ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

นางสาวสายใจ เกษสุวรรณ
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

ร่เกี่ยาวกังพระราชบั
ญญัติว่าด้วยความผิด
บการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....

ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส ่วนบุคคล
กับประโยชน์สว่ นรวม พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดทีม่ ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี)
โดยได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึง่ ทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้พจิ ารณาร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกีย่ วกับการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม พ.ศ. .... ในวาระทีห่ นึง่
และลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น
คณะหนึ่ง มีจ�ำนวน ๒๙ คน เพื่อพิจารณา โดยมีก�ำหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน และที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนีใ้ ห้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้
ปั จ จุ บั น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาในวาระที่ ส องของคณะ
กรรมาธิการวิสามัญฯ

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

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์

*ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐.
ก.ย. - ต.ค. ๖๐

89-101-MAC6.indd 89

จุลนิติ

89

10/27/17 1:06 PM

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....

เหตุผล
โดยทีก่ ารบริหารงานของรัฐจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เปิดเผย และเกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อประชาชน ประกอบกับต้องให้ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริต
และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานของรัฐ จึงสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ
และกลไกในการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบอย่างเข้มงวด และเป็นการสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระส�ำคัญโดยสรุป

๑) บทนิยาม (ร่างมาตรา ๓)
ในพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในองค์ ก รอิ ส ระ
ตามรัฐธรรมนูญ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ด�ำเนิน
กิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ
“ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า
		 (๑) นายกรัฐมนตรี
		 (๒) รัฐมนตรี
		 (๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
		 (๔) สมาชิกวุฒิสภา
		 (๕) ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการการเมือง
		 (๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
		 (๗) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		 (๘) เจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
“คูส่ มรส” หมายความรวมถึง ผูซ้ งึ่ อยูก่ นิ กันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

“ญาติ” หมายความว่า
		 (๑) ผู้บุพการีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
		 (๒) ผู้สืบสันดานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๓) คู่สมรสของบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
		 (๔) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
		 (๕) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
		 (๖) บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
		 ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวพันโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย
“โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่น
“ประโยชน์อื่นใดอันอาจค�ำนวณเป็นเงินได้” หมายความรวมถึง
		 (๑) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า
		 (๒) การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
		 (๓) การเข้าค�้ำประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
		 (๔) การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน
		 (๕) การขายหรือการให้เช่าซือ้ ทรัพย์สนิ ต�ำ่ กว่ามูลค่าทีเ่ ป็นจริงตามทีป่ รากฏในท้องตลาด
		 (๖) การซือ้ หรือการเช่าซือ้ ทรัพย์สนิ สูงกว่ามูลค่าทีเ่ ป็นจริงตามทีป่ รากฏในท้องตลาด
		 (๗) การให้ใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการ
หรือคิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
		 (๘) การให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่น
โดยปกติทางการค้า
		 (๙) การให้ส่วนลดในสินค้าหรือทรัพย์สินที่จ�ำหน่าย 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�ำระเงินล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
		 (๑๕) การอืน่ ใดซึง่ เป็นการกระท�ำทีท่ ำ� ให้ผนู้ นั้ ได้รบั ประโยชน์อนั อาจค�ำนวณเป็นเงินได้
หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....

		 “ปกติประเพณีนยิ ม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส�ำคัญซึง่ อาจมีการให้ของขวัญกัน
และให้ ห มายความรวมถึ ง โอกาสในการแสดงความยิ น ดี การแสดงความขอบคุ ณ การต้ อ นรั บ
การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
๒) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (ร่างมาตรา ๒๙)
		 ให้ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ทัง้ นี้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับอ�ำนาจหน้าทีข่ องตน
		 ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีผลเป็นการทั่วไป เมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ เว้นแต่ประกาศตามมาตรา ๓ มาตรา ๕ มาตรา ๙
และประกาศก�ำหนดต�ำแหน่งของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามมาตรา ๑๗ ให้ใช้บงั คับได้เมือ่ พ้นก�ำหนด ๑๒๐ วัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๓) หลักการทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ร่างมาตรา ๔)
		 เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือกระท�ำการโดยยึดประโยชน์สว่ นรวมของรัฐและ
ประชาชนเป็นส�ำคัญ ต้องใช้อำ� นาจตามต�ำแหน่งหน้าทีท่ ตี่ นมีอยูโ่ ดยสุจริตและเทีย่ งธรรม ต้องไม่กระท�ำ
การที่จะก่อให้เกิดความไม่เชื่อถือหรือความไม่ไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ และต้องไม่กระท�ำการอันมี
ลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
๔) ข้อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม (ร่างมาตรา ๕)
		 ๔.๑)		 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอืน่ ซึง่ เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม
แต่การใช้ต�ำแหน่งหน้าที่แทนหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
สังกัดอยู่ มิให้ถือว่าเป็นการกระท�ำตามมาตรานี้ (ร่างมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง)
		 ๔.๒)		 การกระท�ำที่ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม (ร่างมาตรา ๕ วรรคสอง)
				 การกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามวรรคหนึ่งด้วย
				 (๑) การกระท�ำทีเ่ กีย่ วกับการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เว้นแต่ที่ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้
				 (๒) การก�ำหนดนโยบายหรือการเสนอหรือให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย
หรื อ ร่ า งกฎซึ่ ง เอื้ อ ประโยชน์ เ ป็ น การเฉพาะต่ อ กิ จ การที่ ต น คู ่ ส มรส บุ ต ร หรื อ บิ ด ามารดา
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มีส่วนได้เสียเกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติที่บุคคลทั่วไปมีอยู่ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล การเป็นหุ้นส่วน
หรือถือหุน้ เกินร้อยละ ๕ ของนิตบิ คุ คลนัน้ ถือว่าเป็นการมีสว่ นได้เสียเกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติ เว้นแต่
เป็นการด�ำเนินการตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก�ำกับดูแล
				 (๓) การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ซึ่งตนได้รับหรือรู้จาก
การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติหน้าที่ หรือการใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งหน้าที่โดยทุจริต
				 (๔) การริเริม่ เสนอ จัดท�ำ หรืออนุมตั โิ ครงการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
โดยทุจริต หรือเพือ่ เอือ้ ประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือบุคคลหนึง่ บุคคลใดโดยเฉพาะไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
				 (๕) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ ไป
เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎ หรือทรัพย์สินนั้น
มีราคาเล็กน้อย
  
(๖) การใช้ต�ำแหน่งหรืออ�ำนาจหน้าที่ซึ่งตนมีอยู่โดยทุจริต ไปมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจโดยอิสระในการใช้อ�ำนาจตามต�ำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอื่น
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นกระท�ำการหรือไม่กระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
			  (ก) อนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน หรือออกค�ำสั่งทางปกครองอื่นที่
ให้สิทธิประโยชน์อันอาจค�ำนวณเป็นเงินได้
			  (ข) ให้สัมปทาน ท�ำสัญญา หรือท�ำนิติกรรม อันเป็นการให้ประโยชน์
แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
			  (ค) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน โอน ย้าย ด�ำเนิน
การทางวินยั หรือให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในบังคับบัญชาหรือก�ำกับดูแลของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่ง
อื่นดังกล่าว พ้นจากต�ำแหน่งหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
			  (ง) ไม่แจ้งความหรือไม่ร้องทุกข์เพื่อด�ำเนินคดีอาญา
			  (จ) ไม่ฟอ้ งคดี ไม่อทุ ธรณ์ ไม่ฎกี า ไม่ดำ� เนินคดี หรือไม่ดำ� เนินการอืน่ ใด
เกีย่ วกับคดี หรือให้ถอนค�ำร้องทุกข์ ให้ถอนฟ้อง ให้ถอนอุทธรณ์ หรือให้ถอนฎีกา ไม่วา่ จะเป็นคดีประเภทใด
			  (ฉ) ด�ำเนินกระบวนพิจารณา ท�ำค�ำพิพากษา ค�ำสัง่ ค�ำวินจิ ฉัย หรือค�ำชีข้ าด
			  (ช) ไม่บังคับทางปกครอง ไม่บังคับคดี หรือไม่บังคับตามค�ำชี้ขาด
๔.๓)		 การใช้บังคับแก่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง (ร่างมาตรา ๕ วรรคสาม)
		 การกระท�ำตามข้อ ๔.๒) (๒) (๓) และ (๔) ให้ใช้บงั คับแก่ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง และผู้อ�ำนวยการกองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด
๔.๔) การใช้บังคับแก่คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ร่างมาตรา ๕ วรรคสี่)
		 ให้น�ำความในข้อ ๔.๑ ๔.๒ และ ๔.๓ มาใช้บังคับแก่คู่สมรสหรือบุตรของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท�ำโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....

ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือยินยอมด้วยในการกระท�ำของคู่สมรสหรือบุตรดังกล่าวหรือรู้แล้วเพิกเฉย
มิได้ด�ำเนินการแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับโทษเช่นเดียวกับคู่สมรสหรือบุตรด้วย
๔.๕) การใช้บังคับแก่บุคคลลักษณะผู้ใช้ ผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด�ำเนินการ หรือผู้ได้รับ
มอบหมาย (ร่างมาตรา ๕ วรรคห้า)
				
ให้น�ำความในข้อ ๔.๑ ๔.๒ และ ๔.๓ มาใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งมิใช่บุคคล
ตามข้อ ๔.๔ และเป็นผู้กระท�ำโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ด�ำเนินการในลักษณะผู้ใช้
ผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด�ำเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระท�ำการตามข้อ ๔.๑
และข้อ ๔.๒ ด้วย
๔.๕) การจัดให้มรี ะเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สนิ (ร่างมาตรา ๕ วรรคหก)
				
เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ข้อ ๔.๒ (๕) ให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา คณะกรรมการบริหารศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่น
ของรัฐ จัดให้มีระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินตามข้อ ๔.๒ (๕) ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือก�ำกับดูแล ทั้งนี้ โดยมีมาตรฐานไม่ต�่ำกว่าระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องก�ำหนดในเรื่องทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
				 (๑) ยานพาหนะ
				 (๒) เครื่องมือสื่อสาร
				 (๓) อาคารสถานที่
				 (๔) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในส�ำนักงาน
				 (๕) สิ่งสาธารณูปโภค
๕) กรณีบุคคลผู้ได้รับประโยชน์จากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรส หรือบุตร
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นตามมาตรา ๕ วรรคห้า (ร่างมาตรา ๖)
     (๑) บุคคลใดรับประโยชน์จากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรส หรือบุตรของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นตามมาตรา ๕ วรรคห้า โดยรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท�ำดังกล่าว
บุคคลนั้นต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดตามมาตรา ๕
     (๒) ในกรณีทนี่ ติ บิ คุ คลเป็นผูร้ บั ประโยชน์ตาม (๑) โดยนิตบิ คุ คลดังกล่าว ไม่มมี าตรการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�ำความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับบุคคลตาม (๑) และถ้าการรับประโยชน์ของนิตบิ คุ คลเกิดจากการรูเ้ ห็นเป็นใจของกรรมการ
หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับบุคคลตาม (๑) ด้วย
๖) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดอันอาจค�ำนวณเป็นเงินได้ (ร่างมาตรา ๗)
     (๑) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดอันอาจค�ำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามต�ำแหน่งหน้าที่
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ของตนหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย แม้วา่ ผูม้ อบจะระบุให้เป็นการส่วนตัวก็ตาม เว้นแต่เป็นสิง่ ทีอ่ าจได้รบั
ตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจ�ำนวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศ
ก�ำหนด
     (๒) เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีไ่ ด้รบั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดตาม (๑) ทีต่ นไม่มสี ทิ ธิได้รบั
ต้องรายงานและส่งมอบสิ่งนั้นให้หน่วยงานที่ตนสังกัดในโอกาสแรกที่กระท�ำได้ แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ และให้สิ่งนั้นตกเป็นของหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานนั้นจัดท�ำบัญชี
ไว้เป็นหลักฐานและเก็บรักษาหรือจัดการสิ่งนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�ำหนด
    (๓) ให้ น� ำ ความใน (๑) มาใช้ บั ง คั บ แก่ คู ่ ส มรสและญาติ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ซึ่งได้รับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�ำนวณเป็นเงินได้ เนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยโดยอนุโลม ในกรณีที่คู่สมรสหรือญาติไม่มีสิทธิรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าว ให้มีหน้าที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในโอกาสแรกที่กระท�ำได้ แต่ไม่เกิน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด�ำเนินการตาม (๒) ต่อไป
๗) แนวทางในการด�ำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
ตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ (ร่างมาตรา ๘)
(๑) ในกรณีที่มีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการกล่าวหาว่า
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือผูใ้ ดมีพฤติการณ์สอ่ ว่ากระท�ำความผิดตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ปรากฏพฤติการณ์หรือมีการกล่าวหา ในกรณีที่มีความจ�ำเป็น
ไม่อาจด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลา
ออกไปได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๖๐ วัน แต่ต้องบันทึกเหตุผลและความจ�ำเป็นในการขยาย
ระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส�ำนวน
     (๒) ความใน (๑) ให้ใช้บังคับแก่ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระท�ำความผิด
ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ ด้วย
๘) ข้อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่ด�ำเนินงานในธุรกิจเอกชน
(ร่างมาตรา ๙)
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่ยังไม่ถึง ๒ ปี กระท�ำการดังต่อไปนี้
     (๑) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือด�ำรงต�ำแหน่ง
อื่นในธุรกิจของเอกชนซึ่งเคยอยู่ภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ของตนในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือด�ำเนินคดี
    (๒) รั บ เงิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดอั น อาจค� ำ นวณเป็ น เงิ น ได้ จ ากธุ ร กิ จ ตาม (๑)
เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่ธุรกิจนั้นปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในกิจการงานตามปกติ
ต�ำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ประกาศก�ำหนด
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....

๙) ข้อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่เปิดเผยความลับของราชการ
(ร่างมาตรา ๑๐)
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งหรือออกจากราชการหรือหน่วยงาน
ของรั ฐ กระท�ำโดยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งตนได้รับหรือรู้ในระหว่างการด�ำรงต�ำแหน่ง หรือใช้ความลับดังกล่าวไปโดยทุจริต เว้นแต่ความนั้น
มิได้เป็นความลับอีกต่อไป
  ๑๐) การระงับหรือยับยั้งความเสียหายอันเกิดจากสัญญาที่มีลักษณะเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (ร่างมาตรา ๑๑)
    (๑) ในกรณีทสี่ ำ� นักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาของรัฐไม่วา่ จะเป็นสัญญาทางแพ่ง
หรือสัญญาทางปกครอง เมื่อปรากฏเหตุอันควรเชื่อว่าสัญญาดังกล่าวกระท�ำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งอาจมีผล
ท�ำให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรง หรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะ
เป็นนัยส�ำคัญ ในการท�ำสัญญาดังกล่าว ให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุดแจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งจะเป็นคู่สัญญาและหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดอยู่ และให้เสนอร่างสัญญานั้นและแจ้ง
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรที่มีอ�ำนาจบังคับบัญชาหรือก�ำกับดูแลหน่วยงานนั้น และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ต่อไป
    (๒) ในระหว่ า งการพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี ห รื อ องค์ ก รตาม (๑) ให้ ร ะงั บ
การท� ำ สั ญ ญาไว้ ก ่ อ นจนกว่ า คณะรั ฐ มนตรี ห รื อ องค์ ก รดั ง กล่ า วจะมี ม ติ ห รื อ สั่ ง ให้ ด� ำ เนิ น การ
อย่างหนึ่งอย่างใด
  ๑๑) ผลของสัญญาทีม่ ลี กั ษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม (ร่างมาตรา ๑๒)
(๑) สัญญาใดของรัฐไม่วา่ จะเป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครองทีก่ ระท�ำโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ในการท�ำหรือให้ความเห็นชอบสัญญานั้นโดยทุจริตหรือมีลักษณะ
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม หากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึง่ รูเ้ ห็นเป็นใจ
หรือรู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าว และยังเข้าท�ำสัญญานั้น ให้สัญญาดังกล่าวมีผลดังต่อไปนี้
			 (๑.๑) เป็นโมฆะ หากการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าว
มีผลท�ำให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรง หรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าว
มีลักษณะเป็นนัยส�ำคัญในการท�ำสัญญาดังกล่าว
			 (๑.๒) ให้ดำ� เนินการตามสัญญาต่อไป หากสัญญานัน้ เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ
และรัฐไม่เสียประโยชน์เกินสมควร ในกรณีน้ี ให้หน่วยงานของรัฐคู่สัญญามีอ�ำนาจฝ่ายเดียวที่จะ
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐได้ ไม่ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
หากคู่สัญญานั้นได้รับความเสียหาย ให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่คู่สัญญานั้น
แต่ไม่ตัดสิทธิหน่วยงานของรัฐที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาซึ่งรู้เห็นเป็นใจหรือรู้หรือควรจะรู้
ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

			 (๑.๓) กรณีตาม (๑.๑) หรือ (๑.๒) หากสัญญาส่วนหนึ่งส่วนใดมีลักษณะ
ตาม (๑.๑) และไม่ใช่สาระส�ำคัญของสัญญาทั้งฉบับและอาจแยกออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะได้
ให้สัญญาส่วนนั้นเป็นโมฆะ
			 กรณีตาม (๑.๑) (๑.๒) และ (๑.๓) ย่อมไม่กระทบกระเทือนสิทธิที่ได้รับไปแล้ว
ของบุคคลภายนอกผู้สุจริต
(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วเห็นว่าสัญญาใดมีลักษณะตาม (๑)
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นค�ำร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นผู้พิจารณา
และมีค�ำสั่งตาม (๑) และให้ค�ำสั่งนั้นผูกพันคู่สัญญาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย แต่กรณีตาม (๑.๑)
ให้ยื่นค�ำร้องภายใน ๒ ปี นับแต่วันท�ำสัญญา
  ๑๒) กรณี ต รวจพบว่ า สั ญ ญามี ผ ลเป็ น การขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส ่ ว นบุ ค คลกั บ
ประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๒  (ร่างมาตรา ๑๓)
ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าสัญญาใดมีลักษณะตามมาตรา ๑๒
ให้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบหรือจัดท�ำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส�ำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�ำเนินการตามมาตรา ๑๒ ต่อไป
  ๑๓)   การยื่นค�ำร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีตรวจพบว่าสัญญาสัมปทานของรัฐ
หรื อ สั ญ ญาที่ รั ฐ ให้ จั ด ท� ำ บริ ก ารสาธารณะหรื อ จั ด ให้ มี สิ่ ง สาธารณู ป โภคหรื อ แสวงประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน มีผลเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๒ (ร่างมาตรา ๑๔)
		 (๑) ในกรณีที่สัญญาสัมปทานของรัฐ หรือสัญญาที่รัฐให้จัดท�ำบริการสาธารณะหรือ
จัดให้มสี งิ่ สาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทงั้ หมดหรือบางส่วน มีเหตุอนั ควร
เชื่อได้ว่าเข้าลักษณะตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อยื่นค�ำร้องต่อศาลปกครองสูงสุด
			 (๑.๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
ซึ่งเข้าชื่อรวมกันมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๗๐ คน
			 (๑.๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อรวมกันมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน
			 (๑.๓) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
๒ ใน ๓ ของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
			 (๑.๔) ผูต้ รวจการแผ่นดินซึง่ ปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๒) ลักษณะหรือประเภทของสัญญาของรัฐตาม (๑) และหลักเกณฑ์และวิธีการ
การเข้าชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม (๑.๒) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด
		 (๓) ค�ำร้องตาม (๑) ต้องมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอทีจ่ ะด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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		 (๔) เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับค�ำร้องตาม (๑) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ไต่สวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ถ้ามีความจ�ำเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะ
เวลาออกไปได้ ไ ม่ เ กิ น ๒ ครั้ ง ครั้ ง ละไม่ เ กิ น ๓๐ วั น แต่ ต ้ อ งบั น ทึ ก เหตุ ผ ลและความจ� ำ เป็ น
ในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส�ำนวน ในกรณีที่ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามีมูล ให้ยื่นค�ำร้องต่อศาลปกครองสูงสุด
ต่อไป
(๕) ให้น�ำความในมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาใช้บังคับแก่สัญญา
ตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม
(๖) การพิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย ของศาลปกครองสู ง สุ ด ให้ เ ป็ น ไปโดยรวดเร็ ว และ
เป็นธรรม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก�ำหนด
(๗) ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือในระหว่าง
การพิ จ ารณาของศาลปกครองสู ง สุ ด หากการด� ำ เนิ น การตามสั ญ ญาดั ง กล่ า วอาจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายต่อไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะยื่นค�ำร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีค�ำสั่งระงับ
สัญญาของรัฐดังกล่าวไว้ชั่วคราวก่อนก็ได้
  ๑๔) โครงการของรัฐมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะมีผลเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม  และการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดงั กล่าว
มีผลท�ำให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรง (ร่างมาตรา ๑๕)
		 ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ ในกรณี ที่ โ ครงการของรั ฐ ดั ง ต่ อ ไปนี้
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง และการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ดังกล่าว มีผลท�ำให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ดังกล่าว มีลักษณะเป็นนัยส�ำคัญในการท�ำโครงการดังกล่าว ให้น�ำมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม แต่ให้ยื่นค�ำร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน ๒ ปี นับแต่
วันเริ่มโครงการ เพื่อสั่งให้ยุติโครงการหรือสั่งให้น�ำโครงการดังกล่าวกลับไปทบทวนใหม่เพื่อแก้ไข
ให้รัฐไม่เสียประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อการด�ำเนินคดีแก่ผู้กระท�ำความผิด
		 (๑) โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี
		 (๒) โครงการของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากผู้มีอ�ำนาจหน้าที่หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
		 (๓) โครงการของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
		 (๔) โครงการของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐ ซึง่ คณะกรรมการ
ของหน่วยงานนั้นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
		 (๕) โครงการอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินร่วมกันประกาศก�ำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
		 ลักษณะหรือประเภทของโครงการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด
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  ๑๕) การพิจารณา การมีคำ� สัง่ และการอุทธรณ์คำ� สัง่ ของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทจุ ริตและ
ประพฤติมิชอบ (ร่างมาตรา ๑๖)
การพิจารณา การมีค�ำสั่ง และการอุทธรณ์ค�ำสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕ ให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเป็นธรรม ทัง้ นี้ ตามข้อบังคับ
ของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
  ๑๖) การแสดงข้อมูลต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ร่างมาตรา ๑๗)
    (๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�ำเนินคดี
และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอื่น ต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
			 (๑.๑) การด�ำรงต�ำแหน่งในหน่วยงานอื่นของรัฐทุกต�ำแหน่ง
			 (๑.๒) การด�ำรงต�ำแหน่งในธุรกิจหรือหน่วยงานเอกชนไม่ว่าหน่วยงานนั้น
จะมีวัตถุประสงค์แสวงหาก�ำไรมาแบ่งปันกันหรือไม่
			 (๑.๓) การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นนอกจากต�ำแหน่งที่ด�ำรงอยู่
			 (๑.๔) กิจกรรมอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก�ำหนด
(๒) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงรายได้ที่ได้จากการด�ำรงต�ำแหน่ง การประกอบอาชีพ
วิชาชีพ หรือกิจกรรมอื่นตาม (๑.๑) (๑.๒) (๑.๓) และ (๑.๔) ด้วย
(๓) ในกรณีท่ีมีความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตาม (๑) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้ง
ความเปลี่ยนแปลงดัง กล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ท ราบ
ความเปลี่ยนแปลงนั้น
(๔) ต�ำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (๑) หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงข้อมูล
ตาม (๑) และการแจ้งความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตาม (๓) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ประกาศก�ำหนด
  ๑๗) หน่วยงานพิเศษภายในส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ร่างมาตรา ๑๘)
		 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีหน่วยงานพิเศษขึ้นภายในส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีฐานะไม่ต�่ำกว่าส�ำนักหรือเทียบเท่า และมีบุคลากร
ที่เพียงพอกับภารกิจเพื่อรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลและการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ ตลอดจน
ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
รวมทั้งด�ำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
		 เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดท�ำข้อก�ำหนดและคู่มือการปฏิบัติของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ และมีหน้าที่ตอบข้อหารือ
ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหารือว่าการกระท�ำที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....

จะกระท�ำเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวมตามพระราชบัญญัตนิ หี้ รือไม่
ทั้งนี้ โดยต้องตอบข้อหารือภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อหารือ และจะปฏิเสธไม่ตอบข้อหารือ
เพราะเหตุที่เรื่องนั้นยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้
		 เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท�ำการไปตามการตอบข้อหารือของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
โดยสุจริต ย่อมไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
  ๑๘) การไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง และการวิ นิ จ ฉั ย การกระท� ำ ผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
(ร่างมาตรา ๑๙)
		 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�ำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยการกระท�ำ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ โดยให้นำ� พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมาใช้บังคับโดยอนุโลม
๑๙) บทก�ำหนดโทษ (ร่างมาตรา ๒๐ ถึงร่างมาตรา ๒๔)
๑๙.๑) เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ คู ่ ส มรส หรื อ บุ ต รของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ บุ ค คล
ตามมาตรา ๕ วรรคห้ า ผู ้ ใ ดกระท� ำ การอั น เป็ น ความผิ ด ตามมาตรา ๕ ต้ อ งระวางโทษจ� ำ คุ ก
ไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
					 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง ต้องระวางโทษ ๒ เท่าของโทษที่ก�ำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง
๑๙.๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรส หรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๗ โดยไม่แจ้งรายงานหรือหรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินภายในเวลาที่ก�ำหนด ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
๑๙.๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
๑๙.๔) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
๑๙.๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจไม่แสดงข้อมูล รายได้ หรือความเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมูลหรือรายได้ตอ่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาทีม่ าตรา ๑๗ ก�ำหนด หรือจงใจแสดงข้อเท็จจริง
ดังกล่าวด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
  ๒๐) เขตอ�ำนาจของศาล (ร่างมาตรา ๒๕)
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้อยูใ่ นอ�ำนาจของศาลซึง่ มีเขตอ�ำนาจเหนือคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
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  ๒๑) บทก�ำหนดโทษประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่
หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย และการยื่ น ข้ อ กล่ า วหากรรมการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ร่างมาตรา ๒๖)
ประธานกรรมการ กรรมการ อนุ ก รรมการ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ หรื อ บุ ค คลที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ผู้ใดกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ ๒ เท่าของโทษ
ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้น
		 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภาจ�ำนวนไม่น้อย
กว่า ๑ ใน ๕ ของจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภา หรือประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จ�ำนวน
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐,๐๐๐ คน หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีสทิ ธิเข้าชือ่ กล่าวหาว่ากรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผใู้ ดกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ โดยยืน่ ต่อประธานรัฐสภา
พร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�ำตามที่
ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ ทั้งนี้
ตามกฎหมายว่าด้วยผู้ไต่สวนอิสระ
  ๒๒) บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๒๗ ถึงร่างมาตรา ๒๘)
๒๒.๑)		ในวาระเริ่มแรกมิให้น�ำบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรคสอง (๕) มาใช้บังคับจนกว่า
จะมีระเบียบตามมาตรา ๕ วรรคหก
๒๒.๒)		ให้ด�ำเนินการจัดให้มีระเบียบตามมาตรา ๕ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีที่หน่วยงานใดยังมิได้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะ
เวลาดังกล่าว ให้นำ� ระเบียบทีอ่ อกโดยคณะรัฐมนตรีมาใช้บงั คับแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ อยูใ่ นบังคับบัญชา
หรือก�ำกับดูแลของหน่วยงานนั้นด้วยโดยอนุโลมจนกว่าจะได้มีการออกระเบียบนั้น
		 ๒๒.๓) มิให้นำ� บทบัญญัตมิ าตรา ๙ มาใช้บงั คับแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ พ้นจากต�ำแหน่ง
หน้าที่ไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ท่านผูอ้ า่ นวารสาร “จุลนิต”ิ ผูใ้ ดมีความประสงค์ตอ้ งการทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้
สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   
สำ�นักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี        

www.parliament.go.th
www.senate.go.th
www.krisdika.go.th
www.cabinet.thaigov.go.th
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