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ค าน า 
 

ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดกฎหมายและจริยธรรม เมื่อผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง
ส่งผลให้มีการใช้อ านาจไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจ และท าให้ละทิ้งคุณธรรม    
ในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์  
ที่ประชาชนจะได้รับ ท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน โดยเฉพาะผลประโยชน์ของประชาชน
ในชุมชนต้องเสียหาย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ การใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยการก าหนด
หลักการไว้ ในรัฐธรรมนูญ และมาตรการไว้ในพระราชบัญญัติต่างๆ  

ดังนั้น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลควร จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเครื่องมือให้บุคคลอ่ืนแสวงหาผลประโยชน์  

องค์การบริหารส่วนต าบลควร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการ ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ต่อไป  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลควร 
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บทที่ 1 

นิยามศัพท์ผลประโยชน์ทับซ้อน 
............................. 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะ
น าไปสู่การทุจริต  

ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่า     
มีคุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจ
ให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการทั้งหลาย ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ      
ที่เก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เก่ียวกับเงิน (non-pecuniary)  

๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยัง
เกี่ยวกับการเพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัท 
ที่รับงานจากหน่วยงาน รวมถึง การได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน 
ส่วนลดของขวัญ หรือของที่แสดงน้ าใจไมตรีอ่ืนๆ  

๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว      
หรือกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมอ่ืนๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูปความ
ล าเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ใน
ประเภทนี้  

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึง หลักประโยชน์ต่อมวล
สมาชิก การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้
ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย  

 ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
 ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  
 ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้อง

จ ากัดขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที ่ 
 หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หลีกเลี่ยงการ

กระท า/กิจกรรม ส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน  
 หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
 ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่  
 ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ไปหา

ต าแหน่งงานใหม่  
หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทางานให้ภาครัฐคือ การให้

ความส าคัญอันดับต้นแก่ ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ
รัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืนๆ ท างานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา 
อาสาสมัคร  
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ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็น
นักการเมืองข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ 
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรอืไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระท่ังกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็น
ว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท าดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึง       
ถึงประโยชน์สาธารณะ แต่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง  
เป็นหลัก  

ความขัดแย้ง Conflict สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น       
เมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกัน
ในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์  

ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการทุจริตคอร์รัปชัน่  
การคอร์รัปชั่น คือการทุจริตในระดับที่สูงสุด ส่วนความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ถือว่าเป็นความผิดระดับต้น บางกรณียังไม่ใช่การ 
“คอร์รัปชั่น” แต่เป็นพฤติการณ์อาจเป็นต้นเหตุของการคอร์รัปชั่นได้  

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน  
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Acceptance of Benefit) เช่น การรับของขวัญ        

เงินสนับสนุน เงินที่ลูกค้าของหน่วยงานบริจาคให้ 
2. การท าธุรกิจกับตนเอง (Self-Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานตนเอง เช่น   

มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานต้นสังกัด  
3. การท างานหลังออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณไปแล้ว (Post-

Employment) เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปท างานในหน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจประเภทที่ตนเองเคยมี
อ านาจควบคุมก ากับดูแล  

4. การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่น ตั้งบริษัท
ด าเนินการธุรกิจที่แข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด  

5. การใช้สมบัติของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer’s Property 
for Private Usage) เช่น การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 

6. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือ
ประโยชน์ตนเอง  

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork 
Barreling) 
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บทที่ 2 
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

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

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 หมวด 6 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  

มาตรา 126 นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศก าหนด ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้  

(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่ เจ้าพนักงาน   
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการ
ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี  

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด 
หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  ในฐานะที่เป็น           
เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้น ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด  

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างใน
ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงาน
ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น เจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของ
ธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อ
ความมีอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  

ให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง
ด้วย โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็น
กรณีท่ีคู่สมรสนั้นด าเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง  

คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จด
ทะเบียนสมรสด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

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

มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับสูงและ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ด าเนินการใดตามมาตรา 
๑๒๖ (๔) ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง  
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มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุพการี 
ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป  

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้น
จากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๒๙ การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
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บทที่ 3 
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

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

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

การขึ้นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  

เรื่องต าแหน่งท่ีต้องยื่นบัญชี  
 ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องประกาศให้ต าแหน่งที่มีความส าคัญ มีหน้าที่

ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอีกทั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจก าหนดต าแหน่งเพ่ิมเติมได้ นอกจากนี้     
มีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ไม่ต้องยื่นบัญชีฯ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อต้นสังกัด (มาตรา 
102 มาตรา 103 และมาตรา 130)  
(ตามกฎหมายใหม่จะต้องมีการประกาศต าแหน่งที่จะให้ยื่นบัญชีก่อน ซึ่งจะแตกต่างจากกฎหมายเดิมซึ่ง
เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องยื่นบัญชี)  

 กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐต้องยื่นบัญชีทุกต าแหน่ง  

เรื่องคู่สมรส  
ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ โดยคู่สมรสให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้ จดทะเบียนสมรสด้วย ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด (มาตรา 102 วรรคท้าย)  

เรื่องการด าเนินการกรณีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  
ก าหนดว่าเมื่อมีการเปรียบเทียบบัญชีแล้ว หากมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติจะเป็นเหตุ   

เข้าลักษณะร่ ารวยผิดปกติ ตามบทนิยามค าว่า “ร่ ารวยผิดปกติ” ซึ่งตามมาตรา 113 ก าหนดให้ต้องไป 
ไต่ส่วนเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไป  

เรื่องการยื่นบัญชี (มาตรา 105)  
 ก าหนดระยะเวลาในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต้องไม่น้อยกว่า 60 วัน  
 ไม่ได้ก าหนดการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากต าแหน่งครบ 1 ปี  
 ไม่ได้ให้ทายาทยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเจ้าพนักงานของรัฐตาย  
 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระยื่นเมื่อเข้าและพ้นจากต าแหน่ง  
 เจ้าหน้าที่ของรัฐนอกเหนือจากต าแหน่งดังกล่าวข้างต้นที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีต่อ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 102 นอกจากต้องยื่นเมื่อเข้าและพ้นจาก
ต าแหน่งแล้ว ต้องยื่นทุกสามปีตลอดระยะเวลาที่ยังด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ด้วย  

 กรณีพ้นจากต าแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งภายในหนึ่ง
เดือน ผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากต าแหน่งและกรณีเข้า
ด ารงต าแหน่งใหม ่
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 กรณีเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินด้วย เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ใหม่  

เรื่องการเปิดเผยบัญชี  
 นอกเหนือจากต าแหน่งตามกฎหมายเดิมแล้ว เพ่ิมต าแหน่งที่ต้องเปิดเผยมากขึ้น 

โดยระบุให้เปิดเผยบัญชีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง และผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด (มาตรา 
106)  

 ก าหนดให้ต้องเปิดเผยที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์  
 การเปิดเผยบัญชีต้องไม่ระบุถึงรายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สิน และภาพถ่าย

ทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จ าเป็นหรือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของ
ข้อมูลได ้ 

เรื่องการแจ้งเตือนให้ยื่นบัญชีฯ และเอกสารประกอบ กรณีไม่ยื่นบัญชีหรือกรณียื่นมา
แล้วแต่ไม่ครบถ้วน  

 ก าหนดให้ส านักงานแจ้งเตือนเป็นหนังสือไปยังผู้ยื่นบัญชีก่อน  
 เมื่อหน่วยงานแต่งตั้งหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่พ้นจากต าแหน่งกรณีต าแหน่งที่ต้องยื่น

บัญชีต่อ ป.ป.ช. ต้องแจ้ง ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน  

เรื่องการตรวจสอบทรัพย์สิน  
 ยังคงหลักการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินตาม

บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
 พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานไต่สวนมีอ านาจตามมาตรา 34 (1) (2) (3)  

เรื่องการเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สิน (มาตรา 111)  
 เปิดเผยผลว่าบัญชีทรัพย์สินมีความผิดปกติหรือไม่  
 การเปิดเผยให้ประชาชนทราบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ก าหนด  
เรื่องการขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก  

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจขอข้อมูลจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินได้ตามที่จ าเป็น  

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน หรือบุคคลใด
ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องหรือความมีอยู่จริงตามที่ปรากฏในรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นไว้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือทรัพย์สินหรือหนี้สินอ่ืนใด
ที่มิได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  

เรื่องการด าเนินคดีกรณีจงใจไม่ยื่น/ปกปิด/ยื่นเท็จ  



 การวินิจฉัยว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ จงใจไม่ยื่น/ปกปิด/ยื่นเท็จ ต้องประกอบด้วย
พฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วย 
(มาตรา 114)  
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 มีการก าหนดเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาและระยะเวลาชี้แจงข้อกล่าวหาให้มีความ
ชัดเจน  

 เขตอ านาจศาลได้ก าหนดให้มีการยื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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บทที่ 4 
กรณีศึกษาผลประโยชน์ทับซ้อนของกระทรวงมหาดไทย 

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

กรณีท่ีภรรยา และญาติเป็นผู้รับเหมา  

จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า หลายกรณีผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ได้เป็น
เจ้าของกิจการเอง แต่เป็นกิจการของคู่สมรส มีทั้งจดทะเบียน ไม่จดทะเบียน หรือเดิมจดทะเบียนแล้วมา
หย่าขาดกันก่อนมาเป็นคู่สัญญากับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นของญาติสนิท บิดา มารดาและ
พ่ีน้อง บุตร บางกรณีดูเหมือนเป็นความจงใจเลี่ยงกฎหมาย ตัวอย่างเช่น กรณีของเทศบาล ก. ที่ได้รับ
ความสนใจจากสาธารณชนมาก เพราะเกิดการลอบวางเพลิงที่ว่าการอ าเภอ ก. ซึ่งต ารวจเผยว่ามาจาก
ความขัดแย้งในเทศบาล ก. นอกจากนี้ยังรายงานว่าจังหวัดก าลังสอบสวนหาข้อเท็จจริงการกล่าวหาว่า
สมาชิกสภาเทศบาลฝ่ายค้านร้องว่าฝ่ายบริหารมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาจ้าง  ก่อสร้างถนน คู่สัญญาเป็น 
พ่ีน้องกัน ส่วนฝ่ายบริหารก็ร้องว่าภรรยาสมาชิกเทศบาลฝ่ายค้านท าสัญญาซื้อขายน้ ามันกับเทศบาล
ต าบล ก. ซึ่งกรณีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ  

การจัดซื้อที่ดินของตัวเอง  

เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
จ าเป็นต้องมีการจัดซื้อที่ดินเพ่ือท าโครงการ เช่น สถานที่ท าการขององค์กรปกครองท้องถิ่น โรงบ าบัด   
น้ าเสีย ที่ดินส าหรับการก าจัดขยะ หรือสถานีน้ าประปา และพบว่าหลายครั้งไม่สามารถซื้อที่ดินตามราคา
ที่ได้รับงบประมาณ หรือรัฐเสียเงินมากขึ้นเพราะราคาที่ดินแพงเกินความเป็นจริง และมีข่าวการทุจริต 
ควบคู่ไปกับการจัดซื้อที่ดินเสมอ ซึ่งสาเหตุหนึ่งของปัญหานี้มีต้นตอจากการที่ผู้บริหารมีความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยหาประโยชน์ส่วนตัว เก็งก าไรจากราคาที่ดิน 
ทั้งในรูปใช้ข้อมูลภายในเป็นประโยชน์ ไปซื้อทีด่ินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบที่ก าหนดที่ตั้งโครงการใน
พ้ืนที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู่ เพ่ือขายที่ดินของตนเองในราคาที่สูง ทั้งที่ตนเองเป็นบุคคลที่ต้องรักษาประโยชน์
ของสาธารณะ 

กรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่ารถบริษัทตนเอง  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ข. ได้ท าสัญญาเช่ารถกับบริษัทรวดเร็วยานยนต์ จ ากัด 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. เป็นกรรมการของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือไป      
ทัศนศึกษาตามโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ข. ในกรณีเดิมจังหวัด ข. วินิจฉัยว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
สัญญา แต่ต่อมาส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้ว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล ข. ไม่ต้องให้พ้น
จากต าแหน่งเพราะใน พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 การเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งต้องเป็นสัญญาสัมปทานเท่านั้น สัญญานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ข. ท ากับบริษัทเป็นเพียงสัญญาธรรมดา แต่ในที่สุดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. ต้อง
พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งประเด็น “สัญญาสัมปทาน” ใน 



พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแสดงความลักลั่นในกฎหมายที่ก าหนดลักษณะห้ามเรื่องการมีส่วนได้
ส่วนเสียที่แตกต่างกันระหว่างประเภทองค์กรปกครองท้องถิ่น 

 
9 

  
กรณีการซื้อขายน้้ามันของเทศบาลต้าบล ค.  

เรื่องของเทศบาลต าบล ค. เป็นกรณีที่ท าให้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะจากกรณีนี้ มีนายกเทศมนตรี และสมาชิก
สภาเทศบาล 2 คนพ้นจากสมาชิกภาพตามคาวินิจฉัย ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เหตุเพราะมี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและอ้อม ในห้างหุ้นส่วนจ ากัดประสิทธิภาพสูงการก่อสร้าง ซึ่งมีสัญญาขาย
น้ ามันเชื้อเพลิงให้กับเทศบาลต าบล ค. โดยสมาชิกคนหนึ่งเป็นหุ้นส่วน สมาชิกอีกคนหนึ่งเป็นสามีโดย
ชอบด้วยกฎหมายของหุ้นส่วนอีกคนของห้างฯ ส่วนนายกเทศมนตรีเป็นพ่ีสาวร่วมบิดามารดาของหุ้นส่วน
ของห้างฯ ทั้งท่ีในระยะบริเวณรัศมี 10 กิโลเมตรของส านักงานเทศบาลต าบล ค. สถานีบริการแห่งนี้ใกล้
กับส านักงานฯ มากที่สุด สถานีอ่ืนๆ อยู่ห่างไปถึง 8-15 ก.ม. ซึ่งส านักคณะกรรมการกฤษฎีกาก็วินิจฉัย
ว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้พ้นสมาชิกภาพ ในกรณีนี้สมาชิกสภาทั้งสองคนได้ลาออกก่อนการวินิจฉัย 
ส่วนนายกเทศมนตรี ค. มีข้อเท็จจริงว่านายกเทศมนตรีไม่ได้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งแม้เป็นพ่ีน้องกับหุ้นส่วนของ
ห้างฯ ก็ไม่ได้รับผลประโยชน์ในกิจการของห้างฯ แต่อย่างไร ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงวินิจฉัยว่ามิได้เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในสัญญาซื้อขายน้ ามัน 

การใหเ้ช่าที่ดินของสมาชิกเทศบาล เทศบาลต้าบล ง. 

ส าหรับในกรณีของเทศบาลต าบล ง. ไม่ใช่การที่สมาชิกสภาเทศบาลขายสินค้าและ
บริการของบริษัทตนให้เทศบาล หากเป็นเรื่องของสมาชิกสภาให้เทศบาลเช่าที่ดินเพ่ือเก็บพัสดุและที่พัก
คนงาน ในระยะแรกประมาณปี พ.ศ. 2537 เนื่องจากเทศบาลไม่มีที่ สมาชิกสภาท่านนี้อนุญาตให้
เทศบาลใช้โดยไม่คิดมูลค่า แต่ในปี พ.ศ. 2541 สมาชิกสภาได้แจ้งต่อทางเทศบาลว่าต้องการใช้ที่ดิน แต่
หากเทศบาลต้องการใช้ ก็ให้เช่าเดือนละ 6,000 บาท ซึ่งเทศบาลก็ท าสัญญาเช่าที่ดินกับสมาชิกท่านนี้
ระยะเวลา 3 ปี จาก พ.ศ. 2541 - 2543 และได้ต่อสัญญาอีก 3 ปีคือ พ.ศ. 2544 - 2547 แต่นายก 
เทศมนตรีคนใหม่ที่เพ่ิงเข้าด ารงต าแหน่งได้ร้องเรียนเรื่องนี้ขึ้นว่าสมาชิกสภามีส่วนได้เสียในสัญญา ที่ท า
กับเทศบาล สมาชิกสภาดังกล่าวจึงบอกเลิกสัญญาและคืนเงินค่าเช่า พร้อมทั้งลาออกจากการเป็นสมาชิก
สภาเทศบาล และลงสมัครเลือกตั้ง ซึ่งก็ได้รับเลือกกลับมาอีก  

การเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ลักษณะนี้อาจเห็นเป็นเรื่องปกติส าหรับแวดวงองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารเป็นเจ้าของหรือมีหุ้นส่วนในบริษัทรับเหมาก่อสร้างทั้งทางตรง หมายถึงเป็นเจ้าของ
เอง หรือทางอ้อม หมายถึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน บางกรณีด าเนินธุรกิจอยู่ก่อนแล้ว และในหลาย
กรณีเริ่มมีธุรกิจเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกหรือผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น จนมักจะมีการพูดกันว่า สภา
ท้องถิ่น เป็น “สภาผู้รับเหมา” จริงอยู่ว่าการเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนในบริษัทรับเหมาก่อสร้างนั้น
ไม่ใช่เรื่องผิด หากแต่สถานการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกสภาหรือผู้บริหาร ซึ่งได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชนเข้ามาดูแลเพ่ือประโยชน์สาธารณะ กลับเข้ามารับเหมางานในองค์กรปกครองท้องถิ่นเสีย
เอง ท าให้สมาชิกสภาและผู้บริหารมีบทบาทที่ขัดแย้งกัน คือในบทบาทของ ผู้ว่าจ้างและในบทบาทของ 
ผู้รับจ้าง และจากกรณีศึกษาบทบาทที่ขัดแย้งนี้นาสู่ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานและการทุจริตใน
รูปแบบต่างๆ  
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กรณีค่าโง่ขุดลอกล้าห้วย จ. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉ.  

กรณีนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2545 โดย องค์การบริหารส่วนต าบล ช.      
ได้ร้องเรียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉ. อนุมัติโครงการซ้ าซ้อนและมีการแอบอ้างเบิกเงินโดยไม่ได้
ท างานจริง ข้อเท็จจริงคือ องค์การบริหารส่วนต าบล ช. ได้ท าโครงการขุดลอกล าห้วย จ. โดยได้รับ
งบประมาณจากกรมการปกครอง ในการพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติจ านวน 510,300 บาท ซึ่งได้ด าเนิน
โครงการดังกล่าวตั้งแต่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 และเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2544 
พร้อมกับปักป้ายชื่อโครงการ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ต่อมา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉ. ได้อนุมัติ
โครงการขุดลอกล าห้วย จ. ซึ่งบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2545 แต่
เจ้าหน้าที่พัสดุได้บันทึกขออนุมัติด าเนินโครงการขุดลอกฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2544 งบประมาณ 
580,000 บาท ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉ. ได้ลงนามอนุมัติเห็นชอบให้ด าเนินการใน       
วันเดียวกัน ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉ. ได้จัดจ้าง หจก. ฌ เป็นผู้รับจ้าง ให้ขุดลอกคลอง
ยาว 969 เมตร และได้ท าสัญญาจ้างลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2544 โดย หจก. ฌ เข้าด าเนินการวันที่ 
27 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และส่งมอบงานในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2545 โดยน าเครื่องจักรไปขุดลอก
ต่อท้ายโครงการ ที่ขุดลอกฯ ของ องค์การบริหารส่วนต าบล ช. ที่ท าเสร็จไปแล้วอีก 93 เมตร พร้อมทั้ง
ปักป้ายโครงการและถ่ายภาพป้ายโครงการเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ฉ. ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2545 และเบิกจ่ายงบประมาณให้
ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2545 นอกจาก หจก. ฌ ปักป้ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว 
และยังท าลายป้ายโครงการเดิมขององค์การบริหารส่วนต าบล ช. ทิ้ง แต่ชาวบ้านไปพบเข้าจึงน ามาให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ช. เพ่ือด าเนินการร้องเรียน เรื่องนี้จึงปรากฏแก่สาธารณะ  

กรณีท่ีสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับเหมาเองหรือเป็นหุ้นส่วน  

การศึกษาพบว่ามีหลากหลายลักษณะของการที่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเข้ามา
รับเหมางานของเทศบาล กรณีที่พบจะมีทั้งที่เข้ามาโดยตรง ในฐานะของหุ้นส่วน เช่นกรณีของเทศบาล
ต าบล ญ. โดยเทศบาลได้ท าสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฎ. ก่อสร้าง ให้ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ฐ. 
โดยมีหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯเป็นผู้ลงนาม ซึ่งการก่อสร้างก าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 6 สิงหาคม  
พ.ศ. 2544 ต่อมาหุ้นส่วนผู้จัดการได้ลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนของห้างฯ และ ลงรับสมัครเป็นสมาชิก
สภา และได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 และได้ขอเปลี่ยนให้บิดาเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการห้างแทนตน ซึ่งในกรณีนี้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่าถึงแม้จะลาออกจาก
การเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการก่อนวันเลือกตั้ง แต่ก็ยังมีฐานะเป็นหุ้นส่วนของห้างตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างได้ท าหลังจากวันที่
ได้รับเลือกตั้งเข้ามา จึงถือว่าเป็นคู่สัญญากับเทศบาล ซึ่งต้องถูกถอดถอนสมาชิกภาพแม้แต่เมื่อเปลี่ยนให้
บิดาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการก็ยังถือว่าสมาชิกสภาผู้นี้มีผลประโยชน์จากบริษัท ฎ. อยู่ดี ซึ่งยังเป็นคู่สัญญากับ
เทศบาล กรณีชี้ให้เห็นถึงปัญหาทางกฎหมาย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการเลือกตั้งเทศบาล มิได้มีข้อ
ห้ามบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับเทศบาลลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล  จึงท าให้รัฐต้องสูญเสีย
งบประมาณ ในการเลือกตั้งซ่อม  
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การขายบริการหรือวัสดุอุปกรณ์หรือให้เช่าทรัพย์สินกับองค์กรปกครองท้องถิ่น  

นอกจากการเข้าเป็นผู้รับเหมาในโครงการก่อสร้างต่างๆ ดังกล่าวไปแล้ว ยังพบอีกว่า
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งของผลประโยชน์ได้ในกรณีที่ด า เนินธุรกิจ
ขายบริการและวัสดุอุปกรณ์กับองค์ปกครองท้องถิ่นที่ตนเองเป็นสมาชิก  เพราะอาจถูกมองว่าหา
ผลประโยชน์จากเทศบาล ลักษณะเช่นนี้พบเห็นมาก  

กรณีคณะเทศมนตรีเทศบาลเมือง ฑ. 

ส่วนกรณีเทศบาลเมือง ฑ. พบว่านายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการ
ของบริษัทตนเองให้กับเทศบาล เทศบาลเมือง ฑ. ซื้อรถจักรยานยนต์จากบริษัท ฒ. มอเตอร์ไบค์         
ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการบริษัท โดยเทศมนตรีเมือง ฑ. เป็นผู้ลงนามในฐานะผู้ซื้อ รวมทั้งการที่
เทศบาลน ารถเทศบาลยี่ห้อ ณ. ไปตรวจเช็คสภาพที่บริษัทตามยี่ห้องรถในจังหวัด ซึ่งนายกเทศมนตรี    
เป็นกรรมการบริษัท โดยกล่าวว่าเป็นศูนย์รถยี่ห้อนี้เพียงแห่งเดียวในจังหวัด นอกจากนั้น เทศมนตรี     
ในฐานะผู้จัดการและเจ้าของโรงพิมพ์ ด. ได้เป็นผู้รับจ้างเทศบาลพิมพ์หนังสือพิมพ์เทศบาลเมือง ฑ. 
รวมทั้งเทศมนตรีอีกท่านในฐานะหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน ต. ไฮฟาย วีดีโอ ซึ่งเทศบาลเมือง ฑ. ได้ท าการ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จากห้างฯ นี้ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ ในกรณีสุดท้ายเทศมนตรีได้แจ้งว่าได้ลาออกจากการ  
เป็นหุ้นส่วนของห้างฯ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่าในกรณีของเทศบาลเมือง  ฑ.               
ทั้งนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีทั้ง 2 คน มีส่วนได้เสียในสัญญา ส าหรับเทศมนตรีที่ลาออกจาก       
เป็นหุ้นส่วนนั้น ค าวินิจฉัยชี้ว่ามิได้ลาออกจริง เนื่องจากห้างฯ นี้มีหุ้นส่วนอยู่เพียง 2 คน ถ้าลาออกจริง
และเหลือผู้ถือหุ้นเพียง 1 คนซึ่งไม่อาจคงสภาพห้างฯ มีผลเป็นการเลิกห้างฯ โดยปริยาย หากแต่
เทศมนตรีก็ยังท าการค้าขายกับห้างนี้ นั่นแสดงว่าเทศมนตรียังคงเป็นหุ้นส่วนของห้างฯ 

 
………………………………………………………………………………………… 
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