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การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
และประโยชน์ส่วนรวม 

 

โดย. นายภูมวิฒัน์  รัตนผล 
ผู้เช่ียวชาญด้านการไต่สวนละกฎหมาย 

 

 

 



การขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา 100 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ในบทน้ีจะ
กล่าวถึงประโยชน์ส่วนบุคคล ประโยชน์
ส่วนรวม และขอบเขตของการกระท าท่ีเป็นการ
ขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม ดงัน้ี 
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ประโยชนส่์วนบุคคล 

ประโยชนส่์วนบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลทัว่ไปใน
สถานะเอกชนหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐในสถานะเอกชนได้
ท ากิจกรรมหรือไดก้ารกระท าต่างๆ เพื่อประโยชนส่์วน
ตน ครอบครัว ญาติ เพื่อนหรือของกลุ่มในสงัคม ท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัในรูปแบบต่างๆ เช่นการประกอบอาชีพ 
การคา้ การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือ
ในทางทรัพยสิ์นต่างๆ เป็นตน้ 
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ประโยชนส่์วนรวม (ประโยชน์สาธารณะ) 
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึงการท่ีบุคคล
ใดๆ ในสถานะท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ (ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐในหน่วยงาน
ของรัฐ) ไดก้ระท าการใดๆ ตามหนา้ท่ีหรือไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี อนัเป็น
การด าเนินการในอีกส่วนหน่ึง ท่ีแยกออกมาจากการด าเนินการตาม
หนา้ท่ีในสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ของเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐจึงมีวตัถุประสงคห์รือมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
หรือการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
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การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และ 
ประโยชน์ส่วนรวม 

การขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หมายถึงการท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ไดต้กอยูใ่นฐานะเป็น  
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในรูปแบบต่างๆตามท่ีกฎหมายบญัญติัหา้มไว ้และยงัได้
เขา้ไปพิจารณาด าเนินการ ในกิจการสาธารณะท่ีเป็นการด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ท่ีในกิจการของรัฐเพ่ือประโยชน์ของรัฐ แต่เม่ือเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐพิจารณาไดมี้ผลประโยชน์ส่วนตนเขา้ไปแอบแฝงหรือไดน้ า
ประโยชน์ส่วนตนเขา้ไปมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ หรือเขา้ไปเก่ียวขอ้ง
ในการตดัสินใจในการด าเนินการใดๆ ตามอ านาจหนา้ท่ีของการ
ด าเนินงานท่ีเป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ 
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รูปแบบของการกระท าทีเ่ป็นการขดักนัระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม 

1. การน าทรัพยสิ์นของหน่วยงานไปใชช้ัว่คราว ในกิจการท่ีเป็น
ของส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนตวัของเจา้หนา้ท่ีของรัฐและท า
ใหห้น่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 
 

2. การท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐไดรั้บทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ต่างๆ เช่น
การรับของขวญัฯ และผลจากการรับทรัพยสิ์นนั้น ไดส่้งผล
หรือมีผลต่อการตดัสินใจในการด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี
ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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รูปแบบของการกระท าทีเ่ป็นการขดักนัระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม 

3 การท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐไดใ้ชข้อ้มูลภายในของรัฐ ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลท่ีมีความส าคญัต่อการก าหนดนโยบาย หรือการสัง่การ
ตามกฎหมายหรือตามอ านาจหนา้ท่ีและไดใ้ชข้อ้มูลนั้นเพื่อ
ประโยชน์ ส าหรับตนเอง ครอบครัว บริวาร ญาติหรือพวก
พอ้ง และจะส่งผลกระทบท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายขาด
ประสิทธิภาพหรืออาจจะส่งผลใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งในภาครัฐ
เกิดการเอ้ือประโยชนห์รือท าใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม 
 7 



รูปแบบของการกระท าทีเ่ป็นการขดักนัระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม 

4 การท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐไดท้  างานพิเศษต่างๆ โดยใชเ้วลา
ในระหวา่งท่ีจะตอ้งปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีใหก้บัรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐ 

 

5 การท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐไดเ้ขา้มาท าธุรกิจกบัหน่วยงาน
ภาครัฐ ในลกัษณะท่ีเขา้มามีส่วนไดเ้สียในสญัญาต่างๆท่ี
ไดท้  าไวก้บัหน่วยงานของรัฐ 
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รูปแบบของการกระท าทีเ่ป็นการขดักนัระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม 

6 การท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐไดท้ างานในภาคเอกชน ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
เช่ือมโยงกบัอ านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐนั้น ในภายหลงัอนัเป็น
เวลาต่อเน่ืองเม่ือไดพ้น้จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐแลว้ 

 

7 การท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ไดก้ าหนดโครงการสาธารณะและไดน้ า
โครงการฯนั้น ไปลงในพ้ืนท่ีของตนเพ่ือเอ้ือประโยชน์ส่วนตน
หรือของพวกพอ้ง 
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การขดักนัระหวา่งประโยชนส่์วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืนจริยธรรมของ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  การกระท าต่างๆของเจา้หนา้ท่ีของรัฐและ 
คู่สมรสท่ีจะตอ้งหา้มกระท าหรือหา้มด าเนินกิจการ ตามท่ี
มาตรา 100 ไดก้ าหนดหา้มไวแ้ละหากมีการฝ่าฝืนจะตอ้ง
ไดรั้บโทษทางอาญา ประกอบกบับรรดาความผดิท่ีเก่ียวกบั
เร่ืองน้ีกฎหมายใหถื้อวา่เป็นความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
หรือความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ หรือความผดิต่อ
ต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
อีกดว้ย 
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กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต มาตรา 100 ไดบ้ญัญติั หา้มเจา้หนา้ท่ีของรัฐท าธุรกิจกบั
หน่วยงานของรัฐ รวมถึงการหา้มมีส่วนไดเ้สียในสญัญาท่ีไดท้ า
ไวก้บัหน่วยงานของรัฐและการหา้มเป็นหุน้ส่วนหรือเป็นผูถื้อหุน้
ในธุรกิจของเอกชน การหา้มรับสมัปทานหรือคงถือไว ้ซ่ึง
สมัปทานหรือเขา้เป็นคู่สญัญากบัรัฐท่ีมีลกัษณะผกูขาดตดัตอนไม่
วา่ในทางตรงหรือทางออ้มรวมถึงการเป็นผูถื้อหุน้หรือเป็น
หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัท่ีรับสมัปทานหรือไดท้ า
สญัญาในลกัษณะดงักล่าวและยงัไดบ้ญัญติัหา้ม การเขา้ไปมีส่วน
ไดเ้สียในฐานะต่างๆ ในธุรกิจของเอกชน เช่น 
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การท างานในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งในธุรกิจของ
เอกชน ท่ีมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัอ านาจหนา้ท่ีของ
เจา้หนา้ท่ีรัฐนั้น และยงัหา้มตลอดถึงการด าเนินกิจการใน
ภายหลงัอนัเป็นเวลาท่ีต่อเน่ืองกนัเม่ือไดพ้น้จากการเป็น
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ มาแลว้ยงัไม่ถึงสองปี และไดบ้ญัญติัหา้ม
การด าเนินกิจการของคู่สมรสของเจา้หนา้ท่ีของรัฐใน
ลกัษณะเดียวกนักบัท่ีไดบ้ญัญติัหา้มเจา้หนา้ท่ีของรัฐมิให้
ด าเนินกิจการไวด้ว้ย 
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มาตรา ๑๐๐  หา้มมิใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัผูใ้ดด าเนินกิจการ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นคู่สญัญาหรือมีส่วนไดเ้สียในสญัญาท่ีท ากบัหน่วยงานของรฐัท่ีเจา้หนา้ท่ี

ของรฐัผูน้ัน้ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของรฐัซ่ึงมีอ านาจก ากบั 

ดแูล ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินคดี 

(๒) เป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้ในหา้งหุน้ส่วน หรือบริษทั ท่ีเขา้ไปเป็นคู่สญัญากบั   

หน่วยงานของรฐัท่ีเจา้หนา้ท่ีของรฐัผูน้ัน้ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะ…ฯลฯ 

(๓) รบัสมัปทานหรือคงถือไวซ่ึ้งสมัปทานจากรฐั...ฯลฯ หรือเขา้เป็นคู่สญัญากบั

รฐั...ฯลฯ อนัมีลกัษณะผูกขาดตดัตอน ทัง้น้ี ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

หรือเป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัท่ีรบัสมัปทานหรือเขา้

เป็นคู่สญัญาในลกัษณะดงักล่าว 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลและประโยชน์ส่วนรวม 
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มาตรา ๑๐๐  หา้มมิใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัผูใ้ดด าเนินกิจการ ดงัต่อไปน้ี 

(๔) เขา้ไปมีส่วนไดเ้สียในฐานะเป็นกรรมการท่ีปรึกษา ตวัแทน พนกังาน หรือ

ลูกจา้ง ของเอกชน ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารก ากบั ดแูล ควบคมุหรือตรวจสอบ

ของหน่วยงานของรฐัท่ีเจา้หนา้ท่ีของรฐัผูน้ัน้สงักดัอยู่หรือปฏิบติัหนา้ท่ีใน

ฐานะเป็นเจา้หนา้ท่ี ของรฐั ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนข์องธุรกิจของ

เอกชนนัน้อาจขดัหรือแยง้ต่อประโยชนส่์วนรวม หรือประโยชนท์างราชการ

หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรฐัผูน้ัน้ 

     เจา้หนา้ท่ีของรฐัต าแหน่งใดท่ีตอ้งหา้มมิใหด้ าเนินกิจการตามวรรคหน่ึง  

ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

*ใหน้ าบทบญัญติัในวรรคหน่ึง มาใชบ้งัคบักบัคู่สมรสของเจา้หนา้ท่ีของรฐัตาม 

วรรคสอง โดยใหถื้อว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดงักล่าว เป็นการด าเนิน 

กิจการของเจา้หนา้ท่ีของรฐั 



มาตรา ๑๐๑ ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๐๐ มาใช้

บงัคบักบัการด าเนินกิจการของผูซ่ึ้งพน้จากการเป็น

เจา้หนา้ท่ีของรฐัมาแลว้ยงัไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม    

เวน้แต่การเป็นผูถื้อหุน้ไม่เกินรอ้ยละหา้ของจ านวนหุน้

ทัง้หมดท่ีจ าหน่ายไดใ้นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงมิใช่

บริษทัท่ีเป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐัตามมาตรา 

๑๐๐ (๒) ท่ีไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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มาตรา ๑๐๒ บทบญัญติัมาตรา ๑๐๐ มิให้

น ามาใชบ้งัคบักบัการด าเนินกิจการของเจา้หนา้ท่ีของ

รฐั ซ่ึงหน่วยงานของรฐัท่ีมีอ านาจก ากบั ดแูล ควบคุม 

หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัจ ากดัหรือ

บริษทัมหาชนจ ากดัมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีในบริษทั

จ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีหน่วยงานของรฐัถือหุน้

หรือเขา้ร่วมทุน 

16 
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มาตรา ๑๕๒  ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน มีหนา้ท่ี 

จดัการหรือ  ดแูลกิจการใด เขา้มีส่วนไดเ้สีย  

เพ่ือประโยชนส์ าหรบัตนเองหรือผูอ่ื้นเน่ืองดว้ย 

กิจการนัน้ ตอ้งระวางโทษจ าคุก ตัง้แต่หน่ึงปีถึงสิบปี  

และปรบัตัง้แต่สองพนับาทถึงสองหม่ืนบาท 

ประมวลกฎหมายอาญา 
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มาตรา 128  หา้มมิใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัผูใ้ดรบัทรพัยสิ์น

หรือประโยชนอ่ื์นใดอนัอาจค านวณเป็นเงินไดจ้ากผูใ้ด 

นอกเหนือจากทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์นัควรไดต้ามกฎหมาย

กฎ หรือขอ้บงัคบัท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่ง

กฎหมาย เวน้แต่การรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นใดโดย

ธรรมจรรยา ตามหลกัเกณฑแ์ละจ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ก าหนด ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบัการรบัทรพัยสิ์นหรือ

ประโยชนอ่ื์นใดจากบุพการี ผูสื้บสนัดาน หรือญาติใหต้าม

ประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรปู 

 



มาตรา 128 

   บทบญัญติัในวรรคหน่ึงใหใ้ชบ้งัคบักบัการรบัทรพัยสิ์น

หรือประโยชนอ่ื์นใดของผูพ้น้จากการเป็นเจา้พนกังาน

ของรฐัมาแลว้ยงัไม่ถึงสองปีดว้ยโดยอนุโลม 

19 
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เร่ือง หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยสิ์นหรือ 

ประโยชนอ่ื์นใดโดยธรรมจรรยาของ 

เจา้หนา้ท่ีของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ประกาศโดยอาศยัอ านาจตาม มาตรา ๑๐๓ 

 ของ พ.ร.บ. ป.ป.ช. เม่ือวนัท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 

 มีผลบงัคบัใช ้เม่ือวนัท่ี ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๔๓ 

 



21 

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

“ญาต”ิ  หมายความว่า  ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พีน้่องร่วมบิดามารดา หรือ
ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกนั ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดาน
ของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

ข้อ ๓  เป็นบทนิยามความหมายของค าหรือข้อความ ดังนี้ 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยา”    

หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดจากญาติ หรือ  

จากบุคคล ทีใ่ห้กนัในโอกาสต่าง ๆ  โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณ ีหรือ
วฒันธรรม หรือให้กนัตามมารยาทที่ปฏิบัติกนัในสังคม 
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

  “ประโยชน์อืน่ใด” หมายความว่า  ส่ิงทีม่มูีลค่า ได้แก่ 

(๑)  การลดราคา 

(๒) การรับความบันเทงิ 

(๓) การรับบริการ 

(๔) การรับการฝึกอบรม 

(๕) ส่ิงอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนั 
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 

ขอ้ ๔ หา้มมิใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัผูใ้ด รบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นใด   

       จากบุคคล นอกเหนือจากทรพัยสิ์นหรือประโยชนใ์ดอนัควรได ้

        - ตามกฎหมาย 

        - กฎ 

        - ขอ้บงัคบั 

ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  เวน้แต่ 

การรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นใด โดยธรรมจรรยา ตามท่ี 
ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี 

 



24 

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 

ขอ้ ๕ เจา้หนา้ท่ีของรฐัจะรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นใด 

 โดยธรรมจรรยาได ้ดงัต่อไปน้ี 

(๑) รบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นใดจาก ญาติ ซ่ึงใหโ้ดยเสน่หา 

 ตามจ านวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรปู 

(๒) รบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติ 

 มีราคาหรือมูลค่าในการรบัจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส 

 ไม่เกินสามพนับาท 

(๓) รบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นใดท่ีการใหน้ัน้เป็นการให ้

 ในลกัษณะใหก้บับคุคลทัว่ไป 
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ขอ้ ๖ การรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นใดจากต่างประเทศ 

      - ผูใ้หมิ้ไดร้ะบุใหเ้ป็นของส่วนตวั 

      - มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพนับาทไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตวั                  
 หรือไม่ 

     แต่มีเหตุผลความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรบัไวเ้พ่ือรกัษาไมตรี มิตรภาพ หรือ 

 ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างบุคคล ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัผูน้ัน้รายงาน 

 รายละเอียดขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนด์งักล่าว 

      ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว 

            หากผูบ้งัคบับญัชาเห็นว่าไม่มีเหตุท่ีจะอนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีผูน้ัน้ 

 ยึดถือทรพัยสิ์นหรือประโยชนด์งักล่าวนัน้ไวเ้ป็นประโยชนส่์วนบุคคล 

 ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัผูน้ัน้ส่งมอบทรพัยสิ์นใหห้น่วยงานของรฐั 

 ท่ีเจา้หนา้ท่ีของรฐัผูน้ัน้สงักดัโดยทนัที 
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 

ขอ้ ๗ การรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

  หรือมีราคาหรือมูลค่ามากกว่าท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๕ 

      - เจา้หนา้ท่ีของรฐัไดร้บัมาแลว้โดยมีความจ าเป็นอย่างย่ิง  
ท่ีตอ้งรบัไวเ้พ่ือ.... 

       รกัษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสมัพนัธอ์นัดี ระหว่างบุคคล เจา้หนา้ท่ี 

ของรฐัผูน้ัน้  ตอ้ง....แจง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนน์ัน้ 

ต่อผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเป็นหวัหนา้ส่วนราชการ ผูบ้ริหารสงูสุดของรฐัวิสาหกิจ ฯลฯ 

ท่ีเจา้หนา้ท่ีของรฐัผูน้ัน้สงักดั โดยทนัทีท่ีสามารถกระท าได ้เพ่ือใหวิ้นิจฉยัว่า.... 

มีเหตุผล,ความจ าเป็น,ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัผูน้ัน้ 

รบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนน์ัน้ไวเ้ป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 วรรค ๒  ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชา ฯลฯ มีค าสัง่ว่า 

ไม่สมควรรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนด์งักล่าวก็ให.้... 

 * คืนทรพัยสิ์นหรือประโยชนน์ัน้แก่ผูใ้หโ้ดยทนัที 

กรณีท่ีไม่สามารถคืนใหไ้ด ้

 * ตอ้งส่งมอบทรพัยสิ์นหรือประโยชนด์งักล่าวใหเ้ป็นสิทธิ 

ของหน่วยงานท่ีเจา้หนา้ท่ีของรฐัผูน้ัน้สงักดัโดยเร็ว 

 เม่ือไดด้ าเนินการตามความในวรรค ๒ แลว้ 

 ใหถื้อว่า เจา้หนา้ท่ีของรฐัผูน้ัน้ไม่เคยไดร้บัทรพัยสิ์น 

หรือประโยชนด์งักล่าวเลย 
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงเป็นหวัหนา้ส่วนราชการดงัต่อไปน้ี 

 (๑)  ระดบักระทรวงหรือเทียบเท่า 

(๒)  กรรมการหรือผูบ้ริหารสงูสุดของรฐัวิสาหกิจ หรือ 

 ของหน่วยงานของรฐั   * ใหแ้จง้รายละเอียดขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั  

 การรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนน์ัน้  ต่อผูมี้อ านาจแต่งตัง้ถอดถอน 
(๓)  ประธานกรรมการและกรรมการในองคก์รอิสระตามรฐัธรรมนูญ 

(๔)  ผูด้ ารงต าแหน่งท่ีไม่มีผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีอ านาจถอดถอน                  

* ใหแ้จง้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
(๕)  ผูด้ ารงต าแหน่ง สส. สว. สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน (สก.สจ.สท.อบต.)    

ใหแ้จง้ต่อประธานสภา ท่ีเจา้หนา้ท่ีของรฐัผูน้ัน้เป็นสมาชิก 

  เพ่ือด าเนินการวินิจฉยัและมีค าสัง่ 
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ขอ้ ๘ หลกัเกณฑ ์ตามประกาศฉบบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัแก่ 

  ผูซ่ึ้งพน้จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีของรฐัมาแลว้ไม่ถึง ๒ ปี ดว้ย 

 

 * ขอ้สงัเกต  ผูท่ี้พน้จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีของรฐั 

ก่อน ประกาศฉบบัน้ีมีผลบงัคบั (๒๐ ธนัวาคม ๒๕๔๓) 

ไม่น่าจะอยู่ในบงัคบัตามประกาศน้ี 
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มาตรา ๑๒๒  เจา้หนา้ท่ีของรฐัผูใ้ดฝ่าฝืน 

บทบญัญติั มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา 128 

ตอ้งระวางโทษ  จ าคกุไม่เกินสามปี หรือปรบัไม่เกิน 

หกหม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรบั    กรณีความผิดตาม 

มาตรา ๑๐๐ วรรคสาม  หากเจา้หนา้ท่ีของรฐัผูใ้ด 

พิสจูนไ์ดว่้าตนมิไดรู้เ้ห็น ยินยอมดว้ยในการท่ี 

คู่สมรสของตนด าเนินกิจการตาม  มาตรา ๑๐๐ วรรคหน่ึง 

ใหถื้อว่าผูน้ัน้ไม่มีความผิด 

 

 

 

พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทจุริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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ขอขอบพระคุณ 


