดาของหุน้ส่วนของหา้งฯ ท้ังท่ีในระยะบรเิวณรศัม ี10 กโิลเมตร 
ของส านักงานเทศบาลต าบล ก. สถานีบริการแห่งนี้ใกล้กับส านักงานฯมากท่ีสุดสถานีอื่นๆ อยู่ห่างไปถึง 8 - 15 กิโลเมตร ซึง่ 
ส านกัคณะกรรมการกฤษฎกีากว็นิจิฉัยวา่ เปน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและใหพ้น้สมาชิกภาพ ในกรณีนี้สมาชิกสภาท้ังสองคนได้ลาออก 
ก่อนการวินิจฉัยส่วนนายกเทศมนตรีจังหวัด ก. มีข้อเท็จจริงว่านายกเทศมนตรีไม่ได้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งแม้เป็นพี่น้องกับหุ้นส่วน 
ของห้างฯ ก็ไม่ได้รับผลประโยชน์ในกิจการของห้างฯ แต่อย่างไร ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงวินิจฉัยว่า มิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียใน 
สัญญาซื้อขายน้ ามัน 



 การให้เช่าที่ดินของสมาชิกเทศบาลเทศบาลต าบล ก. 
 ส าหรับในกรณีของเทศบาลต าบล ก. ไม่ใช่การท่ีสมาชิกสภาเทศบาลขายสินค้าและบริการของบริษัทตนให้เทศบาล 
หากเป็นเรื่องของสมาชิกสภาให้เทศบาลเช่าท่ีดินเพื่อเก็บพัสดุและท่ีพักคนงาน ในระยะแรกประมาณ ปี พ.ศ. 2537 เนื่องจาก
เทศบาลไม่มีท่ีสมาชิกสภาท่านนี้อนุญาตให้เทศบาลใช้โดยไม่คิดมูลค่า แต่ในปี 2541 สมาชิกสภาได้แจ้งต่อทางเทศบาลว่า
ต้องการใช้ท่ีดิน แต่หากเทศบาลต้องการใช้ก็ให้เช่าเดือนละ 6,000 บาท ซึ่งเทศบาลก็ท าสัญญาเช่าท่ีดินกับสมาชิกท่านนี้
ระยะเวลา 3 ปีจาก 2541 - 2543 และได้ต่อสัญญาอีก 3 ปี คือ 2544 - 2547 แต่นายกเทศมนตรีคนใหม่ท่ีเพิ่งเข้าด ารง
ต าแหน่งได้ร้องเรียนเรื่องนี้ขึ้นว่าสมาชิกสภามีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท ากับเทศบาลสมาชิกสภาดังกล่าว จึงบอกเลิกสัญญาและ
คืนเงินค่าเช่าพร้อมท้ังลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและลงสมัครเลือกตั้งซึ่งก็ได้รับเลือกกลับมาอีก 

 การเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ลักษณะนี้อาจเห็นเป็นเรื่องปกติส าหรับแวดวงองค์กรปกครองท้องถิ่น ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารเป็นเจ้าของ
หรือมีหุ้นส่วนในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ท้ังทางตรงหมายถึงเป็นเจ้าของเอง หรือทางอ้อมหมายถึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
บางกรณีด าเนินธุรกิจอยู่ก่อนแล้วและในหลายกรณีเริ่มมีธุรกิจเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิก หรือผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น     
จนมักจะมีการพูดกันว่าสภาท้องถิ่นเป็น “สภาผู้รับเหมา”จริงอยู่ว่าการเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
นั้นไม่ใช่เรื่องผิด หากแต่สถานการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกสภาหรือผู้บริหาร ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากประชาชน   
เข้ามาดูแลเพื่อประโยชน์สาธารณะกลับเข้ามารับเหมางานในองค์กรปกครองท้องถิ่นเสียเอง ท าให้สมาชิกสภาและผู้บริหาร      
มีบทบาทท่ีขัดแย้งกันคือในบทบาทของผู้ว่าจ้างและในบทบาทของผู้รับจ้าง และจากกรณีศึกษาบทบาทท่ีขัดแย้งนี้น าสู่ความ -   
ไม่โปร่งใสในการบริหารงานและการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 

 กรณีค่าโง่ขุดลอกห้วยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ก. 
 กรณีนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2545 โดย อบต.ข. ได้ร้องเรียนว่า อบจ.ก. อนุมัติโครงการซ้ าซ้อนและมีการ
แอบอ้างเบิกเงินโดยไม่ได้ท างานจริง ข้อเท็จจริงคือ อบต.ข. ได้ท าโครงการขุดลอกล าห้วย โดยได้รับงบประมาณจากส่วน
ราชการในการพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติจ านวน 510,300 บาท ซึ่งได้ด าเนินโครงการดังกล่าว ต้ังแต่ 26 พฤศจิกายน และ
เสร็จส้ินแล้วตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2544 พร้อมกับปักปูายช่ือโครงการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วต่อมา อบจ.ก. ได้อนุมัติ
โครงการขุดลอกล าห้วย ซึ่งบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2545 แต่เจ้าหน้าท่ีพัสดุได้บันทึกขออนุมัติ
ด าเนินโครงการขุดลอกฯ เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2544 งบประมาณ 580,000 บาทซึ่ง นายก อบจ. ได้ลงนามอนุมัติเห็นชอบ
ให้ด าเนินการในวันเดียวกันปรากฏว่า อบจ.ก. ได้จัดจ้าง หจก.ค. เป็นผู้รับจ้างให้ขุดลอกคลองยาว 969 เมตรและได้ท าสัญญา
จ้างลงวันท่ี 25 ธันวาคม โดย หจก.ค. เข้าด าเนินการวันท่ี 27 ธันวาคม และส่งมอบงานในวันท่ี 3 มกราคม 2545 โดยน า
เครื่องจักรไปขุดลอกต่อท้ายโครงการท่ีขุดลอกฯ ของ อบต.ข. ท่ีท าเสร็จไปแล้วอีก 93 เมตร พร้อมท้ังปักปูายโครงการและ
ถ่ายภาพปูายโครงการเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจาก อบจ.ก. ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันท่ี 7 มกราคมและ
เบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้รับจ้างเมื่อวันท่ี 8 มกราคม นอกจาก หจก.ค. ปักปูายของ อบจ.ก. แล้ว และยังท าลายปูายโครงการ
เดิมของ อบต.ข. ท้ิง แต่ชาวบ้านไปพบเข้าจึงน ามาให้ อบต.ข. เพื่อด าเนินการร้องเรียนเรื่องนี้จึงปรากฏแก่สาธารณะ 

 กรณีที่สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถ่ินเป็นผู้รับเหมาเองหรือเป็นหุ้นส่วน 
 การศึกษาพบว่ามีหลากหลายลักษณะของการท่ีสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเข้ามารับเหมางานของเทศบาล 
กรณีท่ีพบจะมีท้ังท่ีเข้ามาโดยตรงในฐานะของหุ้นส่วนเช่นกรณีของเทศบาลต าบล ก. ได้ท าสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ก่อสร้าง ให้ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ต าบล ก. โดยมีหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ เป็นผู้ลงนามซึ่งการก่อสร้างก าหนดแล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 6 สิงหาคม 2544 ต่อมาหุ้นส่วนผู้จัดการได้ลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนของห้างฯ และลงรับสมัครเป็นสมาชิกสภา
และได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2544 และได้ขอเปล่ียนให้บิดาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างแทนตน      
ซึ่งในกรณีนี้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่า ถึงแม้จะลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการก่อนวันเลือกต้ัง แต่ก็ยังมี
ฐานะเป็นหุ้นส่วนของห้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วน
ผู้จัดการของห้างได้ท าหลังจากวันท่ีได้รับเลือกตั้งเข้ามา จึงถือว่าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลซึ่งต้องถูกถอดถอนสมาชิกภาพ แม้แต่
เมื่อเปล่ียนให้บิดาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการก็ยังถือว่าสมาชิกสภาผู้นี้มีผลประโยชน์จากบริษัทก่อสร้างอยู่ดี ซึ่งยังเป็นคู่สัญญากับ



เทศบาล กรณีนี้ช้ีให้เห็นถึงปัญหาทางกฎหมาย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการเลือกต้ังเทศบาลมิได้มีข้อห้ามบุคคลท่ีเป็น
คู่สัญญากับเทศบาลลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล จึงท าให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการเลือกตั้งซ่อม 

 การขายบริการหรือวัสดุอุปกรณ์หรือให้เช่าทรัพย์สินกับองค์กรปกครองท้องถ่ิน 
 นอกจากการเข้าเป็นผู้รับเหมาในโครงการก่อสร้างต่างๆ ดังกล่าวไปแล้ว ยังพบอีกว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
อยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งของผลประโยชน์ได้ ในกรณีท่ีด าเนินธุรกิจขายบริการและวัสดุอุปกรณ์กับองค์ปกครองท้องถิ่น    
ท่ีตนเองเป็นสมาชิกเพราะอาจถูกมองว่าหาผลประโยชน์จากเทศบาลลักษณะเช่นนี้พบเห็นมาก 

 กรณีคณะเทศมนตรีเทศบาลเมือง ก. 
 ส่วนกรณีเทศบาลเมือง ก. พบว่า นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเองให้กับ
เทศบาลเทศบาลเมือง ก. ซื้อรถจักรยานยนต์จากบริษัทจ ากัด ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการบริษัท โดยเทศมนตรีเมือง ก . 
เป็น ผู้ลงนามในฐานะผู้ซื้อ รวมท้ังการท่ีเทศบาลน ารถเทศบาลยี่ห้อนิสสันไปตรวจเช็คสภาพท่ีบริษัทนิสสันจ ากัด                  
ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการบริษัท โดยกล่าวว่าเป็นศูนย์นิสสันแห่งเดียวในจังหวัด นอกจากนั้นเทศมนตรีในฐานะผู้จัดการ
และเจ้าของโรงพิมพ์ฯ ได้เป็นผู้รับจ้างเทศบาลพิมพ์หนังสือพิมพ์เทศบาลเมือง ก . รวมท้ังเทศมนตรีอีกท่านในฐานะหุ้นส่วน    
ของห้างหุ้นส่วนวีดีโอ ซึ่งเทศบาลเมือง ก. ได้ท าการซื้อวัสดุอุปกรณ์จากห้างฯ นี้ รวมท้ังคอมพิวเตอร์ในกรณีสุดท้ายเทศมนตรี
ได้แจ้งว่าได้ลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนของห้างฯ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่าในกรณีของเทศบาลเมือง ก .      
ท้ังนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีทั้ง 2 คน มีส่วนได้เสียในสัญญาส าหรับเทศมนตรีที่ลาออกจากเป็นหุ้นส่วนนั้น ค าวินิจฉัยช้ีว่า 
มิได้ลาออกจริงเนื่องจากห้างฯ นี้มีหุ้นส่วนอยู่เพียง 2 คน ถ้าลาออกจริงและเหลือผู้ถือหุ้นเพียง 1 คน ซึ่งไม่อาจคงสภาพห้างฯ 
มีผลเป็นการเลิกห้างฯโดยปริยายหากแต่เทศมนตรีก็ยังท าการค้าขายกับห้างนี้ นั่นแสดงว่าเทศมนตรียังคงเป็นหุ้นส่วนของห้างฯ 
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