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คํานํา 
 
 เนื ่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั ่นที ่เกิดขึ ้นในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจาก 
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ในการดํารงตําแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือที่เราเรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริต
คอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม 
ด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทําให้เกิดการ
ละทิ้งคณุธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม
จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและทําให้ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและ
สังคมต้องสูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากรต่างๆ คุณภาพการให้บริการ ความเป็น
ธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ด้วย   
 
 ดังนั้น เพื่อช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น สํานักปลัดเทศบาล  จึงได้
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น  โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งในส่วนความหมาย รูปแบบ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กลไกการบังคับใช้
และบทลงโทษ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนํามา
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่
กําหนดไว้อันจะนําพาหน่วยงานไปสู่ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติต่อไป 
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บทที่ 1  ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

---------------------------------- 
 
1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน “Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมีการ
กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ  ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 
ทําให้บรรดานักวิชาการและผู้คนในสังคมไทยต่างได้ให้คําจํากัดความ หรือความหมายของคําว่า “Conflict of 
Interest” ไว้แตกต่างกันออกไป ดังนี้  
 สารานุกรมวิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบายความหมายไว้ว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest) คือ ภาวะที่บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะที่ต้องได้รับความเชื่อถือ เช่น นักการเมือง ผู้ให้นโยบาย 
หรือผู้อํานวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน์หรือความต้องการทั้งในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึงเรื ่อง
ส่วนตัว ที่ขัดแย้งกัน ความต้องการที่ขัดแย้งกันนี้ทําให้เกิดความลําบากในการทําหน้าที่อย่างยุติธรรม แม้ว่าจะไม่
มี หลักฐานเกี่ยวกับการกระทําที่ไม่เหมาะสม  ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะทําให้เกิดภาพที่ทําให้ความน่าเชื่อถือ
ของ บุคคลนั้น ในการกระทําท่ีเป็นกลางลดลง 
 ดร. วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ความหมายของคําว่า  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง  ผลประโยชน์ที่
ทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอํานาจหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจทํางานเพ่ือ
ส่วนรวม ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสั งคม 
(Civil Society) 
 Dr. Michael McDonald นักวิชาการด้านจริยธรรมแห่งมหาวิทยาลัย British Columbia และ 
ผู้อํานวยการ Centre for Applied Ethics ได้ให้คํานิยามของคําว่า Conflict of Interest หมายถึง สถานการณ์
ที่ บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอจนเห็นได้ว่า
กระทบ ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ ๓ ประการ
คือ  
 องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วน
บุคคล (Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบ
อ่ืนๆ ที่ทําให้ผู้ได้รับพึงพอใจ  ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหายอะไรเพราะใครๆ ก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
กันทั้งนั้น เช่น การหางานใหม่ที่มีรายได้ที่ดีกว่าเก่า แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพ้ืนฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอํานาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจากการมี
ตําแหน่ง หรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย  
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 องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้
วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว  จึงเห็นได้ว่าจากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้น
สามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่
รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทําให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและปราศจากอคติ 
2. รปูแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รปูแบบ ได้แก่  
 1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ใน รูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับ
เงินบริจาคสร้างสํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน  การใช้งบประมาณของรัฐ
เพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน  
 2. การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตําแหน่งหน้าที่ท่ีทําให้หน่วยงาน
ทําสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนเองในการ
จัดสร้างสํานักงาน  
 3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐและไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่
ตนเองเคยมีอํานาจ ควบคุม กํากับ ดูแล  
 4. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้ง
บริษัทดําเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็ นที่ปรึกษา
โครงการโดยอาศัยตําแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด   ในการ
พิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่  
 5. การรับรู ้ข้อมูลภายใน ( Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที ่ผ ู ้ด ํารงตําแหน่ง
สาธารณะ ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหน
ก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือทําโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งกําไร
และขายให้กับรัฐในราคาที่สูงข้ึน  
 6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เช่น การนําเครื่องใช้สํานักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนํารถยนต์ใน
ราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว  
 7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) 
เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง จากรูปแบบประเภทต่างๆ ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวม จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขต
ครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการ
กับปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการทํางานของบุคคลสาธารณะ รวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิดเกี ่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรปูแบบ 

❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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บทที่ 2 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

----------------------------------- 
 

1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  
 (1) การก ําหนดค ุณสมบ ัต ิท ี ่พ ึ งประสงค ์หร ือค ุณสมบ ัต ิต ้องห ้ าม ( Qualification and 
disqualification from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามที่นานาประเทศ 
มักกําหนด ได้แก่ การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดํารงตําแหน่ง ข้าราชการประจํา และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต่างๆ กับรัฐ เป็นต้น  
 (2) การเปิดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับทรัพย์สิน หนี ้สิน และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ 
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจํานวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้เป็น 
2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และ
ประเภทที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาดํารงตําแหน่ง  ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่
แก้ปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้น  
 (3) การกําหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct)  เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึง
สิ่งที่ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการทํางาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อนทําลาย
ความเชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะมี
ต่อระบบราชการ  
 (4) ข้อกําหนดเกี ่ยวก ับการท ํางานหลังพ้นต ําแหน ่งในหน ้าท ี ่ทางราชการ ( Post-office 
employment restriction) เป็นข้อกําหนดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของรัฐ
นําข้อมูลลับ (Confidential information) ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจาก
ตําแหน่งดังกล่าวแล้ว รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยดํารงตําแหน่งสําคัญ 
ในหน่วยงานราชการมาแล้ว นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้วจําเป็นต้องมีกลไกสําหรับการบังคับใช้ 
(Enforcement) กฎระเบียบที่กําหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรกํากับดูแลเพื่อตรวจสอบ
ให้ผู้อยู่ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าว ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่บัญญัติไว้โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็น
อิสระอย่างเพียงพอเพราะในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นก็ต้องทําหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะ
ดําเนินการตามมาตรการที่เก่ียวข้องต่อไป 
 การสร้างการบริหารจัดการที ่ด ี (Good Governance) คือ ประการแรก การมุ ่งเน้นความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ (Accountability) ประการที่สอง มีความโปร่งใสในการดําเนินงาน (Transparency) ซึ่ง
รวมถึงการที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้  ประการที่สาม การมีหลักการที่แน่นอนคงเส้นคงวาและ
เป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ (predictability) ซึ่งหมายความว่ากฎเกณฑ์ต่างๆ จะต้องใช้บังคับกับ
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ลําเอียง ไม่เลือกปฏิบัติและไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ จนก่อให้เกิดความสับสน และ
ประการสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายความว่าผู้บริหารระดับสูง
จะต้องเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกในองค์กร กล่าวคือในการตัดสินใจด้านนโยบายนั้นจะต้องเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นและให้สมาชิกขององค์กรมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจควบคู่ไปกับการสร้างระบบการบริหารจัดการที่
ดีก็คือ  
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 ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ชัดเจน ครอบคลุม และสามารถตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมได้ทัน  
 ประการที่สอง การปฏิรูปองค์กรอิสระเพื่อการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อนใหม้ี
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการที่เป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจาก
การเมือง และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  
 ประการที่สาม กําหนดหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมคุณธรรม (Codes of ethics) รวมทั้งจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางอันชัดเจนในการชี้นําพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง กําหนดบทลงโทษผู้
ประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มวิชาชีพ
ให้สูงขึ้น  
 ประการสุดท้าย ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้เข้มแข็งเป็นองค์กรแบบเปิด  สมัครใจในการรับ 
สมาชิก มีความเป็นอิสระในการดําเนินงานและมีจิตสํานึกที่เสียสละในการทํางานเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม 
องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้จะมีบทบาทสําคัญในการเคลื ่อนไหวเพื่อการมีส่วนร่วมและตรวจสอบก าร 
ดําเนินงานของภาคสาธารณะให้ปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างแท้จริง 
 
2. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ประการแรก  การกําหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า
อะไรคือสิ่งผิด และอะไรคือสิ่งถูก  มิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว โดย
จะต้องนิยามและกําหนดมาตรฐานการกระทําต่างๆ ให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการกําหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม
คุณธรรมดังกล่าวนี้สามารถกระทําได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมและ
ส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพต่างๆ มีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ  เพ่ือนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความชัดเจน 
สมาชิกของแต่ละกลุ่มวิชาชีพสามารถนําไปปฏิบัติได้  พร้อมกับมีบทลงโทษสําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม  
 ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานสําหรับกํากับความ
ประพฤติของนักการเมือง ข้าราชการและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง  เพราะหลักเกณฑ์
ทางจริยธรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นแนวทางชี้แนะว่าบุคคลที่มีตําแหน่งหน้าที่ทางด้านสาธารณะนั้น   ควรจะมีความ
ประพฤติอย่างไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน เปิดโอกาสให้
มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเก่ียวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ  
 ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม โดยผ่าน 
สื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือให้มีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน การจัด 
อบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การอภิปรายถกเถียง เพ่ือก่อให้เกิดความ
กระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝังสมาชิกของสังคมโดย
ผ่านช่องทางต่างๆ อันจะทําให้สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
รู้สึกผิดชอบชั่วดี  ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระทําการอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้  สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนทําผิดเพราะไม่ทราบ ที่สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการกําหนด
บทลงโทษสําหรับผู ้ที ่มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้น   จะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง  
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 ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of 
civil society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ มีจิตสํานึกต่อส่วนรวม อันจะนําไปสู่การรวมตัวกัน
จัดตั้ง องค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระ สําหรับดําเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมสื่ อสารมวลชนที่เป็น
อิสระในการดําเนินงานทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์  ต่างมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีจิตสํานึก
ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง  ซึ่งภาคประชาสังคมที่มีอํานาจต่อรองสูงดังกล่าวนี้
จะสามารถถ่วงดุลอํานาจและตรวจสอบการดําเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ  อันจะสามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงให้น้อยลง
ได ้ 
 ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้
บทบัญญัติทางกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน มีความ
ครอบคลุม การแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลักลั่น ปิดช่องโหว่ของกฎหมาย ปรับปรุง
แนวทาง และกระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดรวมทั้งบทลงโทษในกฎหมาย
ต่างๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ทําหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น  

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง  และศาล
ยุติธรรม  โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการทํางาน  มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

และมีคุณธรรมในการทํางาน  มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่
เป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมือง  มีความเป็นกลาง มีกฎกติกากํากับการทํางานที่ชัดเจน มีเป้าหมายในการ
ทํางานที่สามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
3. ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ 
 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. นักการเมือง  การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้ง หรือเลื่อนตําแหน่งข้าราชการขึ้นเป็น
ผู้บริหารระดับสูง  
 การใช้อํานาจหน้าที่เพื่อให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน/ การจ้างเหมา
จากรัฐ  
 การใช้ข้อมูลของทางราชการเพ่ือแสวงหาประโยชน์  
 การแต่งตั้งคนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งองค์กรอิสระท่ีทําหน้าที่ในการกํากับดูแล (Regulators) สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ  
 การใช้ตําแหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ญาติ/พวก
พ้อง 
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กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. ข ้าราชการ 
ป ร ะ จ ํ า แ ล ะ 
เจ้าหน้าที่ ของ
รัฐ 

ทั่วไป  
 การนําข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  
 หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/ คนสนิท/
คนที่มีความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อํานวยการกองพัสดุ  
 การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอํานาจ  
 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบั ติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  
 การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน  
 การทํางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม  
 การนํารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ำมัน  
 การนําบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 
 

 กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง  
 การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชน
โดยเรียกรับเงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์
ซื้อขายที่ดินในราคาที่ถูกกว่าได้ผู้บริหารสถาบันการเงินหวังก้าวหน้าในอาชีพ  จึงได้ร่วมมือ
และให้ความช่วยเหลือแก่นักการเมืองในการกู้เงินในวงเงินสูงในรูปแบบการประเมินราคา
หลักทรัพย์ค้ำประกันให้สูงเกินกว่าความเป็นจริง  
 ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อํานาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือบ้าน
พร้อมที่ดินในโครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพื่อแลกกับความสะดวกใน
การทําธุรกิจกับสถาบันการเงิน  
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร  ได้เปิดสํานักงานบัญชีเพื่อทําบัญชีและรับจดทะเบียน
จัดตั ้งบริษัทจํากัด ซึ ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์จากผู้เสียภาษีเท่านั้น  
 การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือ
ของพวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล  
 การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการ
ประมูลหรือการจาง้ เหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารล่าช้าหรือพ้นกําหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น 
 

 กลุ่มวิชาชีพอิสระ  
 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจํา  
 การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติ แล้วนํายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว  
 การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที ่หรือญาติเจ้าหน้าที ่ใน
หน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อคไว้มากกว่าที่หน่วยงานกําหนด  และไปเรียกรับ
ประโยชน์จากบัตรคิวที่ล็อคไว้เกินเหล่านั้นจากผู้รับบริการที่ต้องการลัดคิว 
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กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม  
 การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง เป็นต้น  
 
กลุ่มวิชาชีพวิชาการ  
 คณะกรรมการตรวจรับผลงานทําหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา โดย
ร ับรายงานผลการศ ึกษามาพิจารณาก ่อนและแก ้ไขในประเด ็นท ี ่คาดว ่าอาจถูก
คณะกรรมการคนอ่ืนท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอ่ืน 
 

3. ข้าราชการ 
ท้องถิ่น 

การเข้ามาดําเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นมาดําเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็น
สมาชิก  
 ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่สัญญาหรือรับเหมางาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้รับมอบอํานาจจากบริษัท 
ห้างร้านในการยื่นซองประกวดราคา  
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัทห้าง
ร้านในกรณีงานจ้างเหมามีปัญหา  
 ผู้บริหารสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นหาประโยชน์ส่วนตัวจากการเก็งกําไรจากราคาที่ดิน ทั้ง
ในรูปของการใช้ ข้อมูลภายในไปซื้อที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบที่กําหนดที่ตั้ง
โครงการในพื้นท่ีที่ตนเองมีที่ดินอยู่เพื่อขายที่ดินของตนเองในราคาท่ีสูง  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นของ
สมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง  
 นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเองใหก้ับเทศบาล  
 การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพ้ืนที่ของตนเอง  
 การใช้งบประมาณราชการทําโครงการพร้อมเขียนป้ายและชื่อของผู้ของบประมาณ 
ประกาศให้ ชาวบ้านทราบเพื่อเป็นการหาเสียง  
 การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณของ
ฝ่ายบริหาร กลับไปมีส่วนในการใช้งบประมาณส่งผลต่อการทําหน้าที่ในการตรวจสอบและ
ใช้วิจารณญาณในการ ตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกต้องและประโยชน์สาธารณะ 
เนื่องจากต้องการงบที่เหลือจากการแปรญัตติไปดําเนินการในเขตพ้ืนที่ของตน 
 

4. ประชาชน การเสนอให้ค่าน้ำร้อนนำ้ชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือแลกกับการลัดคิวรับบริการ 
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4. ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเหน็บ่อย  
 1. การนําทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระ
ส่วนตัว นํารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น  
 2. การใช้อํานาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทํางาน  
 3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการ
ประมูล  
 4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตําแหน่ง
หน้าที่ ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐนําเวลาราชการไปทํางานส่วนตัว  
 5. การนําบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน  
 6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอ้ือ
ประโยชน์ แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอ่ืน  
 7. การเข้าทํางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ประสบการณ์หรืออิทธิพลจากที่เคยดํารง
ตําแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยทํางานเป็นผู้บริหารหน่วยงานกํากับดูแล
กิจการ โทรคมนาคม แล้วไปทํางานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์  
 8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย  
 9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  
 10. การให้ของขวัญหรือของกํานัลเพ่ือหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ  
 11. การซื้อขายตําแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้
ได้มาซึง่การเลื่อน ระดับ ตําแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 
 12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  
 13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตําแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม  
 14. การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น  
 15. การใช้ตําแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ใช้อํานาจหน้าที่ทําให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทําสัญญาซื้อ
อุปกรณ์สํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง 
 
5. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
  เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ว่าจะต้องตัดสินใจและกระทําหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล  
หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทําให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการ
กระทําหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ จึงเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน  
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 ❖❖ อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้  
 - ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรือ
อื่นๆ ที่มี มูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ  
 - ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้  
 - ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การ
ต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกํานัล  
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น  
 - ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ ( Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่ง
ใดๆ หรือบริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้  อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคน
อ่ืนๆ  
 
 ❖❖ แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับ
ของขวัญ  
 ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ได้กําหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรั ฐไว้  ซึ่งสามารถสรุปแนวทาง
สําคัญได้ดังนี ้ 
 1. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่รับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาดังต่อไปนี้  
  1.1 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานะแห่งตน 
  1.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท  
  1.3 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 2. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ 1. ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย  
 3. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจาก กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้  
 4. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื ่นใดจาก ผู้ที ่เกี ่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติ ประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท  
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 5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ  
เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให -้รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัต ิ
 

 ❖ เราจะจัดการอย่างไร การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ  
 มี ๓ คําถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญและหรือ ผลประโยชน์คือ  
 1) เราควรรับหรือไม่  
 2) เราควรรายงานการรับหรือไม่  
 3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่  
 

 1. เราควรรับหรือไม่ ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่
สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ  
  1) ถ้าเป็นการให้เงินท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่
สามารถเปลี่ยน กลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่าย
การรับสินบน  
  การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนํามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ  
 - ทําไมเขาจึงเสนอให้เช่น ให้แทนคําขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม ่ 
 - ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทํางานในอนาคต  
  ถ้าท่านทํางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น 
งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการ  อนุมัติ/อนุญาต
ต่างๆ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน  
  2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะแล้ว  ผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับ
กลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิ
ชอบ 
 การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบและ 
การทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดย
ส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ  ควรกําหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัด
มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ  
 หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทําและการตัดสินใจใดๆ  จะต้อง
กระทําด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการและปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทย
โดยรวม”  
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 ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
องค์กรของตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะ
ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม  โดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อม
รับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ  ไม่ว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้น จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ  เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้และอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน 
 2. เราต้องรายงานหรือไม่ การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการ
ต่อไปนี้  
  1) ธรรมชาติของผู ้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที ่เก ี ่ยวข้อง  เช ่น ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญ
หรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคล
ที่จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ  
  2) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ทํางานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ
ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับ
องค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้
แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้กําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และมิได้กําหนดให้รายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ท่านควรดํารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ  
 หลักการการกําหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่   ควรจะต้องให้
องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 
3,000 บาท  ทั ้งนี ้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร ื ่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
 
 3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่  
 1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท  
 2) หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่าจะต้องให้เป็น
ทรัพย์สินของส่วนราชการหรือไม่  
 
 ❖ การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร  
 การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจ ถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออกขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน
นอกจากนั้น หากการรับ ของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆเข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสามารถพิสูจน์ได้
ว่าข้าราชการและหรือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดย มิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทาง
อาญาด้วย 
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 ❖ การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง  
 การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ก่อให้เกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อข้าราชการ กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่สําคัญ คือ  
 1. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่า 
ความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ำกว่าความเป็นจริงนั้น  บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญและ
หรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ำกว่าที่เป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน  การกระทําดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
 2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดข้ึน  
 - การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจทําให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความ
คาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทําให้เกิดความรู้สึก 
ชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู ้รับบริการ หรือผู ้ร ับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ  ที ่เป็นผู ้ให้ของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทําให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่า
มาตรฐานที่กําหนด  ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่า
การรับจ้างต่างๆ ไม่ต้องทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็น
วัฒนธรรมการทํางานขององค์กร ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” 
จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน  
 - การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริงมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์  โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคล อาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่า
เป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้  
 “ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ำใจหรือหากไม่รับจะเป็นการ
ทําลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”  
 “คนอ่ืนๆ ก็ทําเช่นนี้ทําไมฉันจะทําบ้างไม่ได้”  
 “ดูซิฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน  ดังนั้นมันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัลผลประโยชน์
พิเศษบ้าง” 
 “เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็นคน
แรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”  
 “มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้แม้ว่าฉัน
จะให้คําแนะนําก็ตาม”  
 “ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆเก่ียวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”  
 
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้  ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูกดําเนินการทาง
วินัยหากการกระทําของท่านเป็นการกระทําที่มิชอบ 
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 ❖ สถานการณ์ตัวอย่าง  
 หน่วยงานภาครัฐหนึ่งส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (HR procurement) ให้เข้า
ร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า 7,000 บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มี
บุคลิกเป็น Personnel planner  ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน  เจ้าหน้าที่ได้เก็บของ
รางวัลนั้นไว้ โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา 
 ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้และตัดสินใจว่าจะต้องมีการ
รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน  โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วม
สัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน  ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินว่าจะ
จัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม  
 
 ❖ โมเดลสําหรับการตัดสินใจ  
 ประเด็นการตัดสินใจ  
 เจตนารมณ์   : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์  
 กฎ ระเบียบ  : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือ  
                                            ผลประโยชน์  
 ความเปิดเผย  : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด  
 คุณค่า   : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด  
 หลักจริยธรรม  : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง  
 อัตลักษณ์   : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพ่ืออะไร  
 เวลาและโอกาส  : เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร  
 
 ❖ บทสรุป  
 ความเชื่อถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดีเมื่อท่านเป็นข้าราชการ
และหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด  ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจาก
อคติ  ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้  แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ซึ่งถือว่าเป็นของที่
ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม  แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมจะนําไปสู่ความเสี่ ยงต่อการทุจริตและทําลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้ง
องค์กรของท่านเอง 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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บทที่ 3 แนวทางการปฏบิัติหน้าที่เพื่อป้องกันมิใหเ้กิดการฝ่าฝืน บทบัญญัต ิพ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 
---------------------------------- 

 
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืน บทบัญญัติพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 
 
  องค์ประกอบของกฎหมาย  
 ห้ามดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมตาม
มาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ 
ซึ่งได้บัญญัติห้ามมใิห้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการ ดังต่อไปนี้  
 (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบตัิ 
หน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี  
 (๒) เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ง  
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ  
 (๓) การรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วน
ท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือ  เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือ
หุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  
 (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่ง อยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่  หรือ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจจะมีการ
ขัดแย้งต่อประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
 การกระทําของเจ้าหน้าที่รฐัทีต่อ้งห้ามตามกฎหมาย 
 (๑) เป็นคู่สัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี ผู้บริหารส่วน 
ท้องถิ่น ได้เข้ามาทําสัญญากับหน่วยงานรัฐ มีฐานะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ อันเป็นสัญญาที่จะต้อง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
 (๒) การมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี 
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนาประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือเลือกประโยชน์ให้กับบุคคลอ่ืน โดยการ
ใช้อํานาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญานั้นหรือการเข้าไปดําเนินกิจการใดๆ  เพื่อเป็นการป้องกันในกรณีที่ตน
อาจจะต้องเสียประโยชน์หรือได้รับความเสียหาย  
 (๓) การเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.กําหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วน
จํากัด เป็นต้น และได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตนาที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน  
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 (๔) การถือหุ ้นในบริษัท หมายถึง การที ่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี  
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้เข้าไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษัทตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้น
อยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ  
 (๕) รับสัมปทาน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดเป็น 
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทาน  สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่เอกชน
ได้รับอนุญาตจากรัฐให้ดําเนินกิจการต่างๆ แทน ดังต่อไปนี้  
  • สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทําบริการสาธารณะ  
  • สัญญาที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
  • สัญญาที่รัฐให้เอกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  การรับสัมปทานจากรัฐ 
หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ และทําสัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชน 
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
 (๖) เป็นกรรมการที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งเข้าไปมีส่วนได้เสีย 
ในฐานะเป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาในธุรกิจเอกชน  
 (๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี 
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้ทําการเป็นตัวแทนกับตัวการที่เป็นเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเป็นหน้าที่ของตัวแทนใน
ธุรกิจเอกชน 
 (๘) ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่ง  
นายกรัฐมนตรีผู้บริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน 
 
 ข้อห้ามสำหรบัคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดําเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ได้บัญญัติห้าม
มิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
บทบญัญัติดังกล่าวยังบังคับไปถึงคูส่มรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ด้วย  โดยมีข้อห้ามดังต่อไปนี้  
 (1) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคู่สัญญา หมายถึง การห้ามคู่สมรสของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ  
 (2) ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่คู ่สมรสของเจ้าหน้าที ่ใน 
ตําแหน่ง ได้อาศัยอํานาจหน้าที่โดยมีเจตนาหรือความประสงค์ที่จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ต่อ
บุคคลอื่นๆ โดยการใช้อํานาจหน้าที่ของคู่สมรสไปดําเนินกิจการใดๆ ในสัญญา  
 (3) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การที่คู่
สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐได้ลงทุนในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัดและได้เข้า
มาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ  
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 (4) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รฐัมนตรี ผู้บริหาร 
ส่วนท้องถิ่น  ถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปลงทุนโดยการมีหุ้นในบริษัทตาม
ทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าทีข่องรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
 (6) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทาน หรือ
เข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นหุ้นส่วนที่ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน 
หรอืบริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  
 (7) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐในตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี ผู้บริหาร
ส่วนท้องถิ่น  เขา้ไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆ เป็นกรรมการ เป็นทีป่รึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
เอกชน  ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่ หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแย้งกับประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้น 
 

 ❖แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ 
 ๑. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตําแหน่งก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  บุคคลนั้นจะต้องตรวจสอบตนเอง คู่
สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดําเนินกิจการใดๆ บ้างในขณะที่ตนเองได้อยู่ในสถานะของเอกชนที่
ได้ทําธุรกิจหรือทําการค้าไว้กับรัฐ  โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ หรือการ
เป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้น หรือการเป็น หุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่ามีหรือไม่ และจะต้อง
สํารวจกิจการต่างๆ ของคู่สมรส รวมไปถึงศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบก่อนเข้าสู่ตําแหน่งว่าจะต้อง
ดําเนินการต่างๆ เกี่ยวกับกิจการธุรกิจนั้นอย่างไร มิให้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย  
 ๒. การปฏิบัติหน้าที ่หรือการดํารงตําแหน่งในระหว่างที ่เป ็นเจ้าหน้าที ่ของรัฐในตําแหน่ง  
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ดํารงตําแหน่งตามข้างต้น จะต้องไม่ดําเนินกิจการใดๆที่
เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม   ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการทําความเข้าใจกับคู่สมรสใน
หลักการของกฎหมายได้แล้ว หรือเกิดการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นการดําเนินการที่เป็นการต้องห้ามตาม
กฎหมาย กล่าวคือ แม้ตนเองจะมิได้กระทําการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกับการ  
ดําเนินการของคู่สมรส  ทําให้คู่สมรสดําเนินกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายห้ามไว้  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะต้อง
ได้รับโทษทางอาญาที่เกิดจากการกระทําของคู่สมรส  โดยจะต้องถูกระวางโทษจําคุก ปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ
แล้วแต่กรณี  
 ๓. การดําเนินกิจการในภายหลังพ้นจากตําแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึงสองปี) 
มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติห้าม
เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม โดย
ห้ามดําเนินการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลาสองปีนับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ตําแหน่งนั้นๆ แล้ว  การห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการดําเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ด้วย 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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บทที่ 4  หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 

---------------------------- 
 
หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนกรณีเม่ือพบเห็นพฤติกรรมท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
 หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่จะนําไปสู่การทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่หรือ มีพฤติกรรมที่
เป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถดําเนินการแจ้งหน่วยงานต่างๆ
ได้ดังต่อไปนี้  
 1. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทําความผิด  
  ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ตนสังกัด  
 

 2. สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
  ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5  
  เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210  
  โทรศัพท์ : 0-2141-9100 หรือ 1676  
  โทรสาร : 0-2143-8341  
  เวปไซต์ : http://www.ombudsman.go.th  
 

 3. ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย  
  ที่อยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์กรุงเทพฯ 10200  
  โทรศัพท์ : 0-2222-1141 ถึง 55 โทรศัพท์สายดวน่ : 1567  
  เวปไซต์ : http://www.damrongdhama.moi.go.th  
 

 4. ศาลปกครอง  
  ที่อยู่ : เลขท่ี 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210  
  โทรศัพท์ : 0 2141 1111 โทรศัพท์สายด่วน : 1355  
  เวปไซต์ : http://www.admincourt.go.th  
 

 5. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)  
  ที่อยู่ : เลขท่ี 361 ถ.นนทบุรีต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี 11000 หรือ  
  ตู้ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. โทรศัพท์ : 0 2528 4800-4849  
  เวปไซต์ : https://www.nacc.go.th 
 

 6. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
  ที่อยู่ : ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
  โทรศัพท์ : 0-2271-8000  
  เวปไซต์ : http://www.oag.go.th  
 

http://www.ombudsman.go.th/
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
http://www.admincourt.go.th/
https://www.nacc.go.th/
http://www.oag.go.th/
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 7. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  
  ที่อยู่ : 47/101 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
  โทรศัพท์ : 02-547-1711  
  เวปไซต์ : http://www.fact.or.th  
 

 8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง  
  ที่อยู่ : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
  ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
  โทรศัพท์ : 02-126-5800 ต่อ 2634  
  เวปไซต์ : acoc.mof.go.th 
 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fact.or.th/


ภาคผนวก : แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกีย่วข้อง 
 
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข  
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
 มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการ ดังต่อไปนี้  
 (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบตัิ
หน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี  
 (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดำเนินคด ี 
 (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ ส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ หุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  
 (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ  ของ
เอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น สังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัด
หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  
 เจ ้าหน้าที ่ของรัฐตำแหน่งใดที ่ต ้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามวรรคหนึ ่งให้เป็นไปตามที่  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ ถือว่า
การดำเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ ้าหน้าที ่ของรัฐผู ้ใดร ับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดจากบุคคล  
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ ำนาจตาม 
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวน 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด  
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  
 มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย อาญา
ด้วย  

บทกำหนดโทษ 
 มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
 กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู ้เห็น  
ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดำเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 
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๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 โดยที่มาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการ ดังต่อไปนี้  
 (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี  
 (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เขาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดำเนินคด ี 
 (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนทองถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ  ส่วน
ท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ ผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  
 (๔) เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจ  
ของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ ของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  
สังกัดอยู่ หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้น  
อาจจะขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ  
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  
 ทั้งให้นำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ถือว่าการดำเนิน 
กิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 และความในมาตรา ๑๐๑ ยังให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการ ของผู้
ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของ
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ตาม
มาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 ทั ้งนี ้ เจ ้าหน้าที ่ของรัฐตำแหน่งใดที ่ต ้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังกล่าว
ข้างต้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิ
ให้ดำเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าว ดังต่อไปนี้  
 ๑. นายกรัฐมนตรี  
 ๒. รัฐมนตรี  
 ทั้งนี ้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเป็นต้นไป  
         ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔  
       โอภาส อรุณินท์  
         ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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๓. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องก าหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ ได้กำหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินกิจการบางอย่าง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งใด
ที ่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตามที ่คณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ ่งคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ตองห้ามมิให้ดำเนินกิจการ 
ตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์๒๕๔๔ กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรี เป็นตำแหน่งที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไป  
อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีที่มาจากการกระทำความผิดอันเป็นการ 
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติจึงกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าวเพ่ิมเติม  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และ มาตรา ๔๓ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้
ดำเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ เพิ่มเติมจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ ่งได้กำหนดไว้ แล้วตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ดังต่อไปนี้  
 ๑. ผู้บริหารท้องถิ่น  
 ๒. รองผู้บริหารท้องถิ่น  
 ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป  
 
 
     ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
      ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ  
    ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
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๔. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ  
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  
 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึง
กำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา
ไว้ดังนี้  
 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓ ในประกาศนี ้ 
 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื ่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ 
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  
 “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการีผู ้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดา  
เดียวกัน ลุง ปูา น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม  
 “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ  
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
 

 ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก  
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้  
 

 ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้  
 (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดจากญาติซึ ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที ่เหมาะสมตาม 
ฐานานุรูป  
 (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  
 (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  
 

 ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือ
มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องรับไว้ เพ่ือรักษา
ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่
จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล  ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที  
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 ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่า  
มากกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้ว โดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษา 
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง  
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของ  
รัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั ้นสังกัด โดยทันทีที่  
สามารถกระทำได้เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำเป็นความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่  
 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน หรือสถาบัน หรือองค์กร  
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั ้นสังกัด มีคำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู ้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที ่ของรัฐผู้นั ้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  
 เมื่อได้ดำเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่ง
เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กร 
อิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้นั้น
เป็นสมาชิกแล้วแต่กรณี เพ่ือดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
 

 ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐตามประกาศฉบับนี้   ให้ใช้
บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย  
 
     ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓  
 
       โอภาส  อรุณินท์  
         ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
 
 
 
 


