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มาตรการปองกันการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
หรือผลประโยชนทัพซอน หรือการขัดกันของผลประโยชน

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

สวนท่ี 1 ความหมาย
ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันของผลประโยชน  คือ สถานการณท่ีบุคคลผูดํารงตําแหนงอันเปน

ท่ีไววางใจ เชน ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกร ผูประกอบวิชาชีพตาง ๆ ตองเลือก
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนในวิชาชีพ  ซึ่งทําใหตัดสินใจยากในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีโดยปราศจาก
อคติได  การขัดกันของผลประโยชนนี้สามารถเกิดข้ึนไดแมไมสงผลทางจริยธรรมหรือความไมเหมาะสมตาง ๆ และ
สามารถทําใหทุเลาเบาบางลงไดดวยการตรวจสอบโดยบุคคลหรือองคกรภายนอก

การขัดกันของผลประโยชนมิไดปรากฏแตในทางวิชาชีพเทานั้น แตยังอาจเกิดข้ึนไดในกรณีท่ีบุคคลมี
บทบาทหลากหลายและบทบาทเหลานั้นก็เกิดขัดกันเอง เชน ผูจัดการฝายขายอาจมีหนาท่ีปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต และก็อาจมีหนาท่ีในทางกตัญูกตเวทีตอญาติพ่ีนองท่ีมาเสนอขายสินคาใด ๆ เปนตน (ขอมูลจาก
www.baanjomyut.com > หองสมุด )

ผาสุก พงศไพจิตร ไดอธิบายความหมายของผลประโยชนทับซอน หมายถึง การทับซอนของ
ผลประโยชนของบุคคลท่ีมี 2 สถานะ หรือมากกวาในเวลาเดียวกัน คือ ตําแหนงสาธารณะ (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
อธิบดี ฯลฯ) และตําแหนงในบริษัทเอกชน ซึ่งบุคคลดังกลาวอาจมีความโนมเอียงใชอํานาจและตําแหนงสาธารณะหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือแสวงหาประโยชนใหแกกลุมพวกพองของตนเอง ท้ังทางตรงและทางออมไดอยางงายดาย
เชน กรณีของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุน หรือครอบครัวใกลชิดเปนเจาของกิจการ ซึ่งไดรับสัมปทานหรืออยูใน
ฐานะจะไดรับสัมปทานธุรกิจจากรัฐ ขณะเดียวกันก็อยูในตําแหนงสาธารณะท่ีเปนผูมีอํานาจอนุมัติการใหสัมปทาน
ธุรกิจดังกลาวดวย ตัวอยางท่ีพบ คือ การไดชนะประมูลโครงการกอสรางขนาดใหญจากภาครัฐ เพราะผูชนะประมูลมี
พรรคพวกเปนนักการเมือง หรือบริษัทท่ีชนะประมูลมีนักการเมืองรวมหุนอยูเปนหุนลม การชนะประมูลดังกลาวดวย
อิทธิพลทางการเมืองจะสงผลใหบริษัทผูชนะประมูลสามารถหากําไรเกินควรได การคอรรัปชั่นในโครงการขนาดใหญ
ภาครัฐ ไดกลายเปนแหลงหารายไดจากการคอรรัปชั่นท่ีสําคัญของนักการเมือง และขาราชการท่ีเก่ียวของ

นิยม รัฐอมฤต ใหความหมายของผลประโยชนทับซอนหรือผลประโยชนขัดกันวาหมายถึง สถานการณ
ท่ีบุคคล เชน ทนายความ นักการเมือง หรือผูบริหาร หรือผูอํานวยการของบริษัท มีผลประโยชนทางวิชาชีพหรือ
สวนตัวแขงกับตําแหนงท่ีไดรับความไววางใจ การมีผลประโยชนแขงกันในลักษณะเชนนี้ ทําใหการทําหนาท่ีโดยไม
ลําเอียงทําไดยาก แมวาจะไมมีหลักฐานการกระทําท่ีไมเหมาะสม การมีผลประโยชนทับซอนอาจทําใหเกิดภาพของ
ความไมเหมาะสมท่ีอาจบอันทําลายความไววางใจในความสามารถของบุคคลท่ีจะกระทําอยางเหมาะสม

สวนท่ี 2
สรุปขอมูลท่ีควรรูจากคูมือการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต ของสํานักงาน ป.ป.ช.

๑ การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของเจาหนาทีข่องรัฐ หมายถึง การที่เจาหนาท่ี

ของรัฐไดตกอยูในฐานะเปนผูมีสวนไดเสียในรูปแบบตางๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติหามไว และเจ าหน าท่ี
ของรัฐผูนั้นยังได เข  าไปพิจารณา ดําเนินการในกิจการสาธารณะที่เปนการดําเนินการตามีอํานาจหนาที่ในกิจการ
ของรัฐเพ่ือ ประโยชนของรัฐ แตเม่ือเจาหนาท่ีของรัฐผูพิจารณาไดมีผลประโยชนสวนตนเขาไปแอบแฝง หรือไดนา
ประโยชนสวนตนเขาไปมีอิทธิพลตอการตดสนใจ ซึ่งรวมถึงการนาเอาการม สวนไดเสียในรูปแบบตางๆหรือการมี
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ผลประโยชนแอบแฝงหรือการนาความสัมพันธส วนตนเขาไปเก ี่ยวของในการตดสนใจในการดําเนินการใดๆตา
มีอํานาจหนาท่ีของการดําเนินงานที่เปนกิจการสวนรวมของรัฐ เช น การบริหารงานภาครัฐหรือ ในการจดทํา
บริการสาธารณะของรัฐแลว การพิจารณาดําเนินการดังกลาวขางตนของ เจาหนาท่ีของรัฐที่ได นาประโยชน ส วน
ตนเขามาเกี่ยวข องกับการตดสนใจในการ ดําเนินการใดๆ ท่ีเปนงานในอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ การ
ดําเนินการท่ีกลาวมา ขางตนจงเปนการกระทําที ่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน
สวนรวม

2 รูปแบบของการกระทํา ที ่เปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนบุคคลกับ
ประโยชนสวนรวม

การกระทําท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม สามารถจําแนกการ
กระทําออกเปนรูปแบบตาง ๆ ได ดังตอไปนี้

2.๑ การนําทรัพยสินของหน วยงานไปใชชั่วคราวในกิจการที่เปนของสวนตนเพื่อประโยชน
สวนตัวของเจาหนาท่ีของรัฐและทําใหหน วยงานของรัฐเสียหาย หรือเสียประโยชน

2.๒ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐได รับทรัพย สินหรือประโยชน ตาง ๆ เชน การรบของขวัญฯ และ
ผลจากการรับทรัพยสินน ั้น ไดสงผลหรือมีผลตอการตดัสนิใจในการ ดําเนินการตามีอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ
ในการูปฏิบัติหนาท่ี

๑.๔.๓ การที่เจาหนาท่ีของรัฐไดใชขอมูลภายในของรัฐ ซึ่งเปนขอมูลที่มมี ความสําคัญตอการ
กําหนดนโยบาย หรือการสงการตามกฎหมายหรือตามีอํานาจหนาท่ี และไดใชขอมูลนั้นเพื่อประโยชนสําหรับตนเอง
ครอบครัว บริวาร ญาติหรือพวกพอง และจะสงผลกระทบทําใหการบงคบใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพหรืออาจจะ
สงผลให การจดซอจดจางในภาครัฐเกิดการเออประโยชนหรือทําใหเกิดการแขงขันท่ีไมเปนธรรม

๑.๔.๔ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดทางานพเศษตางๆ โดยใชเวลาในระหวางท่ีจะตองปฏิบัติงานตามี
อํานาจหนาท่ีใหกับรัฐหรือหนวยงานของรัฐ

๑.๔.๕ การที่เจ าหน าที่ของรัฐได เข ามาทําธุรกิจกับหนวยงานภาครัฐ ในลักษณะท่ีเขามามี
สวนไดเสียในสัญญาตาง ๆ ท่ีไดทําไวกับหนวยงานของรัฐ

๑.๔.๖ การที่เจาหนาท่ีของรัฐไดทางานในภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวของ เชื่อมโยงกับอํานาจ
หนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐนั้นในภายหลัง อันเปนเวลาตอเนื่องเม่ือได พนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐแลว

๑.๔.๗ การที่เจาหนาท่ีของรัฐ ได กําหนดโครงการสาธารณะและได นา โครงการฯ นั้น ไปลง
ในพ้ืนท่ีของตนเพ่ือเออประโยชนสวนตนหรือของพวกพอง

การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการฝาฝน
จริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ สําหรับในกรณีของประเทศไทย รัฐสภาไดบัญญัติหามเจาหนาท่ีของรัฐ

ดําเนินกิจการที่มีลักษณะเปนการขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
โดยเฉพาะการกระทําตางๆ ของเจาหนาท่ีของรัฐและคูสมรสท่ีจะตองหามกระทําหรือหามดําเนินกิจการ ตามท่ี
มาตรา ๑๐๐ ไดกําหนดหามไวและหากมีการฝาฝนจะตองไดรับโทษทางอาญา ประกอบกับบรรดาความผิดท่ี
เก่ียวกับเรื่องน ี้ กฎหมายใหถือวาเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาอีกดวย

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๐ ได
บัญญัติหามเจาหนาท่ีของรัฐทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐ รวมถึงการหามมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีไดทําไวกับ
หนวยงานของรัฐและการหามเปนห ุนสวนหรือเปนผูถือหุนในธุรกิจของเอกชน การหามรับสัมปทานหรือคงถือไว
ซึ่งสัมปทานหรือ เขาเปนคูสัญญากับรัฐท่ีมีลักษณะผูกขาดตัดตอนไมวาในทางตรงหรือทางออมรวมถึงการ เปนผูถือ
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หุนหรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือไดทําสัญญา ในลักษณะดังกลาว และยังไดบัญญัติ
หามการเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะตางๆในธุรกิจ ของเอกชน เชน การทํางานในฐานะพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ
ของเอกชนท่ีมีความ เก่ียวของเชื่อมโยงกับอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐนั้น และยังหามตลอดถึงการดําเนิน กิจการ
ในภายหลังอันเปนเวลาท ี่ตอเนื่องกนเมื่อไดพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐ มาแลวยังไมถึงสองป และไดบัญญัติ
หามีการดําเนินกิจการของคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐ ในลักษณะเดียวกันกับท่ีไดบัญญัติหามเจาหนาท่ีของรัฐมิให
ดําเนินกิจการไวดวย

การประกาศกําหนดตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการ ที่เปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนงเจาหนาท่ี ของรัฐท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห ง
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได กําหนด
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี และตามประกาศคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เรื่อง กําหนดตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศกําหนดตําแหนง
ผูบริหารทองถ่ินและรองผูบริหารทองถ่ินให เป ็นตําแหนงที่ตองห าม มิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม นบวามีความจาเปนและมีความสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการท่ี
กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนท องถิ่นไดหามผูบริหารทองถ่ินและรองผูบริหารทองถ่ินดําเนินกิจการ ท่ีเปน
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมไวเช นกัน จึงทําใหผูบริหารทองถ่ินมีความเขาใจและ
สามารถเปนผูนําขององค กรท่ีมีความพรอมในการปฏิบัติตามกฎหมายได

3. ความสัมพันธระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน สวนรวมกับการทุจริตตอหนาท่ี
การเปนเจาหนาท่ีของรัฐเปนการเขามาใชอํานาจรัฐตามที่กฎหมายตางๆ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ไว ดง

นั ้น เจาหนาท่ีของรัฐจะตองดารงตนโดยการูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย การ ท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐมีจริยธรรมจะทําใหประชาชนมีความเชื่อม ั่น ศรัทธา และเกิดความไววางใจในการใชอํานาจและ
ทําให เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเกิดความชอบธรรมในการใชอํานาจ ในการูปฏิบัติหนาท่ีและจะ ทําใหการใชอํานาจตาม
กฎหมายของเจาหนาท่ีของรัฐนั้นเกดประโยชนสงสดตอสวนรวม แตถาเจาหนาท่ีของรัฐขาดจริยธรรมในการดารง
ตนและในการปฏิบัติหนาท่ีแล ว เชน การเขาไปมีสวนไดเสียในรูปแบบตางๆ ท่ีเปนการดําเนินกิจการ หรือการู
ปฏิบัติงาน ในหนาที่และเมื่อเปนการดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมอันมีสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐแลว จะทําใหเจาหนาท่ีของรัฐผู นั ้นขาด
ความชอบธรรมในการใชอํานาจและจะเปนต นเหตขุองการทุจริต ตอไป

การมีประมวลจริยธรรมจงมีความสําคัญต อเจาหนาท่ีของรัฐและต อหนวยงานของรัฐ การดําเนินการ
ของเจาหนาท่ีของรัฐจงตองดําเนินการหรือปฏิบัติงานภายใตประมวลจริยธรรมอันเปนเครื่องมือในการกํากับที่มี
ความสําคัญ การละเมิดจริยธรรมจะเปนตนเหตุของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
และหากเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยมีความขัดแยงกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวมแลว
จะก อใหเกิดการทุจริตหรือเปนตนเหตุใหเกิดการทุจริตขึ้นในหนวยงานนั้นๆ และจะทําใหเกิดความสูญเสียตอ
ประเทศชาตแิละสวนรวม

4. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๐๐ ไดบัญญัติหามเจาหนาท่ีของรัฐดําเนินกิจการ ท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม ดังนี้

มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้
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(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาท่ีของรัฐ
ผูนั้นปฏิบัติหน  าท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดแูลควบคุมตรวจสอบ หรือดําเนินคดี

(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท ี่เขาเปนคูสัญญา กับหนวยงานของรัฐ
ท ี่เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดําเนินคดี

(๓) ร ับส ัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปน
หุนสวนหรือผูถือหุน ในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ ของหนวยงานของรัฐท ี่เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสง
กดอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปน เจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด
หรือแยง ตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอสระในการ ปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น

เจาหนาท่ีของรัฐตําแหน งใดท ี่ตองหามมิให ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบงคบกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสองโดยให
ถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ

2. พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๔๗ ตรี (๖) ไดบัญญัติหามสมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบล มิใหกระทําที่เปนการ

ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสวนรวม ซึ่งไดแกการเขาไปเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือ
ทางออม ในสัญญาที่องคการบริหารสวนตําบลนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแก องคการบริหาร
สวนตําบลนั้น หรือท่ีองคการบริหารสวนตําบลนั้นจะกระทํา ซึ่งหากได มีการกระทําที่เปนการฝาฝนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลนั้น จะตองรับโทษ ในทางปกครอง ไดแกการพนจากตําแหนงหรือสมาชิกภาพสนสดลง

มาตรา ๖๔/๒ (๓) ไดบัญญัติหามนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก องคการบริหารสวน
ตําบล มิใหกระทําท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ ประโยชนสวนรวม ซึ่งไดแกการเปนผูมีสวนได
เสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีองค การบริหารส วนตําบลนั้นเปนคู สัญญาหรือในกิจการที่กระทําให
แก องคการบริหารสวนตําบลนั้น หรือที่องคการบริหารสวนตําบลนั้นจะกระทํา ซึ่งหากทําการฝ าฝนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลจะตองพ นจากตําแหนงตามมาตรา ๖๔ (๕) และ
มาตรา ๖๔/๑ (๖)

5. ตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐและองคประกอบของกฎหมายท่ีหามดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและ ประโยชนสวนรวม ตามมาตรา ๑๐๐

1. ข อหามสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ ในเรื่องการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว าด วยการป องกันและปราบปรามการทุจริต

2. ตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองหามกระทํา
ตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล

และประโยชนสวนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดแก ตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐดังตอไปนี้
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(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) ผูบริหารทองถ่ิน
(๔) รองผูบริหารทองถ่ิน สําหรับตําแหนงผูบริหารทองถ่ินและรองผูบริหารทองถ่ิน ไดแกผูบริหาร

ทองถิ่นและรองผูบริหารทองถิ่นในองค กรปกครองสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวนจงหวด เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กรงเทพมหานคร เมืองพัทยา ในตําแหนงดังตอไปนี้

...องคการบริหารสวนตําบล ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล…

ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องกําหนดตําแหน ง
เจาหนาท่ีของรัฐท ี่ต องห ามมิให ดําเนินกิจการตามความใน มาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

3. ลักษณะและองคประกอบท่ีหามเจาหนาท่ีของรัฐกระทํา
มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้

(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐ ที่เจาหนาที่ของรัฐผู
นั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี

(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญา กับหนวยงานของรัฐ
ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดําเนินคดี

(๓) รั บส ั มปทานหรือคงถื อไว ซึ่ งสั มปทานจากรัฐ หน วยราชการหน วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส วนท องถ ิ่น หรือ เขาเปนคู สัญญากับรัฐ หน วยราชการ หน วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส วนท องถิ่น อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทาง
ออม หรือเปนหุนส วนหรือผูถือหุนในห างหุนส วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข าเปนคูสัญญา ในลักษณะ
ดังกลาว

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ ของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสง
กดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปน เจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจ
ขัดหรือแยง ตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมอสระในการ ปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น

เจาหนาท่ีของรัฐตําแหน งใดที่ตองห ามมิให ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มาใชบงคบกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดย
ใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ

5. บทกําหนดโทษ
๑ โทษทางอาญาตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต
เจาหนาท่ีของรัฐทกระทําการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ หรือ ไดกระทําการตางๆ ที่เปนขอ

หามตามความในมาตรา ๑๐๐ รวมถึงการกระทําการ ตางๆ ที่เปนขอหามตามความในมาตรา ๑๐๐ ใน
ภายหลังจากการที่ไดพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองป ตามมาตรา ๑๐๑ จะตองรับโทษ
ในทางอาญาตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไม เกินหกหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ
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สําหรับในกรณีท ี่คู สมรสของเจ  าหนาท่ีของรัฐไดกระทําเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นพิสูจนไดว าตน
มิไดรูเห็นยินยอมดวยในการท่ีคูสมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด

2. ผลของการไดรับโทษทางอาญาและการใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา

การที่เจาหนาท่ีของรัฐไดดําเนินกิจการใดๆ ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมนั้นเปนเรื่องของการฝาฝนจริยธรรมหรือเปนการท่ีผิดจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ แตเม่ือมี
การแกไขกฎหมายใหการกระทําดังกลาวใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ี
ราชการ ดังกลาวจะส งผลตอคุณสมบัติของบุคคล ในการที่จะเขามาเปนเจาหนาท่ีของรัฐตามท่ีพระราชบัญญัติ
ตางๆ ไดบัญญัติไวและทําใหความผิดดังกลาวอยูในอํานาจหนาท่ี ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่มีอํานาจในการไต
สวนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดถูกกลาวหาวา กระทําความผิด ดงักลาวนี้

...................................................................................


