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ค าน า 
 

  ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดกฎหมายและจริยธรรม เมื่อผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวส่งผลให้มี
การใช้อ านาจไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจ และท าให้ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ท าให้
ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน โดยเฉพาะผลประโยชน์ของประชาชนในชุมชนต้องเสียการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้แก่ การใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยการก าหนดหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญ และมาตรการไว้
ในพระราชบัญญัติต่าง ๆ  
  ดังนั้น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนากอก จึงต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเครื่องมือให้บุคคลอ่ืน
แสวงหาผลประโยชน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนากอก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการป้องกันผลประโยชน์                
ทับซ้อน”  ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนากอก ต่อไป 
 
 
 
                องค์การบริหารส่วนต าบลนากอก 
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สารบัญ 
 เร่ือง           หน้า  

 

 บทที่ ๑ นิยามศัพท์ผลประโยชน์ทับซ้อน      ๑  
   

 บทที่ ๒ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    ๕ 
 

 บทที่ ๓ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน”     ๙ 

 

 บทที่ ๔ กรณีศึกษาผลประโยชน์ทับซ้อน      ๑๕  

 

 บรรณานุกรม           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ ๑ 
นิยามศัพท์ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์           
ส่วนร่วมหรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือ
พวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะน าไปสู่การทุจริต 

 
  ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่
จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามี
พฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือสนองความต้องการทั้งหลาย ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน 
(pecuniary) และท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary) 
  ๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับ
การเพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงาน รวมถึง การได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้ าใจไมตรีอ่ืน ๆ 
  ๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือ
กิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมอ่ืน ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิดมักอยู่ ในรูปความล าเอียง/
อคติ/เลือกที่รักมักท่ีชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 
 
  ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิก 
การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความส าคัญอันดับต้น
แก่สิ่งนี้โดย 

 ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
 ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
 ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัด

ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 
 หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หลีกเลี่ยงการกระท า/

กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
 หลักเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
 ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่ 
 ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ไปหา

ต าแหน่งงานใหม่ 
 

 
 
 
 



 
หน้าที่ ๒ 

 
หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐคือการให้

ความส าคัญอันดับต้นแก่ ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ท างานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร 

ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง
มากกว่าประโยชน์ส่วนร่วม ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาใน
รูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท า
ดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระท าท่ีผิดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดย
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 

 
ความขัดแย้ง Conflict สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่

สามารถตัดสินใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด
แนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์ 

 
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการทุจริตคอรัปชั่น 
การคอร์รัปชั่น คือการทุจริตในระดับที่สูงสุด ส่วนความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนร่วม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ถือว่า เป็นความผิดระดับต้น บางกรณียังไม่ใช่การ 
“คอร์รัปชั่น” แต่เป็นพฤติการณ์อาจเป็นต้นเหตุของการคอร์รัปชั่นได้ 

 
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Acceptance of Benefit) เช่น รับของขวัญ เงินสนับสนุน 

เงินที่ลูกค้าของหน่วยงานบริจาคให้ 
๒. การท าธุรกิจกับตนเอง (Self-Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานตนเอง เช่น มีส่วน

ได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานต้นสังกัด 
๓.  การท า งานหลั งออกจากต าแหน่ งหน้ าที่ ส าธารณะหรื อหลั ง เกษี ยณไปแล้ ว                         

(Post-Employment) เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปท างานในหน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจประเภทหนึ่งที่ตนเอง
เคยมีอ านาจควบคุมก ากับดูแล 

๔. การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่น ตั้งบริษัทด าเนินการ
ธุรกิจที่แข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด 

๕. การใช้สมบัติของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน (Using Employer’s Property for 
Private Usage) เช่น การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 

 
 



 
หน้าที่ ๓ 

 
๖. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตน 
๗. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling)    

 
ตัวอย่าง  กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง 

๑) การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  

๒) การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจส่วนตัวที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของ
หน่วยงาน  

๓) การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม  
๔) การน าทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีตัวอย่าง เช่น      
    (๑) การใช้รถยนต์ราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว บางครั้งมีการเบิกค่าน้ ามันอีกด้วย      
    (๒) การน าเครือ่งไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้ไฟฟ้าของราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน      
    (๓) การใช้สถานที่ราชการ ครุภัณฑ์ส านักงานเช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องเสียง ฯลฯ ไปใช้ใน

กิจการส่วนตัว      
    (๔) การใช้รถส่วนตัวไปเติมน้ ามันในนามรถยนต์ราชการ     
๕) การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว   
๖) การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า  
๗) การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติพ่ีน้อง  แล้วน ายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว  
๘) การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
๙) ด้านการ ตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง        
    (๑) การก าหนดมาตรฐาน ( Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตน

หรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล        
    (๒) การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการ

ประมูลหรือ การจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าว สาร             
ล่าช้าหรือพ้นก าหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น       

    (๓) มีการประสานตกลงกับบริษัท/ที่ปรึกษา/ผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น                  
เพ่ือก าหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่หน่วยราชการไม่ได้ก าหนดขึ้นเอง แต่น าร่าง TOR ดังกล่าวมาให้             
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ท า เ ส มื อ น เ ป็ น ผู้ ก า ห น ด เ พี ย ง แ ต่ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ขั้ น ต อน ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร                          
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองและคู่สัญญาที่ตกลงกันมาล่วงหน้า       

    (๔) การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ      
๑๐) การแอบอ้างชื่อบุคคลอื่น หรือชื่อลูกค้ายักยอกทรัพย์สินจ าน าออกไป  
๑๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐ  กระท าการหรือรู้เห็นในการปลอมแปลงและหรือใช้เอกสารปลอม 

เพ่ือให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง หรือเพ่ือน าเอาเอกสารไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดความเสียหาย       
แก่ผู้อื่น  เช่น 

     (๑) การปลอมระวางแผนที่  มีการปกปิดและให้ถ้อยค ารับรองอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสภาพ
ที่ดิน           

 



 
หน้าที่ ๔ 

 
     (๒) การปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ อ่ืนเพ่ือกล่าวร้ายผู้อ่ืนให้ได้ความเสียหายทั้งด้านการ

ด าเนินชีวิตและเกียรติยศชื่อเสียง  ฯลฯ : มาตรา ๒๖๔ แห่ง พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา ฉบับที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๒) ผู้บังคับใช้กฎหมาย น าตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
หน้าที่ ๕ 

 
บทที่ ๒ 

กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๖๑ หมวด ๖ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรา ๑๒๖  นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้วห้ามมิ
ให้กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 
ด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ ากัดไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน
นั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น 

ให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย            
โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีที่                
คู่สมรสนั้นด าเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง 

คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน
สมรสด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ต้องด าเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

มาตรา ๑๒๗  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงและ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ด าเนินการใดตามมาตรา ๑๒๖ (๔) ภายในสองปีนับ
แต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 
 



 
หน้าที่ ๖ 

 
มาตรา ๑๒๘  ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณ

เป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา              
ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดจากบุพการี 
ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๙  การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ ให้ถือว่าเป็นการกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

 
  ๒. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  ข้อบังคับ และมาตรฐาน
จริยธรรม 
  ๒.๑ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล
นากอก พ.ศ. ๒๕๕๓  
  “ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 
  ๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
  ๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
  ๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  ๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร” 
 
  ๒.๒ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลนากอก พ.ศ. ๒๕๕๓  
  “ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 
 
 
 



 
หน้าที่ ๗ 

 
๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

  ๒) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
  ๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
  ๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  ๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร” 
 
  ๒.๓ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนากอก พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนากอกทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนร่วม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและบริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ 

๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๓) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์              

ทับซ้อน 
๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติคนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน พัฒนา

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน” 
 
  ๒.๔ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วยจรรยาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   “ข้อ ๑ ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นนความถูกต้อง เที่ยงธรรม 
รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ หน่วยงาน และส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานด้วยความถูกต้อง
ตามหลักกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และยึดมั่นในหลักวิชาการด้านการบริหาร ด้านการเงินการคลัง ด้านการช่าง 
และจริยธรรม 

 
 
 



 
หน้าที่ ๘ 

 
๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้น

การแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 
๑.๓ ตัดสินใจและกระท าการใด ๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชนและ

หน่วยงานมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๑.๔ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บังคับบัญชาในการยึดมั่น ความถูกต้อง เที่ยงธรรม 

และปกป้องผลประโยชน์ของชาติ 
ข้อ ๒ ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ พากเพียร 

และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์                

อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
๒.๒ ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริต ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
๒.๓ ไม่ให้ค าแนะน าใด ๆ เกี่ยวกับการด าเนินการอันเป็นการหลบเลี่ยงกฎหมาย 

ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากร 
๒.๔ รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและ

ถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมทั้งยินดีแก้ไข 
๒.๕ ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือ

พฤติกรรมในทางมิชอบ 
๒.๖ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน” 
 
๒.๕ มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การ

บริหารส่วนต าบลนากอก 
“อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)                   

ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ดังนี้ 

๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  ๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
  ๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  ๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร” 
 

 



 
หน้าที่ ๙ 

 
บทที่ ๓ 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
  
  การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
  ๑. เรื่องต าแหน่งที่ต้องยื่นบัญชี 
  ๑.๑ ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องประกาศให้ต าแหน่งที่มีความส าคัญมีหน้าที่ยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน อีกทั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.  อาจก าหนดต าแหน่งเพ่ิมเติมได้ นอกจากนี้มีการ
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ต้องยื่นบัญชีฯ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อต้นสังกัด  
  ๑.๒ กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐต้องยื่นบัญชีทุกต าแหน่ง 
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 
๒๕๖๑  

“มาตรา ๑๐๒  ในการด าเนินการตามมาตรา ๒๘ (๓) อย่างน้อยคณะกรรมการ ป.ป.ช.               
ต้องก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๑) ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

(๓) ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

(๔) ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่ง
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป 

(๕) ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป 

(๖) ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งด ารงต าแหน่ง
ตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป 

(๗) ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 
(๘) ต าแหน่งอื่นตามที่กฎหมายอื่นก าหนดให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

(๙) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

คู่สมรสตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน
สมรสด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

มาตรา ๑๐๓  เจ้าพนักงานของรัฐต าแหน่งใดจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน                 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
โดยให้น าความในวรรคสองของมาตรา ๑๐๒ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 

 



 
หน้าที่ ๑๐ 

 

มาตรา ๑๓๐  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๔๒ มาตรา 
๑๐๓ และมาตรา ๑๕๘ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้มีเงินเดือนและต าแหน่งประจ า 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งด ารงต าแหน่งหลายต าแหน่ง ให้ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
ส าหรับต าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ าเพียงต าแหน่งเดียว 

บัญชีทรัพย์ส ินและหนี ้ส ินที ่ยื ่นตามวรรคหนึ ่ง ให้เก็บรักษาไว้ที ่หน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ และให้ถือเป็นความลับในราชการที่จะเปิดเผยมิได้ เว้นแต่จะส่งมอบให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร้องขอ หรือเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดให้ผู้
ด ารงต าแหน่งนั้นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ หรือเมื่อมีกรณีที่จะต้องด าเนินการ
สอบสวนทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐย้ายไปสังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใหม่ ให้หน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้น
สังกัดอยู่เดิมส่งมอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้นั้นให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไปสังกัด
ใหม ่ ทั้งนี้ ภายในสามเดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นพ้นจากหน่วยงานของรัฐนั้น 

ระยะเวลาการยื่น แบบรายการ หลักเกณฑ์ วิธีการยื่น และการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องค านึงถึงการตรวจสอบได้  ความสะดวก 
และไม่สร้างภาระจนเกินจ าเป็น ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จ้างมาเป็นการชั่วคราว
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบางประเภท ให้ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่งก็ได ้

ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งและวรรคหก” 
  ๒)  ประกาศคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่ง
ของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  “ข้อ ๔ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

๗) องค์การบริหารส่วนต าบล 
    (๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
    (๒) รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล” 
๓) ประกาศคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  ก าหนดต าแหน่ง

ของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๒. เรื่องคู่สมรส 

  ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีต้องยื่นบัญชีทรัพย์และหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ โดยคู่สมรสให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามรภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

 
 
 



 
หน้าที่ ๑๑ 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 

๒๕๖๑  
“มาตรา ๑๐๒  วรรคท้ายคู่สมรสตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามี

ภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด” 
๒) ประกาศคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่ง

อยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. ๒๕๖๑ 
“ข้อ ๓ บุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับเจ้าพนักงานของรัฐและมี

ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ให้ถือเป็นคู่สมรสตามาตรา ๑๐๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๒๖ วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๑) ได้ท าพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอ่ืนใดในท านองเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีบุคคลใน
ครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบว่าเป็นการอยู่กินเป็นสามีภริยากันตามประเพณี 

(๒) เจ้าพนักงานของรัฐแสดงให้ปรากฏว่ามีสถานะเป็นสามีภริยากันหรือพฤติการณ์เป็นที่รับรู้
ของสังคมท่ัวไปว่ามีสถานะดังกล่าว 

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและต่อมาได้จดทะเบียน
หย่าขาดจากกันตามกฎหมาย แต่ยังแสดงให้ปรากฏหรือมีพฤติการณ์ซึ่งเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะ
เป็นสามีหรือภริยากัน” 
   
  ๓. เรื่องการด าเนินการกรณทีรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
  ก าหนดว่าเมื่อมีการเปรียบเทียบบัญชีแล้ว หากมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติจะเป็นเหตุเข้ า
ลักษณะร่ ารวยผิดปกติ ตามบทนิยามค าว่า “ร่ ารวยผิดปกติ” ซึ่งตามมาตรา ๑๑๓ ก าหนดว่า ในกรณีที่ผลการ
ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินพบว่ามีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไป 
 
  ๔. เรื่องการยื่นบัญชี 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๕ บัญญัติว่า การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ยื่นพร้อม
หลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา              
ในรอบปีภาษีท่ีผ่านมา โดยในกรณียื่นเป็นเอกสารผู้ยื่นจะต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องก ากับไว้ในบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน และส าเนาหลักฐานที่ยื่นไว้ทุกหน้า พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นด้วย  ทั้งนี้ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดงรายการ ให้รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สิน               
ในต่างประเทศ และให้รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแล                
ของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย 

หลักเกณฑ์ ระยะเวลา การขยายระยะเวลา วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และหลักฐาน
ประกอบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยอาจก าหนดให้ยื่นด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การก าหนดดังกล่าวให้ค านึงถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรูปแบบและ
วิธีการใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เอกสารได้ด้วย รวมทั้งให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาที่ก าหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวัน 

 



 
หน้าที่ ๑๒ 

 
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นตามก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต าแหน่งตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) และ (๙) ให้ยื่นเมื่อเข้ารับต าแหน่ง และพ้นจากต าแหน่ง 
(๒) ต าแหน่งตามมาตรา ๑๐๒ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และต าแหน่งอ่ืนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ก าหนด นอกจาก (๑) ให้ยื่นเมื่อเข้ารับต าแหน่งและเมื่อพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทุกสามปี
ตลอดเวลาที่ยังด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ในกรณีตาม (๑) ถ้าพ้นจากต าแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งใหม่
ภายในหนึ่งเดือน ผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากต าแหน่งและกรณีเข้าด ารงต าแหน่งใหม่
แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้นจะยื่นเพื่อเป็นหลักฐาน 

ในกรณีตาม (๑) หรือ (๒) ถ้าเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มี
หน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วย เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินใหม่ 
แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้นจะยื่นเพื่อเป็นหลักฐาน 
 
  ๕. เรื่องการเปิดเผยบัญชี  
  ๕.๑ นอกเหนือจากต าแหน่งตามกฎหมายเดิมแล้ว เพ่ิมต าแหน่งที่ต้องเปิดเผยมากขึ้น                 
โดยระบุให้เปิดเผยบัญชีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 
และผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
  ๕.๒ ก าหนดให้ต้องเปิดเผยที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ 
  ๕.๓ การเปิดเผยบัญชีต้องไม่ระบุถึงรายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สิน และ ภาพถ่าย
ทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จ าเป็นหรือท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของข้อมูลได้ 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑  
“มาตรา ๑๐๖  เพ่ือประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบทรัพย์สินและ

หนี้สิน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ และ
เอกสารประกอบของผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๐๒ (๑) เฉพาะนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลตามมาตรา ๑๐๒ (๒) (๓) (๗) และ (๙) รวมทั้งของคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่ครบก าหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว โดยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ 
และเอกสารประกอบต้องไม่ระบุถึงรายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สิน และภาพถ่ายทรัพย์สินหรือข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่จ าเป็นหรือท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของข้อมูลได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด โดยการเผยแพร่ให้ก าหนดช่วงระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจน 

การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลตามมาตรา ๑๐๒ (๙) ต าแหน่ง
ใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
เจ้าของข้อมูล ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประการอ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลนั้นก่อนการเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปได้ โดยแจ้งให้ผู้ยื่นทราบถึงการด าเนินการดังกล่าว” 

 



 
หน้าที่ ๑๓ 

 
๒) ประกาศคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่ง

ของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

“ข้อ ๓ ให้ต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นต าแหน่งที่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
๗) องค์การบริหารส่วนต าบล 
    (๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล” 

 
  ๖. เรื่องการแจ้งเตือนให้ยื่นบัญชีฯ และเอกสารประกอบ กรณีไม่ยื่นบัญชีหรือกรณียื่นมา
แล้วแต่ไม่ครบถ้วน  
  ๖.๑ ก าหนดให้ส านักงานแจ้งเตือนเป็นหนังสือไปยังผู้ยื่นบัญชีก่อน 
  ๖.๒ เมื่อหน่วยงานแต่งตั้งหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่พ้นจากต าแหน่งกรณีต าแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีต่อ 
ป.ป.ช. ต้องแจ้ง ป.ป.ช. ภายใน ๓๐ วัน 
 
  ๗. เรื่องการตรวจสอบทรัพย์สิน 
  ๗.๑ ยังคงหลักการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินตาม
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
  ๗.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานไต่สวนมีอ านาจตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  ๘. เรื่องการเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สิน  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๑ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๖ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยผลการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป การเปิดเผยดังกล่าวให้เปิดเผยว่าผิดปกติหรือไม่ 

ในกรณีที่มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบว่าไม่พบเหตุผิดปกติ การเปิดเผยเช่นนั้นไม่ เป็น
การตัดอ านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะด าเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยของความ
ถูกต้องหรือความมีอยู่จริงขึ้นในภายหลัง 
 
  ๙. เรื่องการขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก 
  ๙.๑ คระกรรมการ ป.ป.ช มีอ านาจขอข้อมูลจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินได้ตามท่ีจ าเป็น 
  ๙.๒ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน หรือ บุคคลใดที่
เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องหรือความมีอยู่จริงตามที่ปรากฏในรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นไว้ต่อคระ
กรรมการ ป.ป.ช.  หรือทรัพย์สินหรือหนี้สินอื่นใดท่ีมิได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
 
 
 
 



 
หน้าที่ ๑๔ 

 
  ๑๐. เรื่องการด าเนินคดีกรณจีงใจไม่ยื่น/ปกปิด/ยื่นเท็จ  
  ๑๐.๑ การวินิจฉัยว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ จงใจไม่ยื่น/ปกปิด/ยื่นเท็จ ต้องประกอบด้วย
พฤติการณ์อันควรเชื่อว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วย (มาตรา ๑๑๔) 
  ๑๐.๒ มีการก าหนดเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาและระยะเวลาชี้แจงข้อกล่าวหาให้มีความชัดเจน 
  ๑๐.๓ เขตอ านาจศาลได้ก าหนดให้มีการยื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
“มาตรา ๑๑๔  เมื่อปรากฏว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอัน
เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามี เจตนาไม่แสดงที่มาแห่ง
ทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแจ้งข้อ
กล่าวหาให้ผู้นั้นทราบ และก าหนดระยะเวลาตามสมควรที่ผู้นั้นจะมาชี้แจงข้อกล่าวหา   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด แล้วน าเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพ่ือพิจารณาต่อไป 

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน 
ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) และ (๙) ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือวินิจฉัย  ทั้งนี้ ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองมีอ านาจพิจารณาและพิพากษาคดีของบุคคลตามมาตรา ๑๐๒ (๙) ด้วย 

(๒) กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๑๐๒ (๙) ให้เสนอเรื่องต่อ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือวินิจฉัย 

ในการด าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคสอง ให้น าความในมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ และ
มาตรา ๘๖ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน้าที่ ๑๕ 

 
บทที่ ๔ 

กรณีศึกษาผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

  กรณีที่ภรรยาและญาติเป็นผู้รับเหมา 
  กรณีผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเอง แต่เป็นกิจการของคู่สมรส มี
ทั้งจดทะเบียน ไม่จดทะเบียน หรือเดิมจดทะเบียนแล้วหย่าขาดกันก่อนมาเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือเป็นของญาติสนิท บิดา มารดา และพ่ีน้อง บุตร บางกรณีดูเหมือนเป็นความจงใจเลี่ยงกฎหมาย 
ตัวอย่างเช่น กรณีของเทศบาลต าบลเนินมะปราง จ.พิษณุโลกที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนมาก เพราะเกิด
การลอบวางเพลิงที่ว่าการอ าเภอเนินมะปราง ซึ่งต ารวจเผยว่ามาจากความขัดแย้งในเทศบาล นอกจากนี้ยัง
รายงานว่าจังหวัดก าลังสอบสวนหาข้อเท็จจริงการกล่าวหาว่าสมาชิกสภาเทศบาลฝ่ายค้านร้องว่าฝ่ายบริหารมี
ส่วนได้เสียในสัญญาจ้าง ก่อสร้างถนน คู่สัญญาเป็นพ่ีน้องกัน ส่วนฝ่ายบริหารก็ร้องว่าภรรยาสมาชิกเทศบาล
ฝ่ายค้านท าสัญญาซื้อขายน้ ามันกับเทศบาลต าบลเนินมะปราง ซึ่งกรณีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของ
คณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ 
   
  กรณีจัดซื้อที่ดินของตนเอง 
  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
จ าเป็นต้องมีการจัดซื้อท่ีดินเพื่อท าโครงการ เช่น สถานที่ท าการขององค์ปกครองท้องถิ่น โรงบ าบัดน้ าเสีย ที่ดิน
ส าหรับการก าจัดขยะ หรือสถานีน้ าประปา และพบว่าหลายครั้งไม่สามารถซื้อที่ดินตามราคาที่ได้รับ
งบประมาณ หรือรัฐเสียเงินมากขึ้นเพราะราคาที่ดินแพงเกินความเป็นจริง และมีข่าวการทุจริต ควบคู่ไปกับการ
จัดซื้อที่ดินเสมอ ซึ่งสาเหตุหนึ่งของปัญหานี้มีต้นตอจากการที่ผู้บริหารมีความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยหาประโยชน์ส่วนตน เก็งก าไรจากราคาที่ดิน ทั้งในรูปใช้ข้อมูลภายในเป็น
ประโยชน์ ไปซื้อที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบที่ก าหนดที่ตั้งโครงการในพ้ืนที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู่ เพ่ือขาย
ที่ดินของตนเองในราคาท่ีสูง ทั้งท่ีตนเองเป็นบุคคลที่ต้องรักษาประโยชน์ของสาธารณะ 
 
  กรณีนายก อบจ.พิษณุโลกเช่ารถบริษัทตนเอง 
  ข้อเท็จจริงคือ นายก อบจ.พิษณุโลก ได้ท าสัญญาเช่ารถกับบริษัทพิษณุโลกยานยนต์ จ ากัด 
ซึ่งนายก อบจ.พิษณุโลก เป็นกรรมการของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือไปทัศนศึกษาตามโครงการ
สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและข้าราชการ อบจ.พิษณุโลก ในกรณีเดิมจังหวัดพิษณุโลก
วินิจฉัยว่านายก อบจ. เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา แต่ต่อมาส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้ว่านายก อบจ. 
ไม่ต้องพ้นจากต าแหน่งเพราะใน พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ การเข้าเป็นคู่สัญญากับ อบจ. 
ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งต้องเป็นสัญญาสัมปทานเท่านั้น สัญญานายก อบจ.พิษณุโลก ท ากับบริษัทเป็นเพียง
สัญญาธรรมดา แต่ในที่สุดนายก อบจ. ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุความขัดแย้งใน อบจ. ซึ่งประเด็น “สัญญา
สัมปทาน” ใน พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแสดงความลักลั่นในกฎหมายที่ก าหนดลักษณะห้ามเรื่องการมี
ส่วนไดส้่วนเสียที่แตกต่างกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 



 
หน้าที่ ๑๖ 

 
  กรณีการซื้อขายน้ ามันของเทศบาลต าบลแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
  เรื่องของเทศบาลต าบลแจ้ห่มเป็นกรณีที่ท าให้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เพราะจากกรณีนี้มีนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
เทศบาล ๒ คนพ้นจากสมาชิกภาพตามค าวินิจฉัยของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เหตุเพราะมีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งทางตรงทางล้อมในห้างหุ้นส่วนจ ากัดชัยประสิทธิก่อสร้าง ซึ่งมีสัญญาขายน้ ามันเชื้อเพลิงให้กับ
เทศบาลต าบลแจ้ห่ม โดยสมาชิกคนหนึ่งเป็นหุ้นส่วน สมาชิกอีกคนหนึ่งเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของ
หุ้นส่วนอีกคนของห้างฯ ส่วนนายกเทศมนตรีเป็นพ่ีสาวร่วมบิดามารดาของหุ้นส่วนของห้างฯ ทั้งที่ในระยะ
บริเวณรัศมี ๑๐ กิโลเมตรของส านักงานเทศบาลต าบลแจ้ห่ม สถานีบริการแห่งนี้ใกล้กับส านักงานฯ มากที่สุด 
สถานีอื่น ๆ อยู่ห่างไปถึง ๘ – ๑๕ ก.ม. ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็วินิจฉัยว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียและ
ให้พ้นสมาชิกสภาพ ในกรณีนี้สมาชิกสภาทั้งสองคนได้ลาออกก่อนการวินิจฉัย ส่วนนายกเทศมนตรีมีข้อเท็จจริง
ว่าไม่ได้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งแม้จะเป็นพ่ีน้องกับหุ้นส่วนของห้างฯ ก็ไม่ได้รับผลประโยชน์ในกิจการของห้างฯ                                                                                  
แต่อย่างไร ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงวินิจฉัยว่ามิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาซื้อขายน้ ามัน 
 
  กรณีที่สมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับเหมาเองหรือเป็นหุ้นส่วน 
  กรณีของเทศบาลต าบลบ้านโตนด จังหวัดสุโขทัย โดยเทศบาลได้ท าสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วน
จ ากัดคีรีมาศก่อสร้าง ให้ก่อสร้างสะพานข้ามคลองน้ าหัก ต าบลโตนด จังหวัดสุโขทัย โดยมีหุ้นส่วนผู้จัดการของ
ห้างฯ เป็นผู้ลงนาม ซึ่งการก่อสร้างก าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ ต่อมาหุ้นส่วนผู้จัดการได้
ลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนของห้างฯ และลงรับสมัครเป็นสมาชิก และได้รับเลือกเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ ๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๔๔ และได้ขอเปลี่ยนให้บิดาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างแทนตน ซึ่งในกรณีนี้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่าถึงแม้จะลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการก่อนวันเลือกตั้ง แต่ก็ยังมีฐานะ
เป็นหุ้นส่วนของห้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและ
หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างได้ท าหลังจากวันที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา จึงถือว่าเป็นคู่สัญญากับเทศบาล ซึ่งต้องถูกถอด
ถอนสมาชิกภาพแม้แต่เมื่อเปลี่ยนให้บิดาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการก็ยังถือว่าสมาชิกผู้นี้มีผลประโยชน์จากบริษัทคีรี
มาศก่อสร้างอยู่ดี ซึ่งยังเป็นคู่สัญญากับเทศบาล กรณีชี้ให้เห็นถึงปัญหาทางกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งเทศบาล มิได้มีข้อห้ามบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับเทศบาลลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
จึงท าให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการเลือกตั้งซ่อม 
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