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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ

นางสาวสายใจ  เกษสุวรรณ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 *ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐.

ก.	ประวัติ	ความเป็นมา	และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ	ณ	ปัจจุบัน 
 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 

กบัประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตร ี(ชดุท่ีม ีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตร)ี 
โดยได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐ เมื่อ 
วนัพฤหสับดทีี ่๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงทีป่ระชมุสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิด้พจิารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
ว่าด้วยความผิดเกีย่วกบัการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกบัประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... ในวาระทีห่นึง่ 
และลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น
คณะหนึ่ง มีจ�านวน ๒๙ คน เพื่อพิจารณา โดยมีก�าหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน และที่ประชุม 
มมีตเิหน็ชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามญัฯ พจิารณาร่างพระราชบญัญตัฉิบบันีใ้ห้แล้วเสรจ็ภายใน ๖๐ วนั 
นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้  

 ปัจจุบัน ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระท่ีสองของคณะ
กรรมาธิการวิสามัญฯ 

  

ข.	หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ	
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	พ.ศ.	....

หลักการ
 ให้มีกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ 

ส่วนรวม

รา่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด	
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม	พ.ศ.	....	
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

จุลนิติ

เหตุผล
 โดยทีก่ารบรหิารงานของรฐัจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เปิดเผย และเกิดประโยชน์สูงสดุ

ต่อประชาชน ประกอบกับต้องให้ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริต 
และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานของรัฐ จึงสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ  
และกลไกในการป้องกันและปราบปรามการกระท�าอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบอย่างเข้มงวด และเป็นการสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

ค.	สาระส�าคัญโดยสรุป  
	 ๑)	 บทนิยาม	(ร่างมาตรา ๓)
	 	 ในพระราชบัญญัตินี้		   
	 	 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ

	 	 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค  
ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ด�าเนิน
กิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ

	 	 “ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า
   (๑) นายกรัฐมนตรี
   (๒)  รัฐมนตรี
   (๓)  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   (๔)  สมาชิกวุฒิสภา
   (๕) ข้าราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการการเมือง
   (๖)  ข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืงตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการฝ่ายรฐัสภา
   (๗) ผู ้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู ้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก 

สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   (๘)  เจ้าหน้าทีข่องรฐัซ่ึงด�ารงต�าแหน่งอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�าหนด
	 	 “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

	 	 “คูส่มรส” หมายความรวมถงึ ผูซ้ึง่อยูกิ่นกันฉนัสามภีรยิาโดยมไิด้จดทะเบยีนสมรสกบั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ

	 	 “ญาติ” หมายความว่า 
   (๑) ผู้บุพการีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   (๒) ผู้สืบสันดานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    (๓)  คู่สมรสของบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   (๔)  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   (๕)  พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   (๖)  บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวพันโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย 
	 	 “โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น
	 	 “ประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้” หมายความรวมถึง
   (๑) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า
   (๒) การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
   (๓) การเข้าค�้าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
   (๔) การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน
   (๕) การขายหรอืการให้เช่าซือ้ทรพัย์สนิต�า่กว่ามลูค่าทีเ่ป็นจรงิตามทีป่รากฏในท้องตลาด
   (๖) การซือ้หรอืการเช่าซ้ือทรพัย์สนิสงูกว่ามลูค่าทีเ่ป็นจริงตามทีป่รากฏในท้องตลาด
   (๗) การให้ใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการ 

หรือคิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
   (๘) การให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่น 

โดยปกติทางการค้า
   (๙)  การให้ส่วนลดในสินค้าหรือทรัพย์สินที่จ�าหน่าย โดยให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้แก่

บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
  (๑๐) การให้เดินทาง หรือให้ขนส่งบุคคลหรือสิ่งของ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้

จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
  (๑๑) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพหรือการบันเทิงอื่นให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือ 

คิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
  (๑๒) การให้บริการวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร 

กฎหมาย หรือบัญชี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
  (๑๓) การให้รางวัล 
  (๑๔) การช�าระเงินล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
  (๑๕) การอืน่ใดซึง่เป็นการกระท�าทีท่�าให้ผูน้ั้นได้รบัประโยชน์อันอาจค�านวณเป็นเงนิได้ 

หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�าหนด
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

จุลนิติ

  “ปกตปิระเพณนิียม” หมายความว่า เทศกาลหรอืวนัส�าคญัซึง่อาจมกีารให้ของขวัญกนั 
และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ  
การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย

	 	 “คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต

	 ๒)	 ผู้รักษาการตามกฎหมาย	(ร่างมาตรา ๒๙)
  ให้ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติแห่งชาติรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี ้ทัง้นี ้ในส่วนทีเ่กีย่วกับอ�านาจหน้าทีข่องตน 
  ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัติน้ีที่มีผลเป็นการทั่วไป เมื่อได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ เว้นแต่ประกาศตามมาตรา ๓ มาตรา ๕ มาตรา ๙  
และประกาศก�าหนดต�าแหน่งของเจ้าหน้าทีข่องรฐัตามมาตรา ๑๗ ให้ใช้บงัคบัได้เมือ่พ้นก�าหนด ๑๒๐ วนั
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 ๓)	 หลักการทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	(ร่างมาตรา ๔)
  เจ้าหน้าทีข่องรฐัต้องปฏบิตัหิน้าทีห่รอืกระท�าการโดยยดึประโยชน์ส่วนรวมของรฐัและ

ประชาชนเป็นส�าคญั ต้องใช้อ�านาจตามต�าแหน่งหน้าทีท่ีต่นมอียูโ่ดยสจุรติและเทีย่งธรรม ต้องไม่กระท�า
การที่จะก่อให้เกิดความไม่เชื่อถือหรือความไม่ไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ และต้องไม่กระท�าการอันมี
ลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

	 ๔)		ข้อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม	(ร่างมาตรา ๕)

  ๔.๑)  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรอืบคุคลอืน่ ซึง่เป็นการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
แต่การใช้ต�าแหน่งหน้าที่แทนหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
สังกัดอยู่	มิให้ถือว่าเป็นการกระท�าตามมาตรานี ้(ร่างมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง)

  ๔.๒)  การกระท�าที่ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม	(ร่างมาตรา ๕ วรรคสอง)

    การกระท�าอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามวรรคหนึ่งด้วย 

      (๑) การกระท�าทีเ่ก่ียวกับการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกับประโยชน์
ส่วนรวมตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติ เว้นแต่ที่ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้

      (๒) การก�าหนดนโยบายหรือการเสนอหรือให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย 
หรือร ่างกฎซ่ึงเอื้อประโยชน์เป ็นการเฉพาะต่อกิจการที่ตน คู ่สมรส บุตร หรือบิดามารดา  
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มีส่วนได้เสียเกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติที่บุคคลทั่วไปมีอยู่ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล การเป็นหุ้นส่วน 
หรอืถอืหุ้นเกนิร้อยละ ๕ ของนติบิคุคลน้ันถอืว่าเป็นการมส่ีวนได้เสยีเกนิกว่าส่วนได้เสยีตามปกต ิเว้นแต่
เป็นการด�าเนินการตามค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก�ากับดูแล

       (๓) การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ซ่ึงตนได้รับหรือรู้จาก 
การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติหน้าที่ หรือการใช้อ�านาจในต�าแหน่งหน้าที่โดยทุจริต

       (๔) การรเิริม่ เสนอ จัดท�า หรอือนุมตัโิครงการของรฐัหรอืของหน่วยงานของรฐั 
โดยทจุริต หรือเพือ่เอือ้ประโยชน์ต่อตนเองหรอืบคุคลหน่ึงบคุคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม 

       (๕)	 การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ ไป
เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎ หรือทรัพย์สินน้ัน 
มีราคาเล็กน้อย

			 	 	 	 	(๖) การใช้ต�าแหน่งหรืออ�านาจหน้าที่ซึ่งตนมีอยู่โดยทุจริต ไปมีอิทธิพลต่อ 
การตัดสินใจโดยอิสระในการใช้อ�านาจตามต�าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงด�ารงต�าแหน่งอื่น 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นกระท�าการหรือไม่กระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้

    (ก) อนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน หรือออกค�าสั่งทางปกครองอื่นที ่
ให้สิทธิประโยชน์อันอาจค�านวณเป็นเงินได้

       (ข) ให้สัมปทาน ท�าสัญญา หรือท�านิติกรรม อันเป็นการให้ประโยชน ์
แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด

        (ค) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน โอน ย้าย ด�าเนิน
การทางวนิยั หรอืให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐในบงัคบับญัชาหรอืก�ากับดูแลของเจ้าหน้าทีข่องรฐัซึง่ด�ารงต�าแหน่ง
อื่นดังกล่าว พ้นจากต�าแหน่งหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

        (ง) ไม่แจ้งความหรือไม่ร้องทุกข์เพื่อด�าเนินคดีอาญา
        (จ) ไม่ฟ้องคด ีไม่อทุธรณ์ ไม่ฎกีา ไม่ด�าเนนิคด ีหรอืไม่ด�าเนนิการอืน่ใด

เกีย่วกบัคด ีหรอืให้ถอนค�าร้องทกุข์ ให้ถอนฟ้อง ให้ถอนอทุธรณ์ หรอืให้ถอนฎกีา ไม่ว่าจะเป็นคดปีระเภทใด
        (ฉ) ด�าเนนิกระบวนพจิารณา ท�าค�าพิพากษา ค�าสัง่ ค�าวนิจิฉยั หรอืค�าชีข้าด
        (ช) ไม่บังคับทางปกครอง ไม่บังคับคดี หรือไม่บังคับตามค�าชี้ขาด 
	 	 ๔.๓)  การใช้บังคับแก่ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง (ร่างมาตรา ๕ วรรคสาม)
        การกระท�าตามข้อ ๔.๒) (๒) (๓) และ (๔) ให้ใช้บงัคับแก่ผูด้�ารงต�าแหน่งระดบัสูง 

ผู้บริหารระดับสูง และผู้อ�านวยการกองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต และเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�าหนด

	 	 ๔.๔)		 การใช้บังคับแก่คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ร่างมาตรา ๕ วรรคสี่)
        ให้น�าความในข้อ ๔.๑ ๔.๒ และ ๔.๓ มาใช้บังคับแก่คู่สมรสหรือบุตรของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท�าโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย และในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

จุลนิติ

ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือยินยอมด้วยในการกระท�าของคู่สมรสหรือบุตรดังกล่าวหรือรู้แล้วเพิกเฉย 
มิได้ด�าเนินการแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับโทษเช่นเดียวกับคู่สมรสหรือบุตรด้วย

	 	 ๔.๕)		 การใช้บังคับแก่บุคคลลักษณะผู้ใช้	 ผู้ถูกใช้	 ผู้ร่วมด�าเนินการ	 หรือผู้ได้รับ 
มอบหมาย	(ร่างมาตรา ๕ วรรคห้า)

    ให้น�าความในข้อ ๔.๑ ๔.๒ และ ๔.๓ มาใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งมิใช่บุคคล 
ตามข้อ ๔.๔ และเป็นผู้กระท�าโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ด�าเนินการในลักษณะผู้ใช้  
ผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด�าเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระท�าการตามข้อ ๔.๑  
และข้อ ๔.๒ ด้วย

	 	 ๔.๕)		 การจดัให้มรีะเบยีบว่าด้วยการอนญุาตให้ใช้ทรพัย์สิน	(ร่างมาตรา ๕ วรรคหก)
    เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ข้อ ๔.๒ (๕) ให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ

ข้าราชการรัฐสภา คณะกรรมการบริหารศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่น
ของรัฐ จัดให้มีระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินตามข้อ ๔.๒ (๕) ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือก�ากับดูแล ทั้งน้ี โดยมีมาตรฐานไม่ต�่ากว่าระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด 
ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องก�าหนดในเรื่องทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

    (๑) ยานพาหนะ
    (๒) เครื่องมือสื่อสาร
    (๓) อาคารสถานที่
    (๔) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในส�านักงาน
    (๕) สิ่งสาธารณูปโภค
	 ๕)	 กรณีบุคคลผู้ได้รับประโยชน์จากการกระท�าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	คู่สมรส	หรือบุตร

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	หรือบุคคลอื่นตามมาตรา	๕	วรรคห้า	(ร่างมาตรา ๖)
						 (๑)	 บุคคลใดรับประโยชน์จากการกระท�าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรส หรือบุตรของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นตามมาตรา ๕ วรรคห้า โดยรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท�าดังกล่าว  
บุคคลนั้นต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดตามมาตรา ๕

						 (๒)	 ในกรณทีีน่ติิบคุคลเป็นผู้รบัประโยชน์ตาม (๑) โดยนติบิคุคลดงักล่าว ไม่มมีาตรการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�าความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นต้องระวางโทษ 
เช่นเดียวกบับุคคลตาม (๑) และถ้าการรบัประโยชน์ของนิตบิคุคลเกิดจากการรูเ้ห็นเป็นใจของกรรมการ 
หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษ 
เช่นเดียวกับบุคคลตาม (๑) ด้วย

 ๖)	 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของขวัญ	ของที่ระลึก	เงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์
อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้	(ร่างมาตรา	๗)

	 					(๑)	 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน ์
อ่ืนใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามต�าแหน่งหน้าที่
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ของตนหรอืตามทีไ่ด้รับมอบหมาย แม้ว่าผูม้อบจะระบใุห้เป็นการส่วนตวักต็าม เว้นแต่เป็นส่ิงทีอ่าจได้รบั
ตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นส่ิงที่ได้รับตามจ�านวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัต ิ
หน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศ
ก�าหนด

	 					(๒)	 เจ้าหน้าทีข่องรฐัทีไ่ด้รบัทรพัย์สินหรอืประโยชน์อืน่ใดตาม (๑) ทีต่นไม่มสีทิธไิด้รบั 
ต้องรายงานและส่งมอบสิ่งนั้นให้หน่วยงานที่ตนสังกัดในโอกาสแรกที่กระท�าได้ แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับส่ิงนั้นไว้ และให้ส่ิงนั้นตกเป็นของหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานนั้นจัดท�าบัญชี 
ไว้เป็นหลักฐานและเก็บรักษาหรือจัดการสิ่งนั้น  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด

	 				 (๓)	 ให้น�าความใน (๑) มาใช้บังคับแก่คู ่สมรสและญาติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ซึ่งได้รับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ เนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยโดยอนุโลม  ในกรณีที่คู่สมรสหรือญาติไม่มีสิทธิรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าว ให้มีหน้าที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในโอกาสแรกที่กระท�าได้ แต่ไม่เกิน  
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด�าเนินการตาม (๒) ต่อไป

	 ๗)	 แนวทางในการด�าเนินการของคณะกรรมการ	ป.ป.ช. เกี่ยวกับการกระท�าความผิด
ตามมาตรา	๕	หรือมาตรา	๖ (ร่างมาตรา ๘)

	 	 (๑)	 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการกล่าวหาว่า 
เจ้าหน้าทีข่องรฐัหรอืผูใ้ดมพีฤตกิารณ์ส่อว่ากระท�าความผดิตามมาตรา ๕ หรอืมาตรา ๖ ให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด�าเนนิการตามพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ปรากฏพฤติการณ์หรือมีการกล่าวหา ในกรณีที่มีความจ�าเป็น
ไม่อาจด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลา
ออกไปได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๖๐ วัน แต่ต้องบันทึกเหตุผลและความจ�าเป็นในการขยาย 
ระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส�านวน

	 					(๒)	 ความใน (๑) ให้ใช้บังคับแก่ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระท�าความผิด
ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ ด้วย

 ๘)	 ข้อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต�าแหน่งหน้าที่ด�าเนินงานในธุรกิจเอกชน	 
(ร่างมาตรา ๙)

      ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต�าแหน่งหน้าที่ยังไม่ถึง ๒ ปี กระท�าการดังต่อไปนี้
	 					(๑) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือด�ารงต�าแหน่ง

อ่ืนในธุรกิจของเอกชนซ่ึงเคยอยู่ภายใต้อ�านาจหน้าที่ของตนในการก�ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ  
หรือด�าเนินคดี

	 				 (๒) รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้จากธุรกิจตาม (๑)  
เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่ธุรกิจนั้นปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในกิจการงานตามปกติ

    ต�าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศก�าหนด
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

จุลนิติ

	 ๙)		ข้อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต�าแหน่งหน้าท่ีเปิดเผยความลับของราชการ	 
(ร่างมาตรา ๑๐)

    ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต�าแหน่งหรือออกจากราชการหรือหน่วยงาน 
ของรัฐ กระท�าโดยประการใด ๆ ให้ผู ้อ่ืนล่วงรู ้ความลับของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งตนได้รับหรือรู้ในระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง หรือใช้ความลับดังกล่าวไปโดยทุจริต เว้นแต่ความน้ัน
มิได้เป็นความลับอีกต่อไป 

		๑๐)	 การระงับหรือยับยั้งความเสียหายอันเกิดจากสัญญาที่มีลักษณะเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (ร่างมาตรา ๑๑)

 				 (๑)  ในกรณทีีส่�านกังานอยัการสงูสดุตรวจร่างสญัญาของรัฐไม่ว่าจะเป็นสญัญาทางแพ่ง 
หรือสัญญาทางปกครอง เมื่อปรากฏเหตุอันควรเชื่อว่าสัญญาดังกล่าวกระท�าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
โดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งอาจมีผล
ท�าให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรง หรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะ
เป็นนัยส�าคัญ ในการท�าสัญญาดังกล่าว ให้ส�านักงานอัยการสูงสุดแจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งจะเป็นคู่สัญญาและหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐน้ันสังกัดอยู่ และให้เสนอร่างสัญญาน้ันและแจ้ง 
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรที่มีอ�านาจบังคับบัญชาหรือก�ากับดูแลหน่วยงานนั้น และ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป

 				 (๒) ในระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรตาม (๑) ให้ระงับ 
การท�าสัญญาไว้ก ่อนจนกว่าคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรดังกล่าวจะมีมติหรือสั่งให้ด�าเนินการ 
อย่างหนึ่งอย่างใด

		๑๑)		ผลของสญัญาทีม่ลีกัษณะเป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกบัประโยชน์
ส่วนรวม (ร่างมาตรา ๑๒)

       (๑) สัญญาใดของรฐัไม่ว่าจะเป็นสญัญาทางแพ่งหรอืสญัญาทางปกครองทีก่ระท�าโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมีอ�านาจหน้าท่ีในการท�าหรือให้ความเห็นชอบสัญญานั้นโดยทุจริตหรือมีลักษณะ
เป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกับประโยชน์ส่วนรวม หากคูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงรูเ้หน็เป็นใจ 
หรือรู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าว และยังเข้าท�าสัญญานั้น ให้สัญญาดังกล่าวมีผลดังต่อไปนี้

   (๑.๑) เป็นโมฆะ หากการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าว 
มีผลท�าให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรง หรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าว 
มีลักษณะเป็นนัยส�าคัญในการท�าสัญญาดังกล่าว

   (๑.๒) ให้ด�าเนินการตามสญัญาต่อไป หากสญัญาน้ันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
และรัฐไม่เสียประโยชน์เกินสมควร ในกรณีนี้ ให้หน่วยงานของรัฐคู่สัญญามีอ�านาจฝ่ายเดียวท่ีจะ 
แก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาเพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐได้ ไม่ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  
หากคู่สัญญาน้ันได้รับความเสียหาย ให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่คู่สัญญานั้น  
แต่ไม่ตัดสิทธิหน่วยงานของรัฐที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาซึ่งรู้เห็นเป็นใจหรือรู้หรือควรจะรู ้
ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ

   (๑.๓) กรณีตาม (๑.๑) หรือ (๑.๒) หากสัญญาส่วนหนึ่งส่วนใดมีลักษณะ 
ตาม (๑.๑) และไม่ใช่สาระส�าคัญของสัญญาทั้งฉบับและอาจแยกออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะได้  
ให้สัญญาส่วนนั้นเป็นโมฆะ

   กรณีตาม (๑.๑) (๑.๒) และ (๑.๓) ย่อมไม่กระทบกระเทือนสิทธิที่ได้รับไปแล้ว
ของบุคคลภายนอกผู้สุจริต

		 	 (๒)  ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วเห็นว่าสัญญาใดมีลักษณะตาม (๑) 
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นค�าร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นผู้พิจารณา
และมีค�าส่ังตาม (๑) และให้ค�าสั่งนั้นผูกพันคู่สัญญาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย แต่กรณีตาม (๑.๑)  
ให้ยื่นค�าร้องภายใน ๒ ปี นับแต่วันท�าสัญญา

		๑๒)	 กรณีตรวจพบว่าสัญญามีผลเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา	๑๒		(ร่างมาตรา ๑๓)

     ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าสัญญาใดมีลักษณะตามมาตรา ๑๒  
ให้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบหรือจัดท�าขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�าเนินการตามมาตรา ๑๒ ต่อไป

		๑๓)			การยื่นค�าร้องต่อคณะกรรมการ	 ป.ป.ช. กรณีตรวจพบว่าสัญญาสัมปทานของรัฐ
หรือสัญญาที่รัฐให้จัดท�าบริการสาธารณะหรือจัดให้มีส่ิงสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน	 มีผลเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
กับประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา	๑๒	(ร่างมาตรา ๑๔)

  (๑)	 ในกรณีที่สัญญาสัมปทานของรัฐ หรือสัญญาที่รัฐให้จัดท�าบริการสาธารณะหรือ
จดัให้มีส่ิงสาธารณูปโภคหรอืแสวงประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตทิัง้หมดหรอืบางส่วน มเีหตอุนัควร
เชื่อได้ว่าเข้าลักษณะตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิยื่นค�าร้องต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อยื่นค�าร้องต่อศาลปกครองสูงสุด

   (๑.๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา  
ซึ่งเข้าชื่อรวมกันมีจ�านวนไม่น้อยกว่า ๗๐ คน

   (๑.๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อรวมกันมีจ�านวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน
   (๑.๓) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

๒ ใน ๓ ของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
   (๑.๔) ผูต้รวจการแผ่นดนิซึง่ปรกึษาหารอืและเหน็ชอบร่วมกนัตามพระราชบัญญตั ิ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
	 	 (๒)	 ลักษณะหรือประเภทของสัญญาของรัฐตาม (๑) และหลักเกณฑ์และวิธีการ 

การเข้าชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม (๑.๒) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�าหนด
  (๓)	 ค�าร้องตาม (๑) ต้องมีหลกัฐานชดัเจนเพียงพอทีจ่ะด�าเนนิการไต่สวนข้อเทจ็จรงิได้ 
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

จุลนิติ

  (๔)	 เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับค�าร้องตาม (๑) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ไต่สวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ถ้ามีความจ�าเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะ
เวลาออกไปได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน แต่ต้องบันทึกเหตุผลและความจ�าเป็น 
ในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส�านวน ในกรณีที่ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามีมูล ให้ยื่นค�าร้องต่อศาลปกครองสูงสุด
ต่อไป

	 	 (๕)		ให้น�าความในมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาใช้บังคับแก่สัญญา 
ตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม

	 	 (๖)		การพิจารณาและวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นไปโดยรวดเร็วและ 
เป็นธรรม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก�าหนด 

	 	 (๗)	 ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือในระหว่าง 
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด หากการด�าเนินการตามสัญญาดังกล่าวอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะยื่นค�าร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีค�าสั่งระงับ 
สัญญาของรัฐดังกล่าวไว้ชั่วคราวก่อนก็ได้

		๑๔)	 โครงการของรัฐมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะมีผลเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม		และการทุจรติหรอืการขดักนัระหว่างประโยชน์ดังกล่าว
มีผลท�าให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรง	(ร่างมาตรา ๑๕)

  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ ในกรณีที่โครงการของรัฐดังต่อไปนี้  
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึง และการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ดังกล่าว มีผลท�าให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ดังกล่าว มีลักษณะเป็นนัยส�าคัญในการท�าโครงการดังกล่าว ให้น�ามาตรา ๑๔ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม แต่ให้ยื่นค�าร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน ๒ ปี นับแต่ 
วันเริ่มโครงการ เพื่อส่ังให้ยุติโครงการหรือสั่งให้น�าโครงการดังกล่าวกลับไปทบทวนใหม่เพื่อแก้ไข 
ให้รัฐไม่เสียประโยชน์  ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อการด�าเนินคดีแก่ผู้กระท�าความผิด

  (๑) โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี
  (๒) โครงการของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคซึ่งได้รับความเห็นชอบ

จากผู้มีอ�านาจหน้าที่หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
  (๓) โครงการของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
  (๔) โครงการของรฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชน หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐั ซึง่คณะกรรมการ 

ของหน่วยงานนั้นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
  (๕) โครงการอ่ืนของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการตรวจเงิน 

แผ่นดินร่วมกันประกาศก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  ลักษณะหรือประเภทของโครงการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามที่ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�าหนด
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จุลนิติ

		๑๕)	 การพจิารณา	การมคี�าสัง่	และการอทุธรณ์ค�าสัง่ของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ (ร่างมาตรา ๑๖)

   การพิจารณา การมีค�าสั่ง และการอุทธรณ์ค�าสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕ ให้เป็นไปโดยรวดเรว็และเป็นธรรม  ทัง้น้ี ตามข้อบงัคบั
ของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

		๑๖)	 การแสดงข้อมูลต่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	(ร่างมาตรา ๑๗)
	 				 (๑)	 เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ก�ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�าเนินคดี  

และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด�ารงต�าแหน่งอื่น ต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
     (๑.๑) การด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานอื่นของรัฐทุกต�าแหน่ง
     (๑.๒) การด�ารงต�าแหน่งในธุรกิจหรือหน่วยงานเอกชนไม่ว่าหน่วยงานนั้น 

จะมีวัตถุประสงค์แสวงหาก�าไรมาแบ่งปันกันหรือไม่
     (๑.๓) การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นนอกจากต�าแหน่งที่ด�ารงอยู่
     (๑.๔) กิจกรรมอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�าหนด
	 	 (๒)	 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงรายได้ท่ีได้จากการด�ารงต�าแหน่ง การประกอบอาชีพ 

วิชาชีพ หรือกิจกรรมอื่นตาม (๑.๑) (๑.๒) (๑.๓) และ (๑.๔) ด้วย
	 	 (๓)	 ในกรณีที่มีความเปล่ียนแปลงของข้อมูลตาม (๑) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้ง 

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบ 
ความเปลี่ยนแปลงนั้น

	 	 (๔)	 ต�าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (๑) หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงข้อมูล 
ตาม (๑) และการแจ้งความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตาม (๓) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศก�าหนด

		๑๗)	 หน่วยงานพิเศษภายในส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิ(ร่างมาตรา ๑๘)

  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีหน่วยงานพิเศษขึ้นภายในส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีฐานะไม่ต�่ากว่าส�านักหรือเทียบเท่า และมีบุคลากร 
ที่เพียงพอกับภารกิจเพื่อรับผิดชอบในการก�ากับดูแลและการบังคับใช้พระราชบัญญัติน้ี ตลอดจน 
ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
รวมทั้งด�าเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

  เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดท�าข้อก�าหนดและคู่มือการปฏิบัติของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ และมีหน้าที่ตอบข้อหารือ 
ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหารือว่าการกระท�าที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

จุลนิติ

จะกระท�าเป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามพระราชบญัญตัน้ีิหรอืไม่ 
ทั้งนี้ โดยต้องตอบข้อหารือภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อหารือ และจะปฏิเสธไม่ตอบข้อหารือ 
เพราะเหตุที่เรื่องนั้นยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้

  เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท�าการไปตามการตอบข้อหารือของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
โดยสุจริต ย่อมไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

		๑๘)	 การไต่สวนข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยการกระท�าผิดตามพระราชบัญญัติน้ี	 
	(ร่างมาตรา	๑๙)	

  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยการกระท�า 
ตามพระราชบญัญตันิี ้ โดยให้น�าพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติมาใช้บังคับโดยอนุโลม

  ๑๙)		 บทก�าหนดโทษ	(ร่างมาตรา ๒๐ ถึงร่างมาตรา ๒๔)
	 	 ๑๙.๑)		 เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู ่สมรส หรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคล 

ตามมาตรา ๕ วรรคห้า ผู ้ใดกระท�าการอันเป็นความผิดตามมาตรา ๕ ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

     ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงกระท�าความผิดตามวรรคหน่ึง เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ทางการเมือง ต้องระวางโทษ ๒ เท่าของโทษที่ก�าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง 

	 	 ๑๙.๒)		 เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรส หรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๗ โดยไม่แจ้งรายงานหรือหรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินภายในเวลาที่ก�าหนด ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 	 ๑๙.๓)		 เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ ป ี
หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 	 ๑๙.๔)		 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 	 ๑๙.๕)		 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจไม่แสดงข้อมูล รายได้ หรือความเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมูลหรือรายได้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาทีม่าตรา ๑๗ ก�าหนด หรอืจงใจแสดงข้อเทจ็จรงิ
ดังกล่าวด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 
๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

		๒๐)		 เขตอ�านาจของศาล	(ร่างมาตรา ๒๕)
       บรรดาความผิดตามพระราชบญัญตัน้ีิ ให้อยูใ่นอ�านาจของศาลซึง่มเีขตอ�านาจเหนอืคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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จุลนิติ

		๒๑)	 บทก�าหนดโทษประธานกรรมการ	 กรรมการ	 อนุกรรมการ	 พนักงานเจ้าหน้าท่ี	 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 มอบหมาย	 และการยื่นข้อกล่าวหากรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ร่างมาตรา ๒๖)

    ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ผู้ใดกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษ ๒ เท่าของโทษ 
ที่กฎหมายก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้น

  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภาจ�านวนไม่น้อย
กว่า ๑ ใน ๕ ของจ�านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าทีมี่อยูข่องทัง้สองสภา หรือประชาชนผูมี้สทิธเิลอืกตัง้จ�านวน
ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ คน หรอืคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ มสีทิธิเข้าชือ่กล่าวหาว่ากรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติแห่งชาตผิูใ้ดกระท�าความผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิ โดยยืน่ต่อประธานรฐัสภา
พร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าตามที่ 
ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพ่ือตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ ท้ังน้ี  
ตามกฎหมายว่าด้วยผู้ไต่สวนอิสระ

		๒๒)	 บทเฉพาะกาล	(ร่างมาตรา ๒๗ ถึงร่างมาตรา ๒๘)
   ๒๒.๑)  ในวาระเริ่มแรกมิให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรคสอง (๕) มาใช้บังคับจนกว่า

จะมีระเบียบตามมาตรา ๕ วรรคหก
   ๒๒.๒)  ให้ด�าเนินการจัดให้มีระเบียบตามมาตรา ๕ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีที่หน่วยงานใดยังมิได้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะ
เวลาดงักล่าว ให้น�าระเบยีบทีอ่อกโดยคณะรฐัมนตรมีาใช้บงัคบัแก่เจ้าหน้าทีข่องรฐัซ่ึงอยูใ่นบงัคบับญัชา
หรือก�ากับดูแลของหน่วยงานนั้นด้วยโดยอนุโลมจนกว่าจะได้มีการออกระเบียบนั้น

  ๒๒.๓)  มใิห้น�าบทบัญญติัมาตรา ๙ มาใช้บงัคบัแก่เจ้าหน้าทีข่องรฐั ซ่ึงพ้นจากต�าแหน่ง
หน้าที่ไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ทา่นผูอ่้านวารสาร “จลุนติิ” ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ ดังน้ี 
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