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คํานํา 

เนื่องจากปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเกิดข้ึนในระบบราชการยุคปจจุบันสวนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม ในการดํารงตําแหนงของเจาหนาท่ีรัฐหรือท่ีเราเรียกกัน
วา “ผลประโยชนทับซอน” จึงถือไดวาปญหาการมีผลประโยชนทับซอนเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง 
เพราะเปนการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจใน
ตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซงการใชดุลพินิจในการตัดสินใจของเจาหนาท่ีรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรมจนสงผลกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป ไม
วาจะเปนผลประโยชนทางการเงินและทรัพยากรตางๆ คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรม ในสังคมรวมถึงคุณคา
อ่ืนๆดวย 

ดังนั้น เพ่ือชวยปองกันมิใหเกิดปญหาการมีผลประโยชนทับซอนข้ึน องคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย จึงได
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเรื่องผลประโยชนทับซอนฉบับนี้ข้ึน โดยมีสาระสําคัญเก่ียวของกับ
ผลประโยชนทับซอนท้ังในสวนความหมาย รูปแบบ แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน กลไกการบังคับใช 
และบทลงโทษ เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงานไดรับทราบและนํามา
ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง พรอมท้ังหลีกเลี่ยงมิใหเกิดการฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมท่ี
กําหนดไว เสริมสรางจริยธรรมในหนวยงาน และเผยแพรภาพลักษณท่ีดีขององคกรใหเปนท่ียอมรับของสังคม อันจะ
นําพาหนวยงานไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติตอไป 
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1. ความหมายของผลประโยชนทับซอน 

บทที่ 1. 
ความหมายของผลประโยชนทับซอน 
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“Conflict of Interest” เปนภาษาตางประเทศซ่ึงมีการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายป 

ท่ีผานมา โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซ่ึงสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ รวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม ทําใหบรรดานักวิชาการและผูคนในสังคมไทยตาง

ไดใหคําจํากัดความ หรือความหมายของคําวา “Conflict of Interest” ไวแตกตางกันออกไป ดังนี้ 

สารานุกรมวิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบายความหมายไววา ผลประโยชน          ทับ

ซอน (Conflict of Interest) คือ ภาวะท่ีบุคคลซ่ึงอยูในสถานะท่ีตองไดรับความเชื่อถือ เชน นักการเมือง ผูให

นโยบาย หรือผูอํานวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชนหรือความตองการท้ังในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึงเรื่อง

สวนตัว ท่ีขัดแยงกัน ความตองการท่ีขัดแยงกันนี้ทําใหเกิดความลําบากในการทําหนาท่ีอยางยุติธรรม แมวาจะไมมี

หลักฐานเก่ียวกับการกระทําท่ีไมเหมาะสม ผลประโยชนทับซอนอาจจะทําใหเกิดภาพท่ีทําใหความนาเชื่อถือของ

บุคคลนั้น ในการกระทําท่ีเปนกลางลดลง 

ดร. วิทยากร เชียงกูล ไดใหความหมายของคําวา ผลประโยชนทับซอน หมายถึง ผลประโยชนท่ีทับซอนกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมของผูมีอํานาจหนาท่ีท่ีตองตัดสินใจทํางานเพ่ือสวนรวม ไมวา

เปนเจาหนาท่ีของรัฐ เจาหนาท่ีขององคกรภาคธุรกิจ เอกชน และเจาหนาท่ีภาคประชาสังคม (Civil Society) 

ผาสุก พงศไพจิตร ไดอธิบายความหมายของ ผลประโยชนทับซอน หมายถึง การทับซอนของผลประโยชน
ของบุคคลท่ีมี 2 สถานะ หรือมากกวาในเวลาเดียวกัน คือ ตําแหนงสาธารณะและตําแหนงในบริษัทเอกชน ซ่ึงบุคคล
ดังกลาวอาจมีความโนมเอียงใชอํานาจและตําแหนงสาธารณะหาผลประโยชนสวนตัวหรือแสวงหาประโยชนใหแก
กลุมพวกพองของตนเองท้ังทางตรงและทางออมไดอยางงายดาย เชน กรณีของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุน 
หรือครอบครัวใกลชิดเปนเจาของกิจการ ซ่ึงไดรับสัมปทานหรืออยู ในฐานะจะไดรับสัมปทานธุรกิจจาก
รัฐ ขณะเดียวกันก็อยูในตําแหนงสาธารณะท่ีเปนผูมีอํานาจอนุมัติการใหสัมปทานธุรกิจดังกลาวดวย ตัวอยางท่ีพบ 
คือ การไดชนะประมูลโครงการกอสรางขนาดใหญจากภาครัฐเพราะผูชนะประมูลมีพรรคพวกเปนนักการเมือง หรือ
บริษัทท่ีชนะประมูลมีนักการเมืองรวมหุนอยูเปนหุนลม การชนะประมูลดังกลาวดวยอิทธิพลทางการเมืองจะสงผลให
บริษัทผูชนะประมูลสามารถหากําไรเกินควรได การคอรรัปชั่นในโครงการขนาดใหญภาครัฐไดกลายเปนแหลงหารายได
จากการคอรรัปชัน่ ท่ีสําคัญของนักการเมืองและขาราชการท่ีเก่ียวของ  

Dr.  Michael McDonald นักวิชาการด านจริยธรรม แห งมหาวิทยาลัย  British Columbia และ
ผูอํานวยการ Centre for Applied Ethics ไดใหคํานิยามของคําวา Conflict of Interest หมายถึง สถานการณท่ี
บุคคล เชน เจาหนาท่ีรัฐ ลูกจาง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชนสวนตัวหรือสวนบุคคลมากพอจนเห็นไดวากระทบ
ตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเปนกลาง) โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ 
 องคประกอบประการแรก คือ ผลประโยชนสวนตัว (Private interest) หรือผลประโยชนสวนบุคคล 
(Personal interest) ซ่ึงผลประโยชนนี้อาจเปนตัวเงินหรือทรัพยสินอ่ืนๆ รวมถึงผลประโยชนในรูปแบบอ่ืนๆท่ีทําให
ผูไดรับพึงพอใจ สวนนี้ โดยตัวมันเองแลวไมเสียหายอะไรเพราะใครๆ ก็แสวงหาผลประโยชนสวนตนกัน
ท้ังนั้น เชน การหางานใหมท่ีมีรายไดท่ีดีกวาเกา แตปญหาจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือผลประโยชนนี้ไปแยงกับผลประโยชน
สวนรวม 

 
 องคประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหนาท่ีโดยใชสถานะและขอบเขตอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่หรือ

เจาพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพ้ืนฐานในวิชาชีพตน ท้ังนี้เพราะอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูเกิดจากการมีตําแหนง 
หรือการเปนเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานตามกฎหมาย 

http://th.wikipedia.org/
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องคประกอบสุดทาย คือ เม่ือผลประโยชนท่ีขัดแยงนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใชวิจารณญาณ
ในทางใดทางหนึ่งเพ่ือผลประโยชนสวนตัว 

จึงเห็นไดวาจากนิยามศัพทของนักวิชาการขางตนสามารถสรุปความหมายของผลประโยชนทับซอน 

(Conflict of Interest) คือ ผลประโยชนสวนตัวของเจาหนาท่ีรัฐไปขัดแยงกับผลประโยชนสวนรวมแลวตองเลือก

เอาอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงทําใหตัดสินใจไดยากในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความเปนธรรมและปราศจากอคติ 

 

2. รูปแบบของผลประโยชนทับซอน แบงออกเปน 7 รูปแบบ ไดแก 

1. การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชนใน

รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไมเหมาะสมและมีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เชน หนวยงานราชการรับเงินบริจาคสราง

สํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงาน การใชงบประมาณ ของรัฐเพ่ือจัดซ้ือจัดจางแลว

เจาหนาท่ีไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่ืนตอบแทน  

2. การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ี

ของรัฐมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานท่ีตนสังกัด เชน การใชตําแหนงหนาท่ีท่ีทําใหหนวยงานทําสัญญาซ้ือ

สนิคาจากบริษัทของตนเองหรือจางบริษัทของตนเองเปนท่ีปรึกษา หรือซ้ือท่ีดิน ของตนเองในการจัดสรางสํานักงาน  



                                  คูมือปองกันผลประโยชนทับซอน  4  
 

3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง การท่ี

บุคลากรออกจากหนวยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ท่ีตนเองเคยมี

อํานาจควบคุม กํากับ ดูแล 

4. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เชน เจาหนาท่ีของรัฐตั้งบริษัทดําเนิน

ธุรกิจท่ีเปนการแขงขันกับหนวยงานหรือองคกรสาธารณะท่ีตนสังกัด หรือการรับจางเปนท่ีปรึกษาโครงการโดยอาศัย

ตําแหนงในราชการสรางความนาเชื่อถือวาโครงการของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหนวยงานท่ี

ตนสังกัดอยู  

5. การรับรูขอมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณท่ีผู ดํารงตําแหนงสาธารณะ 

ใชประโยชนจากการรูขอมูลภายในเพ่ือประโยชนของตนเอง เชน ทราบวาจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซ้ือท่ีดิน

โดยใสชื่อภรรยา หรือทราบวาจะมีการซ้ือท่ีดินเพ่ือทําโครงการของรัฐก็รีบไปซ้ือท่ีดินเพ่ือเก็งกําไรและขายใหกับรัฐ 

ในราคาท่ีสูงข้ึน 

6. การใชทรัพยสินของหนวยงานเพ่ือประโยชนของธุรกิจสวนตัว (Using your employer’s property 

for private advantage) เชน การนําเครื่องใชสํานักงานตางๆกลับไปใช ท่ีบาน การนํารถยนตในราชการ 

ไปใชเพ่ืองานสวนตัว 

7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชนในทางการเมือง (Pork-belling) เชน การท่ี

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนท่ีหรือบานเกิดของตนเอง หรือการใชงบประมาณสาธารณะ เพ่ือ

การหาเสียงเลือกตั้ง  

จากรูปแบบประเภทตางๆของปญหาความขัดแยงกันในประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม  

จะเห็นวาโอกาสความเปนไปไดท่ีจะเกิดปญหามีสูงมากเพราะปญหาดังกลาวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมท่ีเขา

ขายความขัดแยงอยางกวางขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือสวนใหญท่ีใชในการจัดการกับปญหา ความขัดแยง     

ของผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการทํางานของบุคคล

สาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายท่ีสามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิดเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนทุกรูปแบบ 

 

แผนภาพรูปแบบของผลประโยชนทับซอน 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  

การรับประโยชนตางๆ 

(Accepting benefits) 

 

 

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/                    

เงินบริจาคจากลูกคาของหนวยงาน 

 

 การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) 

หรือเปนคูสัญญา (Contracts) 

 

มีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับ

หนวยงานตนสังกัด 

 

การทํางานหลังจากออกจากตําแหนง

สาธารณะหรือหลังเกษียณ        

(Post-employment) 

ลาออกจากหนวยงานเพ่ือไปทํางาน

ในหนวยงานท่ีดําเนินธุรกิจประเภท

เดียวกัน 
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การทํางานพิเศษ (Outside 

employment or moonlighting) 

 

ตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจท่ีแขงขันหรือ   

รับงานจากหนวยงานตนสังกัด 

 

การรับรูขอมูลภายใน             

(Inside information) 

 

การใชสมบัตขิองหนวยงานเพ่ือ

ประโยชนของธุรกิจสวนตัว      

(Using your employer’s 

property for private advantage) 

 

การนําโครงการสาธารณะลงในเขต

เลือกตั้งเพ่ือประโยชนในทางการเมือง 

(Pork-belling) 

 

ใชประโยชนจากขอมูลภายในเพ่ือ

ประโยชนของตนเอง 

 

นําทรัพยสินของหนวยงานไปใช      

ในงานสวนตัว 

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนท่ี

ตนเอง หรือการใชงบสาธารณะ     

เพ่ือหาเสียง 
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1. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน 

     (1) การกําหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงคหรือคุณสมบัติตองหาม (Qualification and disqualification 

from office) เปนเครื่องมือท่ีใชในการปองกันเบื้องตนมิใหมีโอกาสเกิดปญหาความขัดแยงของผลประโยชนสวนตัว

กับผลประโยชนสวนรวมในกรณีของขาราชการการเมือง คุณสมบัติตองหามท่ีนานาประเทศ มักกําหนด ไดแก     

การหาม ส.ส. หรือรัฐมนตรีตองไมดํารงตําแหนง ขาราชการประจํา และตองไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียในสัมปทาน

หรือสัญญาตางๆกับรัฐ เปนตน  

(2)  การเปด เผยขอมูล เ ก่ียว กับทรัพยสิน  หนี้ สิน และธุ ร กิจของครอบครัว ใหสาธารณะทราบ 

(Disclosure of personal interests) เชน การแจงถึงจํานวนหุนสวนหรือธุรกิจสวนตัววามีอะไรบาง แบงไดเปน 

2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจงทรัพยสินหรือความตองการสวนบุคคลเม่ือมีขอขัดแยงเกิดข้ึน และประเภทท่ี

สอง คือ การแจงทรัพยสินของเจาหนาท่ีกอนจะมาดํารงตําแหนง ถึงแมวิธีการนี้จะไมใชเครื่องมือท่ีแกปญหาความ

ขัดแยง ของผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมไดโดยตรง แตอยางนอยการเปดเผยขอมูลสวนตัวก็ชวยให

สาธารณชนสามารถวิเคราะหหรือมองเห็นชองทางท่ีอาจจะกอใหเกิดปญหาไดงายข้ึน 

บทที่ 2 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน 
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(3) การกําหนดขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เปนการสรางกรอบเพ่ือบอกถึงสิ่งท่ีควรและไม

ควรยึดถือเปนหลักในการทํางาน ถาไมปฏิบัติตามไมถือวาผิดทางกฎหมายแตสามารถบอนทําลายความเชื่อม่ันท่ี

สังคมจะมีตอเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น และสามารถเปนบอเกิดแหงความเสื่อมศรัทธาท่ีประชาชนจะมีตอระบบราชการ 

(4) ขอกําหนดเก่ียวกับการทํางานหลังพนตําแหนงในหนาท่ีทางราชการ (Post-office employment 

restriction) เปนขอกําหนดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันมิใหผู ท่ีดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐนําขอมูลลับ 

(Confidential information) ภายในหนวยงานท่ีเขาทราบไปใชประโยชนหลังจากการออกจากตําแหนงดังกลาว

แลว รวมถึงปองกันการใชสิทธิในการติดตอหนวยงานราชการในฐานะท่ีเคยดํารงตําแหนงสําคัญ ในหนวยงาน

ราชการมาแลว  

นอกจากแนวทางดังกลาวขางตนแลวจําเปนตองมีกลไกสําหรับการบังคับใช (Enforcement) กฎระเบียบ ท่ี

กําหนดข้ึน เชน การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองคกรกํากับดูแลเพ่ือตรวจสอบใหผูอยูภายใตกฎระเบียบดังกลาว

ปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีบัญญัติไว โดยคณะกรรมการดังกลาวตองมีความเปนอิสระอยางเพียงพอเพราะในกรณีท่ีมี

การละเมิดกฎระเบียบท่ีเกิดข้ึนก็ตองทําหนาท่ีสอบสวนขอเท็จจริงกอนท่ีจะดําเนินการตามมาตรการท่ีเก่ียวของ

ตอไป 
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การสรางการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) คือ ประการแรก การมุงเนนความรับผิดชอบ      ตอ
สาธารณะ (Accountability) ประการท่ีสอง มีความโปรงใสในการดําเนินงาน (Transparency) ซ่ึงรวมถึงการท่ี
สาธารณชนสามารถเขาถึงขอมูลตางๆได ประการท่ีสาม การมีหลักการท่ีแนนอนคงเสนคงวาและเปนธรรมเพ่ือให
ประชาชนเกิดความม่ันใจ (predictability) ซ่ึงหมายความวากฎเกณฑตางๆจะตองใชบังคับกับทุกคนอยางเทาเทียม
กันไมลําเอียง ไมเลือกปฏิบัติ และไมเปลี่ยนแปลงบอยๆจนกอใหเกิดความสับสน และประการสุดทาย คือ การมีสวน
รวมของประชาชน (Public Participation) หมายความวาผูบริหารระดับสูงจะตองเคารพในความคิดเห็นของสมาชิก
ในองคกร กลาวคือในการตัดสินใจดานนโยบายนั้นจะตองเปดรับฟงความคิดเห็นและใหสมาชิกขององคกรมีสวนรวม 
ในการตัดสินใจ 
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ควบคูไปกับการสรางระบบการบริหารจัดการท่ีดีก็ คือ ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย 
ชัดเจน ครอบคลุม และสามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมไดทัน 
ประการท่ีสอง การปฏิรูปองคกรอิสระเพ่ือการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชนทับซอนใหมีการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการท่ีเปนอิสระ ไมถูกแทรกแซงจากการเมือง และเปนผูท่ี
มีความรูความสามารถอยางแทจริง ประการท่ีสาม กําหนดหลักเกณฑดานจริยธรรมคุณธรรม (Codes of ethics) 
รวมท้ังจรรยาบรรณทางวิชาชีพตางๆ เพ่ือเปนแนวทางอันชัดเจนในการชี้นําพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีถูกตอง กําหนด
บทลงโทษผูประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันกอใหเกิดการยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุม
วิชาชีพใหสูงขึ้น ประการสุดทาย สงเสริมภาคประชาสังคมใหเขมแข็งเปนองคกรแบบเปด สมัครใจในการรับ
สมาช ิก มีความเปนอิสระในการดําเนินงานและมีจิตสํานึกท่ีเสียสละในการทํางานเพ่ือผลประโยชนของ
สวนรวม องคกรภาคประชาสังคมเหลานี้จะมีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวเพ่ือการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของภาคสาธารณะใหปลอดจากผลประโยชนทับซอนไดอยางแทจริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มาตรการขับเคลื่อนเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
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ประการแรก การกําหนดหลักเกณฑทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพ่ือใหเกิดความชัดเจนวาอะไร
คือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิใหประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเปนชอบหรือเห็นกงจักรเปนดอกบัว               โดย
จะตองนิยามและกําหนดมาตรฐานการกระทําตางๆใหชัดเจน ซ่ึงวิธีการกําหนดหลักเกณฑทางจริยธรรมคุณธรรม
ดังกลาวนี้ สามารถกระทําไดโดยการสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดต้ังเปนสมาคมและสงเสริมให
สมาคมวิชาชีพตางๆมีการบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันมิใหเกิด
ปญหาผลประโยชนทับซอนในแตละวิชาชีพ เพ่ือนิยามใหหลักเกณฑทางจริยธรรมมีความชัดเจน สมาชิกของแตละ
กลุมวิชาชีพสามารถนําไปปฏิบัติได พรอมกับมีบทลงโทษสําหรับผูท่ีไมปฏิบัติตาม  

ความชัดเจนเ ก่ียวกับรายละเอียดของหลักเกณฑทางจริยธรรม  หรือบรรทัดฐานสําหรับกํากับ 
ความประพฤติของนักการเมือง  ขาราชการ  และผู เชี่ ยวชาญดานตางๆเปนสิ่ ง ท่ี มีความสํา คัญอยางยิ่ ง  
เพราะหลักเกณฑทางจริยธรรมตางๆเหลานี้ เปนแนวทางชี้แนะวาบุคคลท่ีมีตําแหนงหนาท่ีทางดานสาธารณะนั้นควร
จะมีความประพฤติอยางไรอะไรท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเปนปญหาผลประโยชนทับซอนเปด
โอกาสใหมีการอภิปราย ถกเถียงและสรางเปนขอตกลงรวมเก่ียวกับหลักเกณฑทางจริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติ 

 
ประการท่ีสอง การถายทอด ปลูกฝงหลักเกณฑทางจริยธรรมคุณธรรมสูสมาชิกของสังคม โดยผาน

สื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือใหมีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน การจัด
อบรม ให แก สมาชิ กของสมาคมวิ ช าชี พ เ พ่ือ เ สริ มสร า งความรู ค ว าม เข า ใ จ  การอภิ ป รายถก เ ถี ย ง 
เพ่ือกอใหเกิดความกระจางในประเด็นท่ีคลุมเครือนาสงสัย มาตรการดังกลาวนี้ถือเปนการถายทอดและปลูกฝง
สมาชิกของสังคมโดยผานชองทางตางๆ อันจะทําใหสมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของปญหา
ผลประโยชนทับซอน รูสึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและหามปรามผูอ่ืนมิใหกระทําการอันเปน
ผลประโยชนทับซอนได สมาชิกไมสามารถอางไดอีกตอไปวาตนทําผิดเพราะไมทราบ ท่ีสําคัญไมนอยไปกวากันก็คือการ
กําหนดบทลงโทษสําหรับผูท่ีมีความผิดเก่ียวกับวินัยอยางชัดเจนนั้นจะชวยลดปญหาผลประโยชนทับซอนหรือ
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมและไมสามารถยอมรับไดใหนอยลง 
  
          ประการท่ีสาม เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of civil 
society) โดยการสนับสนุนใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสํานึกตอสวนรวม อันจะนําไปสูการรวมตัวกันจัดต้ัง
องคกรแบบสมัครใจอย างอิสระ สําหรับดําเนิน กิจกรรมเ พ่ือสวนรวม  รวมท้ังสง เสริมสื่อสารมวลชน 
ท่ีเปนอิสระในการดําเนินงานท้ังสื่อวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพตางมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 
มีจิตสํานึกท่ีเสียสละเพ่ือสวนรวม และมีการจัดตั้งเปนองคกรท่ีเขมแข็งซ่ึงภาคประชาสังคมท่ีมีอํานาจตอรองสูง
ดังกลาวนี้จะสามารถถวงดุลอํานาจและตรวจสอบการดําเนินงานของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐระดับสูงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปญหาผลประโยชนทับซอนของนักการเมืองและขาราชการระดับสูงใหนอยลงได 
  
          ประการท่ีส่ี การปรับปรุงกฎหมายรวมท้ังแกไขระเบียบขอบังคับตางๆของหนวยงาน เพ่ือใหบทบัญญัติ
ทางกฎหมายใหมีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชนทับซอนไวอยางชัดเจน มีความครอบคลุม    
การแกไขขอกฎหมายและการบังคับใชจะตองมิใหเกิดความลักลั่น ปดชองโหวของกฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และ
กระบวนการวินิจฉัยคดีใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝายใหมากท่ีสุดรวมท้ังบทลงโทษในกฎหมายตางๆใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 
 
 ประการท่ีหา การปฏิรูปองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีปองกันและปราบปรามผลประโยชนทับซอน เชน 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง              และ
ศาลยุติธรรม โดยจะตองปฏิรูปองคกรเหลานี้ใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และ
มีคุณธรรมในการทํางาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณท่ีเพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแตงตั้งกรรมการท่ีเปนอิสระ
ไมถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเปนกลาง มีกฎกติกากํากับการทํางานท่ีชัดเจน มีเปาหมายในการทํางานท่ี
สามารถวัดและประเมินผลไดและมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ตารางสรุปตัวอยางโอกาสท่ีจะเกิดผลประโยชนทับซอนของขาราชการและเจาหนาท่ี
ของรัฐกลุมตางๆ 
 

กลุมอาชีพ กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงตอปญหาการเกิดผลประโยชนทับซอน 

      1. 
นักการเมือง 

 การรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด เพ่ือแตงตั้ง หรือเลื่อนตําแหนงขาราชการข้ึนเปนผูบริหารระดับสูง 
 การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือใหบริษัทของตนหรือของพรรคพวกไดรับงาน/ การจางเหมาจากรัฐ 
 การใชขอมูลของทางราชการเพ่ือแสวงหาประโยชน 
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กลุมอาชีพ กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงตอปญหาการเกิดผลประโยชนทับซอน 

 การแตงตั้งคนสนิท/พวกพองของตนเปนกรรมการในหนวยงานของรัฐ  โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรอิส
ท่ีทําหนาท่ีในการกํากับดูแล (Regulators) สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ 

 การใชตําแหนงหนาท่ีเลือกผลักดันโครงการท่ีกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง ญาติ/พวกพอง 
      2. 
ขาราชการ
ประจาํและ
เจาหนาท่ี
ของรัฐ 

 

ท่ัวไป 

 การนําขอมูลลับ/ขอมูลภายในมาใชหาประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพอง 
 หัวหนาหนวยงานซ่ึงครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางแตงตั้งใหญาติ/ คนสนิท/คนท่ีมี

ความสัมพันธฉันญาติข้ึนเปนผูอํานวยการกองพัสดุ 
 การชวยญาติมิตรหรือคนสนิทใหไดงานในหนวยงานท่ีตนมีอํานาจ 
 การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจท่ีเบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหนวยงาน 
 การทํางานหลังเกษียณใหกับหนวยงานท่ีมีผลประโยชนขัดกับหนวยงานตนสังกัดเดิม 
 การนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกคาน้ํามัน 
 การนําบุคลากรของหนวยงานไปใชเพ่ือการสวนตัว 

กลุมวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซ้ือจัดจาง 

 การหาผลประโยชนจากความไมรูในระเบียบและขอมูลของทางราชการของประชาชนโดยเรียกรับเงิน
และอางวาจะสามารถชวยใหสามารถเสียคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซ้ือขายท่ีดินในราคาท่ีถูก
กวาได ผูบริหารสถาบันการเงินหวังกาวหนาในอาชีพจึงไดร วมมือและใหความชวยเหลือแก
นักการเมืองในการกูเงินในวงเงินสูงในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย   คํ้าประกันใหสูงเกิน
กวาความเปนจริง 

 ผูบริหารสถาบันการเงินใชอํานาจหนาท่ีใหผูใตบังคับบัญชาเสนอขายท่ีดินหรือบานพรอมท่ีดินใน
โครงการของตนใหแกลูกคาของสถาบันการเงิน เพ่ือแลกกับความสะดวกในการทําธุรกิจกับสถาบัน
การเงิน 

 เจาหนาท่ีตรวจสอบภาษีอากรไดเปดสํานักงานบัญชีเพ่ือทําบัญชีและรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จํากัด 
ซ่ึงในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกใหบริการเฉพาะรายท่ีตนเองไดรับประโยชนจากผูเสียภาษีเทานั้น 

 การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินคาท่ีจะจัดซ้ือจัดจางใหบริษัทของตนหรือของพวกพอง
ไดเปรียบหรือชนะในการประมูล 

 การใหขอมูลการจัดซ้ือจัดจางแกพรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนในการประมูลหรือการจาง
เหมารวมถึงการปกปดขอมูล เชน การปดประกาศหรือเผยแพรขอมูลขาวสารลาชา หรือพน
กําหนดการยื่นใบเสนอราคา เปนตน 

กลุมวิชาชีพอิสระ 

 การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีประจํา 
 การใชสิทธิในการเบิกจายยาใหกับญาติแลวนํายาไปใชท่ีคลินิกสวนตัว 
 การรับประโยชนจากระบบการล็อคบัตรคิวใหแกเจาหนาท่ีหรือญาติเจาหนาท่ีในหนวยงาน โดยผูมี

หนาท่ีดูแลบัตรคิวจะล็อคไวมากกวาท่ีหนวยงานกําหนดและไปเรียกรับประโยชนจากบัตรคิวท่ีล็อคไว
เกินเหลานั้นจากผูรับบริการท่ีตองการลัดคิว 
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กลุมอาชีพ กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงตอปญหาการเกิดผลประโยชนทับซอน 

กลุมวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 

 การเรียกรับผลประโยชนจากการอนุญาตใหคืนของกลาง เปนตน 

กลุมวิชาชีพวิชาการ 

 คณะกรรมการตรวจรับผลงานทําหนาท่ีเสมือนเปนนายหนาใหแกบริษัทท่ีปรึกษา โดยรับรายงานผล
การศึกษามาพิจารณากอนและแกไขในประเด็นท่ีคาดวาอาจถูกคณะกรรมการคนอ่ืนทวงติง รวมถึง
การเขาไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอ่ืน 

3. 
ขาราชการ
ทองถ่ิน 

3.1 การเขามาดําเนินธุรกิจและเปนคูสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถ่ินมาดําเนินธุรกิจกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนเปนสมาชิก 
 ญาติ/ภรรยา (อาจไมไดจดทะเบียน) ของผูบริหารทองถ่ินเปนคูสัญญาหรือรับเหมางานกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถ่ินเขาไปมีสวนไดสวนเสียในฐานะผูรับมอบอํานาจจากบริษัท หางราน ใน

การยื่นซองประกวดราคา 
 สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถ่ินเปนบุคคลรวมเจรจาไกลเกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัทหางราน ในกรณีงาน

จางเหมามีปญหา 
 ผูบริหารสภา/ผูบริหารทองถ่ินหาประโยชนสวนตัวจากการเก็งกําไรจากราคาท่ีดิน ท้ังในรูปของการใช

ขอมูลภายในไปซ้ือ ท่ีดินไวกอน หรืออาจเปนในรูปแบบท่ีกําหนดท่ีตั้งโครงการในพ้ืนท่ีท่ีตนเองมีท่ีดิน
อยูเพ่ือขายท่ีดินของตนเองในราคาท่ีสูง 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําสัญญาเชารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซ่ึงเปนของสมาชิกของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั่นเอง 

 นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินคาหรือบริการของบริษัทตนเองใหกับเทศบาล 
3.2 การใชงบประมาณหลวงเพ่ือประโยชนสวนตนและเพ่ือหาเสียง 
 การจดัสรรงบประมาณหรือโครงการเขาไปในพ้ืนท่ีของตนเอง 
 การใชงบประมาณราชการทําโครงการพรอมเขียนปายและชื่อของผูของบประมาณ ประกาศให

ชาวบานทราบเพ่ือเปนการหาเสียง 
 การท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินซ่ึงมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใชงบประมาณของฝายบริหาร

กลับไปมีสวนในการใชงบประมาณสงผลตอการทําหนาท่ีในการตรวจสอบและใชวิจารณญาณในการ
ตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกตองและประโยชนสาธารณะ  เนื่องจากตองการงบท่ีเหลือจาก
การแปรญัตติไปดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีของตน 

 
 
4. ประชาชน 

 
 
การเสนอใหคาน้ํารอนน้ําชาใหแกเจาหนาท่ีเพ่ือแลกกับการลัดคิวรับบริการ 
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4. ตัวอยางพฤติกรรมผลประโยชนทับซอนท่ีพบเห็นบอย  

1. การนําทรัพยสินของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว เชน ใชโทรศัพทของหนวยงานติดตอธุระสวนตัว        นํา

รถราชการไปใชในธุระสวนตัว เปนตน 

2. การใชอํานาจหนาท่ีชวยญาติหรือบุคคลอ่ืนใหเขาทํางาน 

3. การใชขอมูลของหนวยงานเพ่ือแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง เจาหนาท่ีของรัฐทราบมาตรฐาน 

(spec) วัสดุอุปกรณท่ีจะใชในการประมูลแลวใหขอมูลกับบริษัทเอกชนเพ่ือใหไดเปรียบในการประมูล 

4. การรับงานนอกแลวกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของตน เจาหนาท่ีของรัฐอาศัยตําแหนงหนาท่ี       

ทางราชการรับจางเปนท่ีปรึกษาโครงการใหบริษัทเอกชน เจาหนาท่ีรัฐนําเวลาราชการไปทํางานสวนตัว 

5. การนําบุคคลากรของหนวยงานมาใชเพ่ือประโยชนสวนตน 

6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด สงผลใหมีการตัดสินใจท่ีเอ้ือประโยชน     

แกผูใหสินบนหรือบุคคลอ่ืน 

7. การเขาทํางานหลังออกจากงานเดิมโดยใชความรู ประสบการณ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยดํารงตําแหนงมารับงาน 

หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง เชน เคยทํางานเปนผูบริหารหนวยงานกํากับดูแลกิจการ

โทรคมนาคม แลวไปทํางานในบริษัทผูใหบริการโทรศัพท 

8. การลัดคิวใหกับผูใชบริการท่ีคุนเคย  

9. การสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูรวมงานแสวงหาประโยชนสวนตน 

10. การใหของขวัญหรือของกํานัลเพ่ือหวังความกาวหนา หรือหวังผลประโยชนท่ีมิชอบ 

11. การซ้ือขายตําแหนง การจายผลประโยชนท้ังท่ีเปนตัวเงินและประโยชนรูปแบบอ่ืนเพ่ือใหไดมาซ่ึงการเลื่อน

ระดับ ตําแหนง หรือความดีความชอบพิเศษ 

12. การเพิกเฉยตอการรักษาผลประโยชนสวนรวม 

13. การเรียกรองผลตอบแทนจากการใช อิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือสงผลท่ีเปนคุณแกฝายใดฝายหนึ่ ง 

โดยไมเปนธรรม 

14. การท่ีมีหนาท่ีดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แลวเขามีสวนไดเสียเพ่ือประโยชนของตนเอง หรือผูอ่ืน 
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15. การใชตําแหนงหนาท่ีหาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอง เชน เจาหนาท่ีของรัฐ ใชอํานาจหนาท่ี

ทําใหบริษัทของตนหรือครอบครัวไดงานรับเหมาของรัฐ เจาหนาท่ีฝายจัดซ้ือจัดจางทําสัญญาซ้ืออุปกรณ

สํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง  

 

 

 

5. แนวทางการปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

การให – การรับของขวัญและผลประโยชน∗ 

เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐวาจะตอง

ตัดสินใจและกระทําหนาท่ี โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลักปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล หากขาราชการ

และเจาหนาท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนท่ีทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และการกระทําหนาท่ีถือวา

เปนการประพฤติมิชอบ จึงเปนการขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมไดดวยเชนกัน 

 อะไรคือของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีใชในความหมายนี้ 
-  ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ บริการหรืออ่ืนๆ ท่ีมี
มูลคา) ท่ีขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐใหและหรือไดรับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได และผลประโยชนจาก
การจางงานในราชการปกติ 
-  ของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดสามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได 
-  ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินคาบริโภค ความบันเทิง การตอนรับ             ให
ท่ี พัก การเดินทาง  อุปกรณ เครื่องใช  เชน  ตัวอยางสินคา  บัตรของขวัญ  เครื่องใชสวนตัว  บัตรกํานัล  
บัตรลดราคาสินคาหรือบริการ และเงิน เปนตน 
-  ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีคิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆหรือบริการ
ใดๆท่ีไมสามารถคิดเปนราคาท่ีจะซ้ือขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัวการปฏิบัติดวยความชอบสวนตน การ
เขาถึงประโยชน หรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอ่ืนๆ 
 
 แนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน : กรณีการใหหรือรับของขวัญ 
ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับ
การใหหรือรับของขวัญและผลประโยชนของเจาหนาท่ีของรัฐไว ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางสําคัญได ดังนี้ 

1. เจาหนาท่ีของรัฐตองไมรับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพยสินอันควร

ไดตามกฎหมาย เวนแตการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาดังตอไปนี้ 

1.1 การรับของขวัญหรือประโยชน อ่ืนใดจากญาติ ซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตาม 

ฐานะแหงตน 
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1.2 การร ับของขว ัญหร ือประโยชน อื ่น ใดจากบ ุคคล อื ่น ซึ ่งม ิใ ช ญาต ิที ่ม ีม ูลค า ในการร ับจาก 

แตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท  

1.3 การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 

2. หลักเกณฑการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดตามขอ 1. ใหใชบังคับแกผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของ

รัฐมาแลวไมถึง 2 ปดวย 

3. หามเจาหนาท่ีของรัฐใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชานอกเหนือจาก

กรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการใหของขวัญแกกันโดยการใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจาหนาท่ีของรัฐจะให

ของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีมีมูลคาเกิน 3,000 บาท มิได  

4. หามเจาหนาท่ีของรัฐยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดจาก

ผูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ เวนแตเปนการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีใหตามปกติ

ประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกิน 3,000 บาท 

5. ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความยินดีแทนการใหของขวัญ 
เพ่ือเปนการปองกันการฝาฝนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติในการประหยัดให 
แกเจาหนาท่ีของรัฐ 
 
รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให-รับของขวัญและหรือผลประโยชนอ่ืนใด 
ในทางปฏิบัติ 
 
 เราจะจัดการอยางไร 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆมี ๓ คําถาม ท่ีใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน คือ 

1) เราควรรับหรือไม 
2) เราควรรายงานการรับหรือไม 
3) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม 
 

1. เราควรรับหรือไม 
ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสท่ีเราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปนการรับในโอกาส
ท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็ตามมีหลาย
โอกาสท่ีไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะรับ 

1) ถาเปนการใหเงินทานจะตองปฏิเสธไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ท่ีสามารถเปลี่ยน
กลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับสินบน 

• การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งท่ีควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณ การเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม 
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีจะสงผลตอการทํางานในอนาคต 

• ถาทานทํางานอยู ในกลุ ม เสี ่ย ง  ออนไหวหรืออยู ในขายที ่ตอง ไดร ับความไวว าง ใจเปนพิเศษ 
เชน งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซ้ือจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/
อนุญาตตางๆ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกวาบุคคลกลุมอ่ืน 
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2) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการรับกอใหเกิดความ
ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะแลวผลประโยชนสวนตนท่ีไดรับกลายเปนมีอิทธิพล
ตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติโดยมิชอบ 

การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบและ 
การทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวญัและผลประโยชนของตนเอง โดยสวน
ราชการ ท่ีอยูในกลุมปฏิบัติหนาท่ีท่ีเสี่ยงตอการประพฤติมิชอบควรกําหนดนโยบายดานนี้ อยางเครงครัดมากกวา
หนวยงานอ่ืนๆ  

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตองกระทํา 
ดวยความเปนกลางปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม”  

ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาผลประโยชนใหกับองคกรของตน
หรือตนเองเหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะตอง
ปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และ
แสดงพฤติกรรมที่ถูกตองเท่ียงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการ ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้น 
จะมีคาเพียงเล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให และอาจกอใหเกิดความ      
เสื่อมศรัทธาตอประชาชน 

 
2. เราตองรายงานหรือไม 
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้ 

1) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เชน ประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมท้ังนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือประโยชนจากคูสัญญา/
องคกรหรือบุคคลท่ีกําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลท่ีจะขอทําใบอนุญาตหรือรับ
การตรวจสอบดานตางๆ  

2) บทบาทหนาท่ีของทานในองคกร :  ถาขาราชการนั้นๆทํางานในขอบขายท่ีออนไหวและตองการ 
ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมท่ีเก่ียวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนท้ังจากระดับองคกร และ
ระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจท่ีสุดวาตัว
ทานและองคกรมีความเท่ียงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการ
หามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดํารง
ความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ  

หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดควรตองรายงานหรือไมควรจะตองใหองคกรเก็บรักษาไว
หรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา 3,000 บาท ท้ังนี้ใหปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประ
โยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543  

 
3. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม 

1) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากมีคาไมเกิน 3,000 บาท 
2) หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวาจะตองใหเปนทรัพยสิน       ของ

สวนราชการหรือไม 
 
 การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร 
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การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวญัหรือผลประโยชนนั้นและพรอมฝาฝนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจ
ถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไลออกข้ึนกับความรายแรงของการฝาฝนนอกจากนั้น หากการรับ
ของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆเขาขายการรับสินบน ฉอฉลทุจริตและสามารถพิสูจนไดวาขาราชการและหรือ
เจาหนาท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซ่ึงมีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดย       
มิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเก่ียวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย 
 
 
 
 การรับของขวัญและผลประโยชน : กุญแจแหงความเส่ียง 
การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติ มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการกอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอภาครัฐและตอ
ขาราชการ กุญแจแหงความเสี่ยง 2 ประการท่ีสําคัญ คือ 

1 .  ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ  โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวา 
ความเปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ่ืนใหคิดวาของขวัญและหรือ
ผลประโยชนนั้นๆมีคาต่ํากวาท่ีเปนจริงเพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนับวาเปนการคดโกงและ
หลอกลวงซ่ึงเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม 

2. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลท่ีเกิดข้ึน 
-  การรับของขวัญและหรือผลประโยชน ใดๆอาจทําใหติด เปนนิสัยอย างรวดเร็ วและกอให เ กิด 

ความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ทําใหเกิดความรูสึก
ชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ท่ีเปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดย
อิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนท่ีไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานท่ีกําหนด         
ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซ้ืออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการรับจางตางๆไมตองทํา
ในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานของ
องคกร ขาราชการและหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาท่ีและละ
เวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยความรับผิดชอบซ่ึงจัดไดวาเปนการรับสินบน 

- การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริงมีแนวโนมท่ีเปนไปไดมากท่ีเราจะรับของขวัญและผลประโยชน 
โดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆถือไดวาเปนความผิด แตผูรับ
มักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้ 
“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจหรือหากไมรับจะเปนการทําลายสัมพันธภาพ
ระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง” 
“คนอ่ืนๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้นมันเปนการยุติธรรมท่ีเราจะไดรางวัลผลประโยชนพิเศษบาง” 
“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉันและเปนเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเปนคนแรกเสมอ 
ท่ีไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา” 
“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใชและฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี ้ แมวาฉันจะให
คําแนะนําก็ตาม” 
“ฉันไมเห็นมีกฎระเบียบใดๆเก่ียวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใดๆ” 
ทานตองระลึกอยู เสมอวาเหตุผลท่ีทานใชกลาวอางเชนนี้ ไมสามารถปกปองทานจากการถูกดําเนินการ 
ทางวินัยหากการกระทําของทานเปนการกระทําท่ีมิชอบ 
 



                                  คูมือปองกันผลประโยชนทับซอน  19  
 

 สถานการณตัวอยาง 
หนวยงานภาครัฐหนึ่งสงนักทรัพยากรบุคคลท่ีทําหนาท่ีจัดซ้ือจัดจาง (HR procurement) ใหเขารวมสัมมนา

ดานทรัพยากรบุคคล  เจ าหน า ท่ีผู นั้ น ได รั บรางวัล มูลค า  7 ,000 บาท  จากการเปนผู เ ข าร วมสัมมนา 
ท่ี มีบุคลิกเปน  Personnel planner ซ่ึงบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคา ท่ี เปนคูค ากับหนวยงาน เจาหนา ท่ี 
ไดเก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลท่ีตนชนะจากการเขารวมกิจกรรมการ
สัมมนา 

ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมีการรายงานของ
รางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการเขารวมสัมมนาเปนเพราะ
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของหนวยงานท่ีจะตัดสินวาจะจัดการอยางไรกับรางวัล
ชิ้นนี้เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาท่ีมีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชนทับซอน ในท่ีสุดเจาหนาท่ีจึงถูก
ขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพ่ือใชประโยชนตามความเหมาะสม 
 

 โมเดลสําหรับการตัดสินใจ 
ประเด็นการตัดสินใจ 
เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน 
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบยีบหรือนโยบายอะไรท่ีเก่ียวกับการใหของขวัญและหรือผลประโยชน 
ความเปดเผย : มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด 
คุณคา : ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมท่ีเก่ียวกับการรับของขวัญหรือไม และมีอะไรบาง 
อัตลักษณ : ผูใหมีอัตลักษณเพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให คืออะไร 

 บทสรุป 
ความเชื่อถือไววางใจและจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เม่ือทานเปนขาราชการและหรือเจาหนาท่ี
ภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใดทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาท่ีและตัดสินใจโดยปราศจากอคติ ทานถูกคาดหวัง
ไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆนอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชนท่ีรัฐจัดให แมวา
นโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตให ร ับของขว ัญได  ซึ ่งถ ือว า เป นของที ่ระล ึกในโอกาส ท่ี
เหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนท่ี
ไมเหมาะสมจะนําไปสูความเสี่ยงตอการทุจริตและทําลายชื่อเสียงของทานรวมท้ังองคกรของทานเอง 
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บทที่ 3  

แนวทางการปฏิบัติหนาทีเ่พื่อปองกันมิใหเกิดการฝาฝน
บทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การปองกัน

และปราบปรามการทุจริตพ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 



                                                                                                                                
คูมือปองกันผลประโยชนทับซอน             21        

 

บทที่ ๓ 

 

 

 

 

                      องคประกอบของกฎหมาย  

         หามดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม 

         ตามมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปราม 

         การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงไดบัญญัติหามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 

 

(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ผูนั้นปฏิบัติ

หนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

(๒)  เปนหุนสวน หรือผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึง

เจาหนาท่ีผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

(๓) การรับสัมปทาน หรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการสวนทองถ่ิน อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือ

เปนหุนสวน หรือเปนผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาใน

ลักษณะดังกลาว 

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซ่ึง

อยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นสังกัดอยู 

หรือไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนผูไดรับมอบหมาย ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของ

เอกชนนั้นอาจจะมีการขัดแยงตอประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติ

หนาท่ีเจาหนาท่ีผูนั้น 

 

การกระทําของเจาหนาท่ีรัฐท่ีตองหามตามกฎหมาย 

แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือปองกนัมิใหเกิดการฝาฝน

บทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 
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(๑) เปนคูสัญญา หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวน

ทองถ่ิน ไดเขามาทําสัญญากับหนวยงานรัฐ มีฐานะเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ อันเปน

สัญญาท่ีจะตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

(๒) การมีสวนไดเสียในสัญญา หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

ผูบริหารสวนทองถ่ิน จะตองมีเจตนาประสงคจะใหตนไดรับประโยชนหรือเลือกประโยชนใหกับ

บุคคลอ่ืน โดยการใชอํานาจหนาท่ีเขาไปยุงเก่ียวกับสัญญานั้นหรือการเขาไปดําเนินกิจการใดๆ 

เพ่ือเปนการปองกันในกรณี  ท่ีตนอาจจะตองเสียประโยชนหรือไดรับความเสียหาย 

(๓) การเปนหุนสวนในหางหุนสวน หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.กําหนดไดรวมกันลงทุนในหางหุนสวน หางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน 

หรือหางหุนสวนจํากัด เปนตน และไดเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหนาท่ี

ในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐเจตนาท่ีจะเอ้ือประโยชนตอตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

(๔) การถือหุนในบริษัท หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

ผูบริหารสวนทองถ่ิน ไดเขาไปลงทุนโดยมีหุนในบริษัท ตามทะเบียนผูถือหุนและบริษัทท่ีมี

เจาหนาท่ีของรัฐมีหุนอยูนั้นไดเขามาเปนคูสัญญา กับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐใน

ตําแหนงมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

 

(๕)  รับสัมปทาน หรือคงไวซ่ึงสัมปทาน หรือเขาไปเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดเปน

หุนสวนหรือผูถือหุน หรือในหางหุนสวนหรือบริษัท ท่ีรับสัมปทาน   

 

                                   สัญญาสัมปทาน  หมายถึง สัญญาท่ีเอกชนไดรับอนุญาตจากรัฐใหดําเนิน

กิจการ  ตางๆแทน ดังตอไปนี้  

• สัญญาท่ีรัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ 

• สัญญาท่ีรัฐใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 

• สัญญาท่ีรัฐใหเอกชนแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  

 

        การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงเขาเปนคูสัญญากับรัฐ และ    

ทําสัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออม 
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(๖) เปนกรรมการ ท่ีปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงเขาไปมีสวนไดเสีย

ในฐานะเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาในธุรกิจเอกชน 

(๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

ผูบริหารสวนทองถ่ิน ไดทําการเปนตัวแทน กับตัวการท่ีเปนเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเปนหนาท่ี

ของตัวแทนในธุรกิจเอกชน 

(๘) ในฐานะพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชน หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนง

นายกรัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถ่ินไดเขาไปเปนพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชน 

 

     ขอหามสําหรับคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองหามดําเนินกิจการ  

ท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

 

    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดบัญญัติ

หามมิ  ใหเจาหนาท่ีของรัฐดําเนินกิจการใดๆ ท่ีเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและ

ผลประโยชนสวนรวม บทบัญญัติดังกลาวยังบังคับไปถึงคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐ (ภริยาหรือ

สามี) ดวย โดยมีขอหาม ดังตอไปนี้ 

(1) หามคูสมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐเปนคูสัญญา หมายถึง  การหามคูสมรสของ 

เจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงเขามาเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น

ปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

(2) หามคูสมรสของเจาหนาท่ีมีสวนไดเสียในสัญญา หมายถึง การท่ีคูสมรสของเจาหนาท่ีใน 

ตําแหนงไดอาศัยอํานาจหนาท่ีโดยมีเจตนาหรือความประสงคท่ีจะใหตนไดรับประโยชน หรือ

เอ้ือประโยชนตอบุคคลอ่ืนๆโดยการใชอํานาจหนาท่ีของคูสมรสไปดําเนินกิจการใดๆในสัญญา 

                          (3) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีรัฐเปนหุนสวนในหางหุนสวน หมายถึง การท่ีคู 

สมรสของเจาหนาท่ีรัฐไดลงทุนในหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หาง

หุนสวนจํากัดและไดเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ 

 (4) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

ผูบริหารสวนทองถ่ินถือหุนในบริษัท หมายถึง การท่ีคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปลงทุน

โดยการมีหุนในบริษัทตามทะเบียนผูถือหุนและบริษัทท่ีมีเจาหนาท่ีของรัฐมีหุนอยูนั้นไดเขามา

เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
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(5) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไวซ่ึงสัมปทาน หรือ

เขาเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวน หรือเปนหุนสวนท่ีถือ

หุนในหางหุนสวน หรือบริษัทท่ีไดรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

(6) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหาร

สวนทองถ่ินเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะตางๆเปนกรรมการ เปนท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน

หรือลูกจางในธุรกิจเอกชนซ่ึงอยูภายใต การกํากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงาน

ของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดอยู หรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดย

สภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแยงกับประโยชนสวนรวม หรือประโยชนของทางราชการ 

หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 

   

                                   แนวทางการปฏิบัติเพ่ือปองกันไมใหฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐  

๑. การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนงกอนเปนเจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลนั้นจะตอง ตรวจสอบตนเอง  

คูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ วาไดมีการดําเนินกิจการใดๆบางในขณะท่ีตนเองไดอยูใน

สถานะของเอกชน ท่ีไดทําธุรกิจหรือทําการคาไวกับรัฐ โดยจะตองตรวจสอบการเปนคูสัญญา

กับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ หรือการเปนกรรมการผูจัดการ การถือหุน หรือการเปน

หุนสวนผูจัดการในหางหุนสวนตางๆ วามีหรือไม และจะตองสํารวจกิจการตางๆของคูสมรส

รวมไปถึงศึกษากําหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหทราบกอนเขาสูตําแหนงวาจะตองดําเนินการตางๆ

เก่ียวกับกิจการธุรกิจนั้นอยางไร มิใหขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย 

 

๒. การปฏิบัติหนาท่ีหรือการดํารงตําแหนงในระหวางท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ในตําแหนง

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถ่ิน ในขณะท่ีดํารงตําแหนงตามขางตนจะตองไม

ดําเนินกิจการใดๆท่ีเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม

ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และการทําความเขาใจกับคูสมรสในหลักการของกฎหมายไดแลว หรือ

เกิดการเขาใจท่ีไมถูกตองอาจจะเปนการดําเนินการท่ีเปนการตองหามตามกฎหมาย กลาวคือ

แมตนเองจะมิไดกระทําการท่ีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดแตละเลย ไมใสใจกับการ

ดําเนินการของคูสมรส ทําใหคูสมรสดําเนินกิจการตางๆตามท่ีกฎหมายหามไวเจาหนาท่ีของ

รัฐผูนั้นจะตองไดรับโทษทางอาญาท่ีเกิดจากการกระทําของคูสมรส โดยจะตองถูกระวางโทษ

จําคุก ปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับแลวแตกรณี 
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๓. การดําเนินกิจการในภายหลังพนจากตําแหนง (พนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐยังไมถึงสอง

ป) มาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ไดบัญญัติหามเจาหนาท่ีของรัฐมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางผลประโยชน

สวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม โดยหามดําเนินการนั้นตอไปอีกเปนเวลาสองปนับแต

เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไดพนจากตําแหนง เจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนั้นๆแลวการหามใน

สวนนี้ไดหามการดําเนินกิจการของคูสมรสของเจาหนาท่ีรัฐไวดวย 
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กฎหมาย 

        ที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนและบทลงโทษ 
 

 

 

 

บทที่ 4  

กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และบทลงโทษ 
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กฎหมายที่เกีย่วกับผลประโยชนทับซอนและบทลงโทษ 

ลําดับ กฎหมาย ผูถูกบังคับใช บทลงโทษ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 3) 
 
   มาตรา ๑๒๓/๒   ผู ใดเปนเจาหนาท่ีของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐ
ตางประเทศ หรือเจาหนาท่ีขององคการระหวางประเทศ เรียก รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิ
ชอบ เพ่ือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงไมวาการนั้น
จะชอบหรือมิชอบดวยหนาท่ีตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป 
หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท หรือ
ประหารชีวิต 
 
   มาตรา ๑๒๓/๓   ผู ใดเปนเจาหนาท่ีของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐ
ตางประเทศหรือเจาหนาท่ีขององคการระหวางประเทศกระทําการ
หรือไมกระทําการอยาง ใดในตําแหนง โดยเห็นแกทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดซึ่งตนไดเรียก รับ หรือยอมจะรับไวกอนท่ีตนไดรับ
แตงตั้งในตําแหนงนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบปหรือ
จําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 
   

 
 
 

เจาหนาท่ีของรัฐ 
 
 
 
 

 
 
 

เจาหนาท่ีของรัฐ 
 
 
 

 
 

 

 
 

ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาป ถึง

ย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และ

ปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสน

บาทหรือประหารชีวิต 

 

 

ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง

ย่ีสิบป หรือจําคุกตลอดชีวิตและ

ปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสน

บาท 
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ลําดับ กฎหมาย ผูถูกบังคับใช บทลงโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

   มาตรา ๑๒๓/๔  ผู ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย สินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนเปนการตอบแทนในการท่ีจะจูง
ใจหรือไดจูงใจ เจาหนาท่ีของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐตางประเทศ หรือ
เจาหนาท่ีขององคการระหวางประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมาย
หรือโดยอิทธิพลของตน ใหกระทําการหรือไมกระทําการในหนาที่อัน
เปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
   มาตรา ๑๒๓/๕  ผู ใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดแกเจาหนาท่ีของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐตางประเทศ หรือ
เจาหนาท่ีขององคการระหวางประเทศ เพ่ือจูงใจใหกระทําการ ไม
กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาท่ี ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
   ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ
กับนิติบุคคลใดและกระทําไปเพ่ือประโยชนของนิติบุคคลนั้น โดยนิติ
บุคคลดังกลาวไมมีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพื่อปองกันมิใหมี
การกระทําความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งเทาแตไมเกินสองเทาของคาเสียหายท่ีเกิดขึ้น
หรือประโยชนท่ีไดรับ 

              บุคคลท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 

หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

 

                                 
ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ัง
จําท้ังปรับ 
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ลําดับ กฎหมาย ผูถูกบังคับใช บทลงโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   บุคคลท่ีมีความเกี่ยวของกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ใหหมายความถึง 
ลูกจาง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทําการเพ่ือหรือใน
นามของนิติบุคคลนั้น ไมวาจะมีอํานาจหนาท่ีในการนั้นหรือไมก็ตาม 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
 

มาตรา 100  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้  
(๑)  เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐ

ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมี
อํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(๒)  เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีใน
ฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี  

(๓)  รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปน
คูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ไมวาโดย

 
 
 
 
 
 

 
เจ าหนา ท่ีของ รัฐ ท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป .ช .  ประกาศกํ าหนดตํ าแหน ง  
(ปจจุบันกําหนดตําแหนงนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี) การกระทําของคูสมรสใหถือ
วาเปนการกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                     

                                                        

                                                            

                                                    

                                   
เปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี   
จําคุกไมเกินสามปหรือปรับไม
เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 
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ลําดับ กฎหมาย ผูถูกบังคับใช บทลงโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. 

ทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือ
บริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  

(๔)  เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน 
พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล 
ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น
สังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพ
ของ ผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชน
สวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น  

     เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตาม
วรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

     ใหนําบทบัญญัติ ในวรรคหนึ่ งมาใช บังคับกับคูสมรสของ
เจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคู
สมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ 
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ลําดับ กฎหมาย ผูถูกบังคับใช บทลงโทษ 

 มาตรา 103  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชน
อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตาม
กฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดย อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย  เ ว นแต ก า ร รับท รัพย สิ นห รือประ โ ยชน อ่ื น ใด โ ดย
ธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดของผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวย
โดยอนุโลม 
 
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
    ขอ 3  ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในส่ิงท่ี
ถูกตองและเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(3)  ตองรายงานการดํารงตําแหนงท้ังท่ีไดรับคาตอบแทนและไมได
รับคาตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืนของรัฐ และกิจการท่ีรัฐถือ
หุนใหญ ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีท่ี
การดํารงตําแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาท่ีหรืออาจทําให
การปฏิบัติหนาท่ีเสียหาย  

             เจาหนาท่ีของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดราชการ
พลเรือน 

 
 
 
 
 

เปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี 

จําคุกไมเกินสามปหรือปรับไม

เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ัง

ปรับ 

 

 

                                            

                                     

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   

ตําแหนง กรณีผูดํารงตําแหนง      

ระดับสูงและนักการเมือง

ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม

อยางรายแรง 
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ลําดับ กฎหมาย ผูถูกบังคับใช บทลงโทษ 

    ขอ 5  ขาราชการตองแยกเร่ืองสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ีและ
ยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน 
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี ้

(1) ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีอยูตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปน
ญาติพ่ีนอง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัวมาประกอบการ
ใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้น
ตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(2) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือส่ิง
อํานวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเอง
หรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

(3) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะ
สวนตัว ซึ่งกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชน
สวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของเจาหนาท่ี 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ใหขาราชการนั้นยุติการ
กระทําดังกลาวไวกอน แลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการ
และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือคณะกรรมการจริยธรรม
วินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น 
 

ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดราชการ
พลเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   

ตําแหนง กรณีผูดํารงตําแหนง      

ระดับสูงและนักการเมือง

ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม

อยางรายแรง 
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(4) ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ี
อ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ 
ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก ในกรณีท่ีมี
ความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ หรือประโยชนสวนรวม
กับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาดตอง
ยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 
 
   ขอ 6  ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนท่ีมิชอบโดย
อาศัยตําแหนงหนาท่ี และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนจนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี ้

(1)  ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียก รับ หรือยอม
จะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดํารง
ตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีไมวาจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีหรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปน
การใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลท่ัวไป 

(2)  ไมใชตําแหนง หรือกระทําการท่ีเปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด 
เพราะมีอคต ิ

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดราชการ

พลเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

                                                            

                                                    

                                                          

                                      
ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   
ตําแหนง กรณีผูดํารงตําแหนง      
ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ นั ก ก า ร เ มื อ ง
ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม
อยางรายแรง 
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    (3)  ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติ
กรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดย
ชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี ้

 
     ขอ 7  ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอยางตรงไปตรงมา โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี ้

(4) ไมเล่ียงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใชชองวางของกฎหมายท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของตนเพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน และตอง
เรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว 
    (5)  ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ หรือ
ประโยชนอื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเปนการเล่ียงกฎหมาย หรือใชชื่อ
บุคคลอื่นถือครองส่ิงดังกลาวแทนตนเพื่อปกปดทรัพยสินของตน 
     
     ขอ 8  ขาราชการตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม เปนกลาง
ทางการเมือง ใหบริการแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดีและไมเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี ้
   (5)  ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวก  เพื่อนฝูง
หรือผูมีบุญคุณและตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมไมเห็นแกหนา
ผูใด 

 
 

 
 
ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดราชการ
พลเรือน 

 
 
 
 
 
 

ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดราชการ

พลเรือน 
 
 
 

                                                                        

                                                                   

                                     
ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   
ตําแหนง กรณีผูดํารงตําแหนง      
ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ นั ก ก า ร เ มื อ ง
ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม
อยางรายแรง 

 

 

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   

ตําแหนง กรณีผูดํารงตําแหนง      

ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ นั ก ก า ร เ มื อ ง

ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม

อยางรายแรง 
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  ขอ 9  ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการอยางเครงครัดและรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใช
ขอมูลขาวสารท่ีไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาท่ี และใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี ้

(1)  ไมใชขอมูลท่ีไดมาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไมใช
การปฏิบัติหนาท่ี โดยเฉพาะอยางย่ิงเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือ
บุคคลอื่น 

 
 

ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจางในสังกัดราชการ
พลเรือน 
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1. หนวยงานท่ีรับเรื่องรองเรียนกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมท่ีเปนผลประโยชนทับซอน 

บทที่ 5 

หนวยงานที่รับเรื่องรองเรียนและขั้นตอนการดําเนินการ 
กรณีเม่ือพบเห็นพฤติกรรมที่เปนผลประโยชนทับซอน 
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 หากพบเห็น เจ าหน า ท่ีของรัฐ มีพฤติกรรมท่ีจะนํา ไปสู การทุจริตตอตํ าแหน งหนา ท่ีหรื อ 

มีพฤติกรรมท่ีเปนการขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม สามารถดําเนินการแจง

หนวยงานตางๆได ดังตอไปนี้ 

1. หนวยงานตนสังกัดของผูกระทําความผิด 

รองเรียนผานคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการหรือหัวหนาสวนราชการท่ีตนสังกัด 

2. สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

ท่ีอยู : ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี  

(อาคารบี) ชั้น 5 เลขท่ี 120 หมูท่ี 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  

10210  

โทรศัพท : 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร : 0-2143-8341 

เวปไซต : http://www.ombudsman.go.th 

3. ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ท่ีอยู : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค กรุงเทพฯ 10200  

โทรศัพท : 0-2222-1141 ถึง 55 

โทรศัพทสายดวน : 1567  

เวปไซต : http://www.damrongdhama.moi.go.th 

4. ศาลปกครอง 

ท่ีอยู : เลขท่ี 120 หมูท่ี 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท : 0 2141 1111 

โทรศัพทสายดวน : 1355 

เวปไซต : http://www.admincourt.go.th 

5. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 

ท่ีอยู : เลขท่ี 361 ถ.นนทบุรี ต.ทาทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู ปณ. 100 

เขตดุสิต กทม.  

โทรศัพท : 0 2528 4800-4849 

เวปไซต : https://www.nacc.go.th 

 

6. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ท่ีอยู : ถนนพระรามท่ี 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท :  0-2271-8000 

เวปไซต : http://www.oag.go.th 

7. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 
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ท่ีอยู : 47/101 ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท : 02-547-1711 

เวปไซต : http://www.fact.or.th 

8. ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงการคลัง 

ท่ีอยู : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท : 02-126-5800 ตอ 2634 

เวปไซต : acoc.mof.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


