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ภาครัฐกับผลประโยชนทับซอน 

โดยวิทยากรกลุมจากกลุมงานวินัย  

กองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว 



การขัดกันแหงผลประโยชน  

(Conflict of Interest) 

๑. ความหมายของการขัดกันแหงผลประโยชน  

๒. ลักษณะของการขัดกันแหงผลประโยชน  

๓. ตัวอยาง 



๑. ความหมายของการขัดกันแหงผลประโยชน  

ศาสตราจารย ดร.กําชัย จงจักรพันธ  ใหคํานิยามวา 

หมายถึง สภาวการณ สถานการณ หรือขอเท็จจริง ที่

บุคคลซ่ึงมีอํานาจหนาที่ที่จะตองใชดุลพินิจ ปฏิบัติหนาที่ 

หรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามอํานาจหนาที่เพื่อ

สวนรวม เพื่อหนวยงาน หรือเพื่อองคกร แตตนเองมี

ผลประโยชนสวนตนที่เก่ียวของอยูในเรื่องนั้น ๆ  



๒. ลักษณะของการขัดกันแหงผลประโยชน  

๑) ตองมีการขัดกนัระหวางผลประโยชนสวนตนกบัผลประโยชนสวนรวม 

๒) ตองเปนกรณทีีบ่คุคลนั้น ๆ มีอํานาจหนาทีท่ีเ่กีย่วของกบัผลประโยชน

สวนรวม 

๓) บุคคลนั้น ๆ จะเปนบคุลากรในภาครัฐหรือภาคเอกชนกไ็ด 

๔) ประโยชนสวนตนนัน้ อาจจะเปนประโยชนในเชงิทรพัยสนิ หรือประโยชน

อ่ืนใดก็ได 

๕) ประโยชนสวนตนนั้น หมายความรวมถึงประโยชนของบุคคลอ่ืนที่ถือวา 

เปนประโยชนสวนตนดวย 



ตามมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม  

กรณีการขัดกันแหงผลประโยชน  

มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาทีข่องรัฐผูใดดําเนินกิจการ 

ดังตอไปนี้ 

  ๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทาํกับ

หนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ 

ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล 

ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 



๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท 

ที่เขาเปนคูสัญญากับ หนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ 

ผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาทีข่องรัฐซ่ึงมี

อํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี  



๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ  

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน

อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไมวา 

โดยทางตรงหรือ ทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน

ในหางหุนสวนหรือบริษัททีร่ับสัมปทานหรือเขาเปน
คูสัญญาในลักษณะดังกลาว  



๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา 

ตัวแทน พนักงานหรือลูกจาง ในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยู

ภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของ

หนวยงานของรัฐที่ เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือ

ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพ

ของ ผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยง

ตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือ

กระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาทีข่องเจาหนาที่
ของรัฐผูนั้น 



ตัวอยาง 

นาย ก. เปนหัวหนาหนวยงาน มีอํานาจ

หนาที่ในการพิจารณาเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง 

ซ่ืงรวมถึงการประกวดราคากอสรางอาคาร

ของหนวยงาน ขณะเดียวกัน ภรรยาของ 

นาย ก. ไดเขามาประมูลการกอสรางอาคาร

ของหนวยงานนั้น ถือเปนกรณีขัดกันแหง

ผลประโยชนหรือไม เพราะเหตุใด 



ตัวอยาง 

เปนกรณีขัดกันแหงผลประโยชน เนื่องจาก 

นาย ก. มีผลประโยชนสวนตน คือ บริษัท

ของภรรยานาย ก. ยอมตองการไดงานและ 

ไดราคาสูง สวนนาย ก. ในฐานะหัวหนา

หนวยงาน ยอมมีหนาที่คัดเลือกบริษัทที่ดี

ที่สุด ราคาต่ําที่สุด  



คําอธิบาย 

ดําเนินการโดยแบงกลุม ๕ กลุม มีวิทยากรประจํากลุม ๆ ละ  

๑ – ๒ คน แตละกลุมจะไดรับคําถามเก่ียวกับการขัดกัน 

แหงผลประโยชน กลุมละ ๒ คําถาม ใหผูเขารวมอบรม 

แตละกลุมปรึกษาหารือ บูรณาการความรูและประสบการณ 

จากการปฏิบัติงาน เพื่อตอบคําถาม โดยมีวิทยากรประจํากลุม

ใหคําแนะนํา แลวใหแตละกลุมตอบคําถามในกระดาษที่แจกให

และสงตัวแทนมาอธิบายคําตอบ จากนั้น วิทยากรประจํากลุม

จะเปนผูเฉลยคําตอบ 



คําถาม 

๑. นาย ก. และครอบครัว มีธุรกิจเก่ียวกับการเกษตร  

และในขณะเดียวกัน นาย ก. เปนรัฐมนตรีผูมีอํานาจหนาที่ 

ในการกําหนดนโยบายดานการเกษตร 

๒. นาย ก. เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเปน

ที่ปรึกษาในธุรกิจการศึกษาของเอกชนที่อยูภายใตการกํากับ

ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ที่นาย ก. ปฏิบัติหนาที่อยู 

กลุมที่ ๑ 



กลุมที่ ๒ 

คําถาม 

๑. นาย ก. ขาราชการกระทรวงการคลงั ไดรับการแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงการคลัง ในขณะเดียวกัน นาย ก. 

ในฐานะปลัดกระทรวงการคลัง ตองดํารงตําแหนงเปน 

รองประธานกองทุนเพื่อการฟนฟแูละพัฒนาระบบสถาบัน

การเงินโดยตําแหนง 



๒. นาย ก. เปนบุตรนาย ข. ซ่ึงประกอบกิจการสถานี

จําหนายน้ํามันของครอบครัว และไดจําหนายน้ํามันใหกับ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงหน่ึงมาโดยตลอด โดยราคา

จําหนายเปนไปตามราคาตลาดปกติ และสถานีจําหนาย

น้ํามันดังกลาวเปนสถานีจําหนายน้ํามันแหงเดียวที่ตั้งอยู

ใกลที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น หากจะซ้ือ

น้ํามันจากสถานีจําหนายน้ํามันอ่ืนซ่ึงอยูหางไกลมาก 

ก็จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเสียประโยชน 

ตอมา นาย ก. รับชวงกิจการตอจากบิดาและไดมาสมัคร

เปนผูบริหารทองภ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว 

กลุมที่ ๒ 



กลุมที่ ๓ 

คําถาม 

๑. นาย  ก. เคยเปนอธิบดีกรมสรรพากร เมื่อเกษียณอายุ

ราชการแลวไดมาทาํหนาทีเ่ปนประธานกรรมการใหกับ

บริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการดานภาษีอากร 

๒. นาย ก. เปนนิติกรองคการบริหารสวนตําบล A ไดทํา

สัญญาขายอุปกรณคอมพิวเตอรใหแกองคการบริหาร 

สวนตําบล A 



กลุมที่ ๔ 

คําถาม 

๑. นาย ก. เปนขาราชการระดับ ๖ ตําแหนงบรรณารักษ  

ไดเขาทําสัญญาวาจางกอสรางบานกับบริษัทผูรับเหมากอสราง 

ที่กําลังกอสรางอาคารใหกับหนวยงานทีน่าย ก. สังกัดอยู 

๒. นาย ก. เปนกรรมการของบริษัทเอกชน ซ่ึงอยูภายใต 

การกํากับดูแลหรือควบคุมของกรมศุลกากร มากอนที่นาย ก. 

จะไดมาปฏิบัติหนาที่ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



กลุมที่ ๕ 

คําถาม 

๑. นาย ก. เปนเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาทีใ่นการกําหนด 

แนวถนน เมื่อไดกําหนดแนวถนนแลว ตอมาไดไปซ้ือทีด่ิน 

ที่อยูขางเคียงแนวถนนดังกลาวไวลวงหนา 

๒. นาย ก. เปนนายกองคการบริหารสวนตําบล A ซ่ึงตั้งอยู 

ณ จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาง ข.ภริยา

นาย ก. ไดรับสัมปทานรังนกอีแอนจากเทศบาล B ซ่ึงตั้งอยู 

ณ จังหวัดหนึ่งในภาคใต  



เฉลย 

กลุมที่ ๑ 

๑. นาย ก. และครอบครัว มีธุรกิจเก่ียวกับการเกษตร  

และในขณะเดียวกัน นาย ก. เปนรัฐมนตรีผูมีอํานาจหนาที่ 

ในการกําหนดนโยบายดานการเกษตร 

ตอบ เปนกรณีขัดกันแหงผลประโยชน เนื่องจาก นาย ก. ในฐานะ

รัฐมนตรี ยอมมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย แผนงาน 

โครงการตาง ๆ ในทางเกษตรกรรม ใหเปนไปเพื่อประโยชน

สาธารณะ ไมใชเพื่อประโยชนของธุรกิจของนาย ก. และครอบครัว 



กลุมที่ ๑ 

๒. นาย ก. เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธกิาร ไปเปนที่ปรึกษา 

ในธุรกิจการศกึษาของเอกชนทีอ่ยูภายใตการกํากบัดแูลของ

กระทรวงศึกษาธกิาร ที่นาย ก. ปฏิบัติหนาทีอ่ยู 

ตอบ เปนกรณีขัดกนัแหงผลประโยชน เนื่องจากนาย ก. มีอํานาจหนาที่

กํากับดูแลการประกอบธรุกิจการศึกษาของเอกชนดงักลาว แตมี

ประโยชนสวนตนในการเปนทีป่รึกษาธรุกจิดงักลาวดวย และพฤติการณ

ดังกลาวเปนความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๔) แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเตมิ ฐานมีสวนไดเสียในฐานะกรรมการ  

ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางในธุรกจิของเอกชน ดวย 



กลุมที่ ๒ 

๑. นาย ก. ขาราชการกระทรวงการคลงั ไดรับการแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงการคลัง ในขณะเดียวกัน นาย ก. 

ในฐานะปลัดกระทรวงการคลัง ตองดํารงตําแหนงเปน 

รองประธานกองทุนเพื่อการฟนฟแูละพัฒนาระบบสถาบัน

การเงินโดยตําแหนง 

ตอบ ไมเปนกรณีขัดกันแหงผลประโยชน เพราะนาย ก.  

ไมมีผลประโยชนสวนตนเก่ียวของกับประโยชนของ

กระทรวงการคลัง หรือประโยชนของกองทุนเพื่อการฟนฟู

และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน แตอยางใด 



กลุมที่ ๒ 
๒. นาย ก. เปนบุตรนาย ข. ซ่ึงประกอบกิจการสถานีจําหนายน้ํามันของครอบครัว 

และไดจําหนายน้ํามันใหกับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงหนึ่งมาโดยตลอด  

โดยราคาจําหนายเปนไปตามราคาตลาดปกติ และสถานีจําหนายนํ้ามันดังกลาวเปน

สถานีจําหนายน้ํามันแหงเดียวที่ต้ังอยูใกลที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

หากจะซ้ือน้ํามันจากสถานีจําหนายน้ํามันอื่นซ่ึงอยูหางไกลมากกจ็ะทําใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นนั้นเสียประโยชน ตอมา นาย ก. รับชวงกิจการตอจากบิดา 

และไดมาสมัครเปนผูบริหารทองภิ่นในองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว 

ตอบ เปนกรณีขัดกันแหงผลประโยชน เนื่องจากหลังจากที่นาย ก. ไดเขามาเปน

ผูบริหารทองถ่ิน ยอมมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

และมีอํานาจในการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตกลับมี

ผลประโยชนสวนตนในฐานะเจาของสถานีจําหนายน้ํามันดวย  



กลุมที่ ๓ 

๑. นาย  ก. เคยเปนอธิบดีกรมสรรพากร เมื่อเกษียณอายุ

ราชการแลวไดมาทาํหนาทีเ่ปนประธานกรรมการใหกับ

บริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการดานภาษีอากร 

ตอบ ไมเปนกรณีขัดกันแหงผลประโยชน เพราะนาย ก.  

ไมมีอํานาจหนาที่ใด ๆ หรือไมสามารถใชดุลพินิจใด ๆ  

ตามกฎหมายไดอีก 



กลุมที่ ๓ 

๒. นาย ก. เปนนิติกรองคการบริหารสวนตําบล A ไดทํา

สัญญาขายอุปกรณคอมพิวเตอรใหแกองคการบริหาร 

สวนตําบล A 

ตอบ ไมเปนกรณีขัดกันแหงผลประโยชน เพราะ นาย ก. 

เปนเพียงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานกฎหมาย ไมไดมี

อํานาจกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล A หรือไมได 

มีหนาที่เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหาร 

สวนตําบล A แตอยางใด 



กลุมที่ ๔ 

๑. นาย ก. เปนขาราชการระดับ ๖ ตําแหนงบรรณารักษ  

ไดเขาทําสัญญาวาจางกอสรางบานกับบริษัทผูรับเหมากอสราง 

ที่กําลังกอสรางอาคารใหกับหนวยงานที่นาย ก. สังกัดอยู 

ตอบ ไมเปนกรณีขัดกันแหงผลประโยชน เพราะนาย ก.  

ไมไดเปนผูมีอํานาจหนาที่ในเรื่องที่เก่ียวกับการกอสรางอาคาร 

ไมมีอํานาจหนาที่ในการตรวจการจาง หรือไมอยูในสถานะ 

ที่ผูรับเหมาจะใหประโยชนใด ๆ ได 



กลุมที่ ๔ 
๒. นาย ก. เปนกรรมการของบริษัทเอกชน ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลหรือควบคุมของ 

กรมศุลกากร มากอนที่นาย ก. จะไดมาปฏิบัติหนาที่ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

ตอบ ในขณะที่นาย ก. เปนกรรมการในบริษัทดังกลาวกอนดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง ถือวาในขณะเปนกรรมการ นาย ก. ยังไมมีหนาที่กํากับดูแล

กระทรวงการคลัง จึงไมเปนกรณีขัดกันแหงผลประโยชน แตเม่ือนาย ก. ดํารงตําแหนง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง แลว ถานาย ก. ยังไมลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท 

จะถือเปนกรณีขัดกันแหงผลประโยชน เพราะนาย ก. มีหนาที่กํากับดูแลกระทรวงการคลัง

แลว และพฤติการณดังกลาวเปนความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๔) แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  

และที่แกไขเพ่ิมเติม ฐานมีสวนไดเสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือ

ลูกจางในธุรกิจของเอกชน ดวย อีกทั้งอาจถือเปนกรณีที่นาย ก. ขาดคุณสมบัติและตอง 

พนจากตําแหนงรัฐมนตรีตามบทบัญญัติอื่นของกฎหมายได  



กลุมที่ ๕ 

๑. นาย ก. เปนเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ในการกําหนด 

แนวถนน เมื่อไดกําหนดแนวถนนแลว ตอมาไดไปซ้ือที่ดิน 

ที่อยูขางเคียงแนวถนนดังกลาวไวลวงหนา 

ตอบ ไมเปนกรณีขัดกันแหงผลประโยชน เพราะแนวถนน 

ไมไดผานบริเวณที่ดินของนาย ก. จึงไมมีผลประโยชนสวนตน 

ใหกังวล แตพฤติการณถือเปนการใชขอมูลที่ตนไดมาในฐานะ

เจาหนาที่ทําการแสวงหาประโยชนที่มิควรได เปนการอาศัย

ตําแหนงหนาที่หาประโยชน 



กลุมที่ ๕ 

๒. นาย ก. เปนนายกองคการบริหารสวนตาํบล A ซึ่งตั้งอยู ณ จังหวัดหนึง่

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื นาง ข. ภริยานาย ก. ไดรับสัมปทานรังนก

อีแอนจากเทศบาล B ซึ่งตั้งอยู ณ จังหวัดหนึง่ในภาคใต  

ตอบ ตามหลักแลว ไมถือเปนกรณขีัดกนัแหงผลประโยชน เพราะนาย ก. 

ไมไดมีอํานาจหนาที่กาํกบัดแูลเกีย่วกบัสัมปทานรังนกอีแอน แตตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเตมิ กําหนดวาพฤตกิารณ

ดังกลาวเปนความผิดตามมาตรา ๑๐๐ (๓) ฐานรับสัมปทานจากหนวยงาน

ของรัฐ เนื่องจาก นาง ข. มีความสัมพันธใกลชิดกบันาย ก. และเขาไปรับ

สัมปทานจากหนวยงานของรัฐ 



เอกสารอางอิง 

ศาสตราจารย ดร. กําชัย จงจักรพันธ. การขัดกัน

แหงผลประโยชน กับ พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐, 

หางหุนสวนจํากัด เจริญรัฐการพิมพ : พิมพครั้งที่ ๔ 

(๒๕๕๘) 



รายชื่อวิทยากรกลุม 

 

๑. นายมนตรี ไชยคีรี   นิติกรชํานาญการพิเศษ 

๒. นางสาวลัดดาวัลย สุวรรณรัตน นิติกรชํานาญการ 

๓. นายนพดล สนมณ ี  นิติกรชํานาญการ 

๔. นายนัทธพงศ สิมมาวัน นิติกรปฏิบัติการ 

๕. นายรัฐราม สิรันทวิเนต ิ นิติกรปฏิบัติการ  


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29

