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ค ำน ำ 

เนื่องจำกปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเกิดขึ้นในระบบรำชกำรยุคปัจจุบันส่วนหนึ่ง เกิดจำก
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในกำรด ำรงต ำแหน่งของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ
หรือท่ีเรำเรียกกันว่ำ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่ำปัญหำกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นกำรทุจริต
คอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำย หรือ
จริยธรรม ด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำท่ีไปแทรกแซงกำรใช้ดุลพินิจในกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ จน
ท ำให้เกิดกำรละท้ิงคุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีสำธำรณะขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และ
ควำมเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำให้ประโยชน์หลักขององค์กร 
หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป ไม่ว่ำจะเป็นผลประโยชน์ทำงกำรเงินและทรัพยำกรต่ำงๆ คุณภำพ
กำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่ำอื่นๆด้วย 

ดังนั้น เพื่อช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหำกำรมีผลประโยชน์ ทับซ้อนขึ้น โรงพยำบำลสันทรำย  
จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น โดยมีสำระส ำคัญเกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ทับซ้อนท้ังในส่วนควำมหมำย รูปแบบ แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กลไกกำร
บังคับใช้ และบทลงโทษ เพื่อเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนให้กับเจ้ำหน้ำท่ีและผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบ
และน ำมำยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง พร้อมท้ังหลีกเล่ียงมิให้เกิดกำรฝ่ำฝืนมำตรฐำน
จริยธรรมท่ีก ำหนดไว้ เสริมสร้ำงจริยธรรมในหน่วยงำนส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง และเผยแพร่
ภำพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะน ำพำหน่วยงำนไปสู่ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ท่ี
ก ำหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติต่อไป 
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บทที่ 1 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ความหมายของผลประโยชนท์บัซ้อน 

“Conflict of Interest” เป็นภำษำต่ำงประเทศซึ่ งมีกำรกล่ำวถึงอย่ำงกว้ำงขวำงในรอบหลำยปี 
ท่ีผ่ำนมำ โดยเฉพำะในช่วงระยะเวลำท่ีประเทศไทยก ำลังเผชิญกับปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน ของผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรเมือง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่ำงๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รวมท้ังได้สร้ำงควำมเสียหำยให้กับประชำชนโดยส่วนรวม ท ำให้บรรดำนักวิชำกำรและผู้คนในสังคมไทยต่ำง
ได้ใหค้ ำจ ำกัดควำม หรือควำมหมำยของค ำว่ำ “Conflict of Interest” ไว้แตกต่ำงกันออกไป ดังนี้ 

สารานุกรมวิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบำยควำมหมำยไว้ว่ำ ผลประโยชน์          ทับ
ซ้อน  (Conflict of Interest) คือ ภำวะท่ีบุคคลซึ่งอยู่ในสถำนะท่ีต้องได้รับควำมเช่ือถือ เช่น นักกำรเมือง ผู้ให้
นโยบำย หรือผู้อ ำนวยกำรบริหำรของบริษัท มีผลประโยชน์หรือควำมต้องกำรท้ังในทำงอำชีพในบำงครั้งรวมถึงเรื่อง
ส่วนตัว ท่ีขัดแย้งกัน ควำมต้องกำรท่ีขัดแย้งกันนี้ท ำให้เกิดควำมล ำบำกในกำรท ำหน้ำท่ีอย่ำงยุติธรรม แม้ว่ำจะไม่มี
หลักฐำนเกี่ยวกับกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนอำจจะท ำให้เกิดภำพท่ีท ำให้ควำมน่ำเช่ือถือของ
บุคคลนั้น ในกำรกระท ำท่ีเป็นกลำงลดลง 

ดร. วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง ผลประโยชน์ท่ีทับซ้อนกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีต้องตัดสินใจท ำงำนเพื่อส่วนรวม ไม่ว่ำ
เป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ เจ้ำหน้ำท่ีขององค์กรภำคธุรกิจ เอกชน และเจ้ำหน้ำท่ีภำคประชำสังคม (Civil Society) 

ผาสุก พงศ์ไพจิตร ได้อธิบำยควำมหมำยของ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง กำรทับซ้อนของผลประโยชน์
ของบุคคลท่ีมี 2 สถำนะ หรือมำกกว่ำในเวลำเดียวกัน คือ ต ำแหน่งสำธำรณะและต ำแหน่งในบริษัทเอกชน ซึ่งบุคคล
ดังกล่ำวอำจมีควำมโน้มเอียงใช้อ ำนำจและต ำแหน่งสำธำรณะหำผลประโยชน์ส่วนตัวหรือแสวงหำประโยชน์ ให้แก่
กลุ่มพวกพ้องของตนเองท้ังทำงตรงและทำงอ้อมได้อย่ำงง่ำยดำย เช่น กรณีของนำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น 
หรือครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้ำของกิจกำร  ซึ่งไ ด้รับสัมปทำนหรืออยู่ ในฐำนะจะได้รับสัมปทำนธุรกิจจำก
รัฐ ขณะเดียวกันก็อยู่ในต ำแหน่งสำธำรณะท่ีเป็นผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรให้สัมปทำนธุรกิจดังกล่ำวด้วย ตัวอย่ำงท่ีพบ 
คือ กำรได้ชนะประมูลโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่จำกภำครัฐเพรำะผู้ชนะประมูลมีพรรคพวกเป็นนักกำรเมือง  หรือ
บริษัทท่ีชนะประมูลมีนักกำรเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม กำรชนะประมูลดังกล่ำวด้วยอิทธิพลทำงกำรเมืองจะส่งผลให้
บริษัทผู้ชนะประมูลสำมำรถหำก ำไรเกินควรได้ กำรคอร์รัปช่ันในโครงกำรขนำดใหญ่ภำครัฐได้กลำยเป็นแหล่งหำรำยได้
จำกกำรคอร์รัปช่ัน ท่ีส ำคัญของนักกำรเมืองและข้ำรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง  

Dr. Michael McDonald นักวิชำกำรด้ำนจริยธรรม แห่ งมหำวิทยำลัย British Columbia และ
ผู้อ ำนวยกำร Centre for Applied Ethics ได้ให้ค ำนิยำมของค ำว่ำ Conflict of Interest หมำยถึง สถำนกำรณ์ท่ี
บุคคล เช่น เจ้ำหน้ำท่ีรัฐ ลูกจ้ำง หรือ นักวิชำชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมำกพอจนเห็นได้ว่ ำกระทบ
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงตรงไปตรงมำ (ภำวะวิสัยหรือเป็นกลำง) โดยมีองค์ประกอบท่ีส ำคัญ ๓ ประกำร คือ 
 องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
(Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อำจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆท่ีท ำให้
ผู้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหำยอะไรเพรำะใครๆ  ก็แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนกัน

http://th.wikipedia.org/


 
 

ท้ังนั้น เช่น กำรหำงำนใหม่ท่ีมีรำยได้ท่ีดีกว่ำเก่ำ แต่ปัญหำจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

 
 องค์ประกอบที่สอง คือ กำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยใช้สถำนะและขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีหรือ

เจ้ำพนักงำนของรัฐโดยขำดหลักจริยธรรมพื้นฐำนในวิชำชีพตน ท้ังนี้เพรำะอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีมีอยู่เกิดจำกกำรมีต ำแหน่ง 
หรือกำรเป็นเจ้ำหน้ำท่ีหรือเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำย 

องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ท่ีขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงกำรตัดสินใจ หรือกำรใช้วิจำรณญำณ
ในทำงใดทำงหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว 

จึงเห็นได้ว่ำจำกนิยำมศัพท์ของนักวิชำกำรข้ำงต้นสำมำรถสรุปควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน 

(Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้องเลือก
เอำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งท ำให้ตัดสินใจได้ยำกในอันท่ีจะปฏิบัติหน้ำท่ีให้เกิดควำมเป็นธรรมและปรำศจำกอคติ 
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2. รูปแบบของผลประโยชนท์บัซ้อน แบ่งออกเปน็ 7 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
1. กำรรับผลประโยชน์ต่ำงๆ (Accepting benefits) คือกำรรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใน

รูปแบบอื่นๆ ท่ีไม่เหมำะสมและมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี  เช่น หน่วยงำนรำชกำรรับเงินบริจำคสร้ำง
ส ำนักงำนจำกนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจท่ีเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำน กำรใช้งบประมำณ ของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้ำงแล้ว
เจ้ำหน้ำท่ีได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน  

2. กำรท ำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญำ (Contracts) หมำยถึง สถำนกำรณ์ท่ีเจ้ำหน้ำท่ี
ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญำท่ีท ำกับหน่วยงำนท่ีตนสังกัด เช่น กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ีท่ีท ำให้หน่วยงำนท ำสัญญำซื้อ
สินค้ำจำกบริษัทของตนเองหรือจ้ำงบริษัทของตนเองเป็นท่ีปรึกษำ หรือซื้อท่ีดิน ของตนเองในกำรจัดสร้ำงส ำนักงำน  

3. กำรท ำงำนหลังจำกออกจำกต ำแหน่งสำธำรณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมำยถึง กำรท่ี
บุคลำกรออกจำกหน่วยงำนของรัฐ และไปท ำงำนในบริษัทเอกชนท่ีด ำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ท่ีตนเองเคยมี
อ ำนำจควบคุม ก ำกับ ดูแล 

4. กำรท ำงำนพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐต้ังบริษัทด ำเนิน
ธุรกิจท่ีเป็นกำรแข่งขันกับหน่วยงำนหรือองค์กรสำธำรณะท่ีตนสังกัด หรือกำรรับจ้ำงเป็นท่ีปรึกษำโครงกำรโดยอำศัย
ต ำแหน่งในรำชกำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือว่ำโครงกำรของผู้ว่ำจ้ำงจะไม่มีปัญหำติดขัด ในกำรพิจำรณำจำกหน่วยงำนท่ี
ตนสังกัดอยู่  

5. กำรรับรู้ข้อมูลภำยใน ( Inside information) หมำยถึง สถำนกำรณ์ท่ีผู้ด ำรงต ำแหน่งสำธำรณะ 
ใช้ประโยชน์จำกกำรรู้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทรำบว่ำจะมีกำรตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อท่ีดิน
โดยใส่ช่ือภรรยำ หรือทรำบว่ำจะมีกำรซื้อท่ีดินเพื่อท ำโครงกำรของรัฐก็รีบไปซื้อท่ีดินเพื่อเก็งก ำไรและขำยให้กับรัฐ 
ในรำคำท่ีสูงขึ้น 

6. กำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property 
for private advantage) เช่น กำรน ำเครื่องใช้ส ำนักงำนต่ำงๆกลับไปใช้ท่ีบ้ำน กำรน ำรถยนต์ในรำชกำร 
ไปใช้เพื่องำนส่วนตัว 

7. กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกต้ังเพื่อประโยชน์ในทำงกำรเมือง (Pork-belling) เช่น กำรท่ี
รัฐมนตรีอนุมัติโครงกำรของกระทรวงไปลงในพื้นท่ีหรือบ้ำนเกิดของตนเอง หรือกำรใช้งบประมำณสำธำรณะ เพื่อ
กำรหำเสียงเลือกตั้ง  

จำกรูปแบบประเภทต่ำงๆของปัญหำควำมขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม  
จะเห็นว่ำโอกำสควำมเป็นไปได้ท่ีจะเกิดปัญหำมีสูงมำกเพรำะปัญหำดังกล่ำวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมท่ีเข้ำ
ข่ำยควำมขัดแย้งอย่ำงกว้ำงขวำง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ท่ีใช้ในกำรจัดกำรกับปัญหำ ควำมขัดแย้ง     
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ กำรมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในกำรท ำงำนของบุคคล
สำธำรณะรวมถึงกำรมีกฎหมำยท่ีสำมำรถครอบคลุมถึงกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ 

 
 

 
 



 
 

แผนภาพรปูแบบของผลประโยชนท์บัซ้อน 
 

 
 
 

 
 

   
 

 

  

 

 

  

   

 

 

   

 

 

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

กำรรับประโยชน์ต่ำงๆ 
(Accepting benefits) 

 

 

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/                    
เงินบริจำคจำกลูกค้ำของหน่วยงำน 

 

 กำรท ำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) 
หรือเป็นคู่สัญญำ (Contracts) 

 

มีส่วนได้เสียในสัญญำท่ีท ำกับ
หน่วยงำนต้นสังกัด 

 

กำรท ำงำนหลังจำกออกจำกต ำแหน่ง
สำธำรณะหรือหลังเกษียณ        

(Post-employment) 

 

ลำออกจำกหน่วยงำนเพื่อไปท ำงำน
ในหน่วยงำนท่ีด ำเนินธุรกิจประเภท

เดียวกัน 

 
กำรท ำงำนพิเศษ (Outside 

employment or moonlighting) 

 

ต้ังบริษัทด ำเนินธุรกิจท่ีแข่งขันหรือ   
รับงำนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 

 

กำรรับรู้ข้อมูลภำยใน             
(Inside information) 

 

กำรใช้สมบัติของหน่วยงำนเพื่อ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว      
(Using your employer’s 

property for private advantage) 

 

กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขต
เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทำงกำรเมือง 

(Pork-belling) 

 

ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลภำยในเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง 

 

น ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้      
ในงำนส่วนตัว 

รัฐมนตรีอนุมัติโครงกำรไปลงในพืน้ท่ี
ตนเอง หรือกำรใช้งบสำธำรณะ     

เพื่อหำเสียง 

 

 



 
 

บทที่ 2 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

     (1) กำรก ำหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้ำม (Qualification and disqualification 
from office) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในกำรป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกำสเกิดปัญหำควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้ำรำชกำรกำรเมือง คุณสมบัติต้องห้ำมท่ีนำนำประเทศ  มักก ำหนด ได้แก่     
กำรห้ำม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ด ำรงต ำแหน่ง ข้ำรำชกำรประจ ำ และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทำน
หรือสัญญำต่ำงๆกับรัฐ เป็นต้น  

(2) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับทรัพย์ สิน หนี้ สิน  และธุ รกิจของครอบครัว ให้สำธำรณะทรำบ 
(Disclosure of personal interests) เช่น กำรแจ้งถึงจ ำนวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ำมีอะไรบ้ำง แบ่งได้เป็น 
2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ กำรแจ้งทรัพย์สินหรือควำมต้องกำรส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และประเภทท่ี
สอง คือ กำรแจ้งทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำท่ีก่อนจะมำด ำรงต ำแหน่ง ถึงแม้วิธีกำรนี้จะไม่ใช่เครื่องมือท่ีแก้ปัญหำควำม
ขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่ำงน้อยกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้
สำธำรณชนสำมำรถวิเครำะห์หรือมองเห็นช่องทำงท่ีอำจจะก่อให้เกิดปัญหำได้ง่ำยข้ึน 

(3) กำรก ำหนดข้อพึงปฏิบัติทำงจริยธรรม (Code of conduct) เป็นกำรสร้ำงกรอบเพื่อบอกถึงส่ิงท่ีควรและ
ไม่ควรยึดถือเป็นหลักในกำรท ำงำน ถ้ำไม่ปฏิบัติตำมไม่ถือว่ำผิดทำงกฎหมำยแต่สำมำรถบ่อนท ำลำยควำมเช่ือมั่นท่ี
สังคมจะมีต่อเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั้น และสำมำรถเป็นบ่อเกิดแห่งควำมเส่ือมศรัทธำท่ีประชำชนจะมีต่อระบบรำชกำร 

(4) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรท ำงำนหลังพ้นต ำแหน่งในหน้ำท่ีทำงรำชกำร (Post-office employment 
restriction) เป็นข้อก ำหนดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ ท่ีด ำรงต ำแหน่งในหน่วยงำนของรัฐน ำข้อมูลลับ 
(Confidential information) ภำยในหน่วยงำนท่ีเขำทรำบไปใช้ประโยชน์หลังจำกกำรออกจำกต ำแหน่งดังกล่ำว
แล้ว รวมถึงป้องกันกำรใช้สิทธิในกำรติดต่อหน่วยงำนรำชกำรในฐำนะท่ีเคยด ำรงต ำแหน่งส ำคัญ ในหน่วยงำน
รำชกำรมำแล้ว  

นอกจำกแนวทำงดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วจ ำเป็นต้องมีกลไกส ำหรับกำรบังคับใช้ (Enforcement) กฎระเบียบ ท่ี
ก ำหนดขึ้น เช่น กำรต้ังคณะกรรมกำรในลักษณะองค์กรก ำกับดูแลเพื่อตรวจสอบให้ผู้อยู่ภำยใต้กฎระเบียบดังกล่ำว
ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดท่ีบัญญัติไว้ โดยคณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องมีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอเพรำะในกรณีท่ีมี
กำรละเมิดกฎระเบียบท่ีเกิดขึ้นก็ต้องท ำหน้ำท่ีสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนท่ีจะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 

  

 



 
 

 

กำรสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี (Good Governance) คือ ประกำรแรก กำรมุ่งเน้นควำมรับผิดชอบ      ต่อ
สำธำรณะ (Accountability) ประกำรท่ีสอง มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (Transparency) ซึ่งรวมถึงกำรท่ี
สำธำรณชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆได้ ประกำรท่ีสำม กำรมีหลักกำรท่ีแน่นอนคงเส้นคงวำและเป็นธรรมเพื่อให้
ประชำชนเกิดควำมมั่นใจ (predictability) ซึ่งหมำยควำมว่ำกฎเกณฑ์ต่ำงๆจะต้องใช้บังคับกับทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม
กันไม่ล ำเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปล่ียนแปลงบ่อยๆจนก่อให้เกิดควำมสับสน และประกำรสุดท้ำย คือ กำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน (Public Participation) หมำยควำมว่ำผู้บริหำรระดับสูงจะต้องเคำรพในควำมคิดเห็นของสมำชิก
ในองค์กร กล่ำวคือในกำรตัดสินใจด้ำนนโยบำยนั้นจะต้องเปิดรับฟังควำมคิดเห็นและให้สมำชิกขององค์กรมีส่วนร่วม 
ในกำรตัดสินใจ 

 
 
 



 
 

ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีก็  คือ ประกำรแรก กำรปรับปรุงกฎหมำยให้ทันสมัย 
ชัดเจน ครอบคลุม และสำมำรถตำมกระแสกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม และวัฒนธรรมได้ทัน 
ประกำรท่ีสอง กำรปฏิรูปองค์กรอิสระเพื่อกำรตรวจสอบและปรำบปรำมผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีกำรด ำเนินงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพมีกระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกคณะกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจำกกำรเมือง และเป็นผู้ท่ี
มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง ประกำรท่ีสำม ก ำหนดหลักเกณฑ์ด้ำนจริยธรรมคุณธรรม (Codes of ethics) 
รวมทั้งจรรยำบรรณทำงวิชำชีพต่ำงๆ เพื่อเป็นแนวทำงอันชัดเจนในกำรช้ีน ำพฤติกรรมไปในทิศทำงท่ีถูกต้อง ก ำหนด
บทลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยำบรรณทำงวิชำชีพอันก่อให้เกิดกำรยกระดับมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่ม
วิชำชีพให้สูงขึ้น ประกำรสุดท้ำย ส่งเสริมภำคประชำสังคมให้เข้มแข็งเป็นองค์กรแบบเปิด สมัครใจในกำรรับ
สมำชิก  มีควำมเป็นอิสระในกำรด ำเนินงำนและมีจิตส ำนึกท่ีเสี ยสละในกำรท ำงำนเพื่อผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม องค์กรภำคประชำสังคมเหล่ำนี้จะมีบทบำทส ำคัญในกำรเคล่ือนไหวเพื่อกำรมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของภำคสำธำรณะให้ปลอดจำกผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่ำงแท้จริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. มาตรการขับเคลื่อนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประการแรก การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนว่ำอะไร
คือส่ิงผิดและอะไรคือส่ิงถูกมิให้ประชำชนเกิดควำมสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว               โดย
จะต้องนิยำมและก ำหนดมำตรฐำนกำรกระท ำต่ำงๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมคุณธรรม
ดังกล่ำวนี้ สำมำรถกระท ำได้โดยกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชำชีพมีกำรรวมตัวกันจัดต้ังเป็นสมำคมและส่งเสริมให้
สมำคมวิชำชีพต่ำงๆมีกำรบัญญัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ หรือก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชำชีพ เพื่อนิยำมให้หลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมมีควำมชัดเจน สมำชิกของแต่ละ
กลุ่มวิชำชีพสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษส ำหรับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตำม  

ควำมชัดเจนเกี่ยวกับรำยละเอียดของหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรม  หรือบรรทัดฐำนส ำหรับก ำกับ 
ควำมประพฤติของนักกำรเมือง  ข้ำรำชกำร และผู้ เ ช่ียวชำญด้ำนต่ำงๆเป็น ส่ิง ท่ีมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ ง  
เพรำะหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมต่ำงๆเหล่ำนี้ เป็นแนวทำงช้ีแนะว่ำบุคคลท่ีมีต ำแหน่งหน้ำท่ีทำงด้ำนสำธำรณะนั้นควร
จะมีควำมประพฤติอย่ำงไรอะไรท่ีถือเป็นพฤติกรรมท่ีควรหลีกเล่ียงเนื่องจำกเป็นปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนเปิด
โอกำสให้มีกำรอภิปรำย ถกเถียงและสร้ำงเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติ 

 
ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม โดยผ่ำน

ส่ือมวลชนหรือกำรบรรจุในหลักสูตรกำรศึกษำในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนกำรเรียนกำรสอนในช้ันเรียน กำรจัด
อบรม ให้ แก่ สมำ ชิกของสมำคมวิ ช ำ ชีพ เพื่ อ เ สริ ม สร้ ำ ง คว ำมรู้ คว ำม เข้ ำ ใจ  ก ำรอภิป รำยถก เถี ย ง 
เพื่อก่อให้เกิดควำมกระจ่ำงในประเด็นท่ีคลุมเครือน่ำสงสัย มำตรกำรดังกล่ำวนี้ถือเป็นกำรถ่ำยทอดและปลูกฝัง
สมำชิกของสังคมโดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อันจะท ำให้สมำชิกของสังคมเกิดควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของปัญหำ
ผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบช่ัวดี ตลอดจนสำมำรถยับยั้งตนเองและห้ำมปรำมผู้อื่นมิให้กระท ำกำรอันเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมำชิกไม่สำมำรถอ้ำงได้อีกต่อไปว่ำตนท ำผิดเพรำะไม่ทรำบ ท่ีส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำกันก็คือกำร
ก ำหนดบทลงโทษส ำหรับผู้ท่ีมีควำมผิดเกี่ยวกับวินัยอย่ำงชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
พฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมและไม่สำมำรถยอมรับได้ให้น้อยลง 
  
          ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of civil 
society) โดยกำรสนับสนุนให้ประชำชนมีสิทธิ เสรีภำพ มีจิตส ำนึกต่อส่วนรวม อันจะน ำไปสู่กำรรวมตัวกันจัดต้ัง
อง ค์กรแบบสมัครใจอย่ำงอิสระ ส ำหรับด ำ เนินกิจกรรมเพื่อ ส่วนรวม  รวมท้ัง ส่งเสริม ส่ือสำรมวลชน 
ท่ีเป็นอิสระในกำรด ำเนินงำนท้ังส่ือวิทยุ  โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่ำงมีบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
มีจิตส ำนึกท่ีเสียสละเพื่อส่วนรวม และมีกำรจัดต้ังเป็นองค์กรท่ีเข้มแข็งซึ่งภำคประชำสังคมท่ีมีอ ำนำจต่อรองสูง
ดังกล่ำวนี้จะสำมำรถถ่วงดุลอ ำนำจและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำท่ีรัฐระดับสูงได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อันจะสำมำรถยับยั้งปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนของนักกำรเมืองและข้ำรำชกำรระดับสูงให้น้อยลงได้ 
  
          ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน เพื่อให้บทบัญญัติ
ทำงกฎหมำยให้มีนิยำมและตีกรอบควำมผิดอันเกิดจำกผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่ำงชัดเจน มีควำมครอบคลุม    
กำรแก้ไขข้อกฎหมำยและกำรบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดควำมลักล่ัน ปิดช่องโหว่ของกฎหมำย ปรับปรุงแนวทำง และ
กระบวนกำรวินิจฉัยคดีให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำยให้มำกท่ีสุดรวมท้ังบทลงโทษในกฎหมำยต่ำงๆให้เป็นไปใน
แนวทำงเดียวกัน 
 
 



 
 

 ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น 
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ศำลรัฐธรรมนูญ ศำลปกครอง              และ
ศำลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่ำนี้ให้มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน มีบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
มีคุณธรรมในกำรท ำงำน มีงบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอมีกระบวนกำรสรรหำและแต่งต้ังกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ
ไม่ถูกแทรกแซงทำงกำรเมืองมีควำมเป็นกลำง มีกฎกติกำก ำกับกำรท ำงำนท่ีชัดเจน มีเป้ำหมำยในกำรท ำงำนท่ี
สำมำรถวัดและประเมินผลได้และมีระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

3. ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐกลุ่มต่างๆ 
 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
      1. 
นักกำรเมือง 

 กำรรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งต้ัง หรือเล่ือนต ำแหน่งข้ำรำชกำรขึ้นเป็นผู้บริหำรระดับสูง 
 กำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีเพื่อให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงำน/ กำรจ้ำงเหมำจำกรัฐ 
 กำรใช้ข้อมูลของทำงรำชกำรเพื่อแสวงหำประโยชน์ 
 กำรแต่งต้ังคนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมกำรในหน่วยงำนของรัฐ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งองค์กรอิสระ

ท่ีท ำหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแล (Regulators) สัญญำหรือสัมปทำนของรัฐ 
 กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ีเลือกผลักดันโครงกำรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ญำติ/พวกพ้อง 

      2. 
ข้ำรำชกำร
ประจ ำและ
เจ้ำหน้ำท่ี
ของรัฐ 

 

ทั่วไป 

 กำรน ำข้อมูลลับ/ข้อมูลภำยในมำใช้หำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
 หัวหน้ำหน่วยงำนซึง่ครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงแต่งต้ังให้ญำติ/ คนสนิท/คนท่ีมี

ควำมสัมพันธ์ฉันญำติขึ้นเป็นผู้อ ำนวยกำรกองพัสดุ 
 กำรช่วยญำติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งำนในหน่วยงำนท่ีตนมีอ ำนำจ 
 กำรรับผลประโยชน์หรือกำรเรียกร้องส่ิงตอบแทนจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
 กำรรับงำนนอกหรือกำรท ำธุรกิจท่ีเบียดบังเวลำรำชกำร/งำนโดยรวมของหน่วยงำน 
 กำรท ำงำนหลังเกษียณให้กับหน่วยงำนท่ีมีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงำนต้นสังกัดเดิม 
 กำรน ำรถรำชกำรไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลำยกรณีมีกำรเบิกค่ำน้ ำมัน 
 กำรน ำบุคลำกรของหน่วยงำนไปใช้เพื่อกำรส่วนตัว 

กลุ่มวิชาชีพที่เก่ียวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 กำรหำผลประโยชน์จำกควำมไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทำงรำชกำรของประชำชนโดยเรียกรับเงิน
และอ้ำงว่ำจะสำมำรถช่วยให้สำมำรถเสียค่ำธรรมเนียมในกำรโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขำยท่ีดินในรำคำท่ีถูก
กว่ำได้ ผู้บริหำรสถำบันกำรเงินหวังก้ำวหน้ำในอำชีพจึงได้ร ่วมมือและให้ควำมช่วยเหลือแก่
นักกำรเมืองในกำรกู้เงินในวงเงินสูงในรูปแบบกำรประเมินรำคำหลักทรัพย์   ค้ ำประกันให้สูงเกิน
กว่ำควำมเป็นจริง 

 ผู้บริหำรสถำบันกำรเงินใช้อ ำนำจหน้ำท่ีให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเสนอขำยท่ีดินหรือบ้ำนพร้อมท่ีดินใน
โครงกำรของตนให้แก่ลูกค้ำของสถำบันกำรเงิน เพื่อแลกกับควำมสะดวกในกำรท ำธุรกิจกับสถำบัน
กำรเงิน 

 เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบภำษีอำกรได้เปิดส ำนักงำนบัญชีเพื่อท ำบัญชีและรับจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท จ ำกัด 
ซึ่งในเวลำปฏิบัติงำนก็จะเลือกให้บริกำรเฉพำะรำยท่ีตนเองได้รับประโยชน์จำกผู้เสียภำษีเท่ำนั้น 

 กำรก ำหนดมำตรฐำน (Specification) ในสินค้ำท่ีจะจัดซื้อจัดจ้ำงให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะในกำรประมูล 

 กำรให้ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแก่พรรคพวก/ญำติ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ในกำรประมูลหรือกำรจ้ำง
เหมำรวมถึงกำรปกปิดข้อมูล เช่น กำรปิดประกำศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรล่ำช้ำ หรือพ้น
ก ำหนดกำรยื่นใบเสนอรำคำ เป็นต้น 



 
 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
กลุ่มวิชาชีพอิสระ 

 กำรรับงำนจำกภำยนอกจนกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีประจ ำ 
 กำรใช้สิทธิในกำรเบิกจ่ำยยำให้กับญำติแล้วน ำยำไปใช้ท่ีคลินิกส่วนตัว 
 กำรรับประโยชน์จำกระบบกำรล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีหรือญำติเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำน โดยผู้มี

หน้ำท่ีดูแลบัตรคิวจะล็อคไว้มำกกว่ำท่ีหน่วยงำนก ำหนดและไปเรียกรับประโยชน์จำกบัตรคิวที่ล็อคไว้
เกินเหล่ำนั้นจำกผู้รับบริกำรท่ีต้องกำรลัดคิว 

กลุ่มวิชาชีพที่เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม 

 กำรเรียกรับผลประโยชน์จำกกำรอนุญำตให้คืนของกลำง เป็นต้น 

กลุ่มวิชาชีพวิชาการ 

 คณะกรรมกำรตรวจรับผลงำนท ำหน้ำท่ีเสมือนเป็นนำยหน้ำให้แก่บริษัทท่ีปรึกษำ โดยรับรำยงำนผล
กำรศึกษำมำพิจำรณำก่อนและแก้ไขในประเด็นท่ีคำดว่ำอำจถูกคณะกรรมกำรคนอื่นท้วงติง รวมถึง
กำรเข้ำไปแทรกแซงกำรพิจำรณำของกรรมกำรคนอื่น 

3. 
ข้ำรำชกำร
ท้องถิ่น 

3.1 การเข้ามาด าเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 สมำชิกสภำ/ผู้บริหำรท้องถิ่นมำด ำเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมำชิก 
 ญำติ/ภรรยำ (อำจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นคู่สัญญำหรือรับเหมำงำนกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สมำชิกสภำ/ผู้บริหำรท้องถิ่นเข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐำนะผู้รับมอบอ ำนำจจำกบริษัท ห้ำงร้ำน ใน

กำรยื่นซองประกวดรำคำ 
 สมำชิกสภำ/ผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจรจำไกล่เกล่ียในฐำนะตัวแทนบริษัทห้ำงร้ำน ในกรณีงำน

จ้ำงเหมำมีปัญหำ 
 ผู้บริหำรสภำ/ผู้บริหำรท้องถิ่นหำประโยชน์ส่วนตัวจำกกำรเก็งก ำไรจำกรำคำท่ีดิน ท้ังในรูปของกำรใช้

ข้อมูลภำยในไปซื้อ ท่ีดินไว้ก่อน หรืออำจเป็นในรูปแบบท่ีก ำหนดท่ีต้ังโครงกำรในพื้นท่ีท่ีตนเองมีท่ีดิน
อยู่เพื่อขำยท่ีดินของตนเองในรำคำท่ีสูง 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท ำสัญญำเช่ำรถไปสัมมนำและดูงำนกับบริษัทซึ่งเป็นของสมำชิกของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง 

 นำยกเทศมนตรีและเทศมนตรีขำยสินค้ำหรือบริกำรของบริษัทตนเองให้กับเทศบำล 
3.2 การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพือ่หาเสียง 
 กำรจัดสรรงบประมำณหรือโครงกำรเข้ำไปในพื้นท่ีของตนเอง 
 กำรใช้งบประมำณรำชกำรท ำโครงกำรพร้อมเขียนป้ำยและช่ือของผู้ของบประมำณ  ประกำศให้

ชำวบ้ำนทรำบเพื่อเป็นกำรหำเสียง 
 กำรท่ีสมำชิกสภำท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทในกำรอนุมัติและตรวจสอบกำรใช้งบประมำณของฝ่ำยบริหำร

กลับไปมีส่วนในกำรใช้งบประมำณส่งผลต่อกำรท ำหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบและใช้วิจำรณญำณในกำร
ตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจำกควำมถูกต้องและประโยชน์สำธำรณะ  เนื่องจำกต้องกำรงบท่ีเหลือจำก
กำรแปรญัตติไปด ำเนินกำรในเขตพื้นท่ีของตน 

4. ประชำชน กำรเสนอให้ค่ำน้ ำร้อนน้ ำชำให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีเพื่อแลกกับกำรลัดคิวรับบริกำร 
 



 
 

4. ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย  

1. กำรน ำทรัพย์สินของหน่วยงำนมำใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงำนติดต่อธุระส่วนตัว        น ำ
รถรำชกำรไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น 

2. กำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีช่วยญำติหรือบุคคลอื่นให้เข้ำท ำงำน 
3. กำรใช้ข้อมูลของหน่วยงำนเพื่อแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐทรำบมำตรฐำน 

(spec) วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในกำรประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในกำรประมูล 
4. กำรรับงำนนอกแล้วก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนของตน เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐอำศัยต ำแหน่งหน้ำท่ี        

ทำงรำชกำรรับจ้ำงเป็นท่ีปรึกษำโครงกำรให้บริษัทเอกชน เจ้ำหน้ำท่ีรัฐน ำเวลำรำชกำรไปท ำงำนส่วนตัว 
5. กำรน ำบุคคลำกรของหน่วยงำนมำใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
6. กำรรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีกำรตัดสินใจท่ีเอื้อประโยชน์      

แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น 
7. กำรเข้ำท ำงำนหลังออกจำกงำนเดิมโดยใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ หรืออิทธิพลจำกท่ีเคยด ำรงต ำแหน่งมำรับงำน 

หรือเอำประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยท ำงำนเป็นผู้บริหำรหน่วยงำนก ำกับดูแลกิจกำร
โทรคมนำคม แล้วไปท ำงำนในบริษัทผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ 

8. กำรลัดคิวให้กับผู้ใช้บริกำรท่ีคุ้นเคย  
9. กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงำนแสวงหำประโยชน์ส่วนตน 
10. กำรให้ของขวัญหรือของก ำนัลเพื่อหวังควำมก้ำวหน้ำ หรือหวังผลประโยชน์ท่ีมิชอบ 
11. กำรซื้อขำยต ำแหน่ง กำรจ่ำยผลประโยชน์ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรเล่ือน

ระดับ ต ำแหน่ง หรือควำมดีควำมชอบพิเศษ 
12. กำรเพิกเฉยต่อกำรรักษำผลประโยชน์ส่วนรวม 
13. กำรเรียกร้องผลตอบแทนจำกกำรใช้อิทธิพลในต ำแหน่งหน้ำท่ี เพื่อส่งผลท่ี เป็นคุณแก่ ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ ง 

โดยไม่เป็นธรรม 
14. กำรท่ีมีหน้ำท่ีดูแลหรือจัดกำรกิจกำรหรือโครงกำรใด แล้วเข้ำมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น 
15. กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ีหำประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ใช้อ ำนำจหน้ำท่ี

ท ำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งำนรับเหมำของรัฐ เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำงท ำสัญญำซื้ออุปกรณ์
ส ำนักงำนจำกบริษัทของครอบครัวตนเอง  

 

 

 

 

 

 



 
 

5. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

การให้ – การรบัของขวัญและผลประโยชน์ 

เนื่องจำกควำมเช่ือถือไว้วำงใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐว่ำจะต้อง
ตัดสินใจและกระท ำหน้ำท่ี โดยยึดผลประโยชน์สำธำรณะเป็นหลักปรำศจำกผลประโยชน์ส่วนบุคคล หำกข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ท่ีท ำให้มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ และกำรกระท ำหน้ำท่ีถือว่ำ
เป็นกำรประพฤติมิชอบ จึงเป็นกำรขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน 

 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
-  ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมำยถึง ส่ิงใดๆ หรือบริกำรใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน ส่ิงของ บริกำรหรืออื่นๆ ท่ีมี
มูลค่ำ) ท่ีข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐให้และหรือได้รับท่ีนอกเหนือจำกเงินเดือน รำยได้ และผลประโยชน์จำก
กำรจ้ำงงำนในรำชกำรปกติ 
-  ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสำมำรถตีค่ำตีรำคำเป็นเงิน หรืออำจไม่สำมำรถตีค่ำตีรำคำได้ 
-  ของขวัญท่ีสำมำรถคิดรำคำได้ (Tangible gifts) หมำยรวมถึง สินค้ำบริโภค ควำมบันเทิง กำรต้อนรับ             ให้
ท่ีพัก  กำรเดินทำง  อุปกรณ์เครื่ อง ใช้  เ ช่น  ตัวอย่ำง สิน ค้ำ  บัตรของขวัญ  เครื่องใ ช้ส่วนตัว  บัตรก ำนัล  
บัตรลดรำคำสินค้ำหรือบริกำร และเงิน เป็นต้น 
-  ของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีคิดเป็นรำคำไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมำยถึง ส่ิงใดๆหรือบริกำร
ใดๆท่ีไม่สำมำรถคิดเป็นรำคำท่ีจะซื้อขำยได้ อำทิเช่น กำรให้บริกำรส่วนตัวกำรปฏิบัติด้วยควำมชอบส่วนตน กำร
เข้ำถึงประโยชน์ หรือกำรสัญญำว่ำจะให้หรือกำรสัญญำว่ำจะได้รับประโยชน์มำกกว่ำคนอื่นๆ 
 
 แนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญ 
ในประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 และระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กำรให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐไว้ ซึ่งสำมำรถสรุปแนวทำงส ำคัญได้ ดังนี้ 

1. เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐต้องไม่รับหรือถำมน ำถึงกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจำกทรัพย์สินอันควร
ได้ตำมกฎหมำย เว้นแต่กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำดังต่อไปนี้ 

1.1 กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจำกญำติซึ่ง ให้ โดยเสน่หำตำมจ ำนวน ท่ีเหมำะสมตำม 
ฐำนะแห่งตน 
1.2 กำรร ับของขว ัญหรือประโยชน์อื ่น ใดจำกบุคคลอื ่นซึ ่ง ม ิใช ่ญำต ิที ่ม ีม ูลค่ำ ในกำรร ับจำก  
แต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกิน 3,000 บำท  
1.3 กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใดท่ีเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 

2. หลักเกณฑ์กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตำมข้อ 1. ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของ
รัฐมำแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย 

                                                             
 



 
 

3. ห้ำมเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำนอกเหนือจำก
กรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีกำรให้ของขวัญแก่กันโดยกำรให้ของขวัญตำมปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐจะให้
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่ำเกิน 3,000 บำท มิได้  

4. ห้ำมเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจำก
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ เว้นแต่เป็นกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตำมปกติ
ประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีรำคำหรือมูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท 

5. ควรใช้บัตรอวยพร กำรลงนำมในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงควำมยินดีแทนกำรให้ของขวั ญ 
เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรฝ่ำฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพื่อประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงทัศนคติในกำรประหยัดให้ 
แก่เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
 
รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด 
ในทางปฏิบัติ 
 
 เราจะจัดการอย่างไร 
กำรจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆมี ๓ ค ำถำม ท่ีใช้ในกำรตัดสินใจว่ำจะรับหรือไม่รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ คือ 

1) เรำควรรับหรือไม่ 
2) เรำควรรำยงำนกำรรับหรือไม่ 
3) เรำสำมำรถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
 

1. เราควรรับหรือไม่ 
ตำมหลักกำรทำงจริยธรรมแม้ว่ำเรำจะไม่ควรรับ แต่มีหลำยโอกำสท่ีเรำไม่สำมำรถปฏิเสธได้หรือเป็นกำรรับในโอกำส
ท่ีเหมำะสมตำมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตำมมำรยำทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อย่ำงไรก็ตำมมีหลำย
โอกำสท่ีไม่เป็นกำรเหมำะสมอย่ำงยิ่งท่ีจะรับ 

1) ถ้ำเป็นกำรให้เงินท่ำนจะต้องปฏิเสธไม่ว่ำจะเป็นโอกำสใดๆ กำรรับเงินสดหรือส่ิงใดๆ ท่ีสำมำรถเปล่ียน
กลับมำเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมและอำจเข้ำข่ำยกำรรับสินบน 

 กำรถูกเสนอส่ิงใดๆนอกเหนือจำกเงินนั้น ส่ิงท่ีควรน ำมำเป็นเหตุผลในกำรตัดสินใจ คือ 
- ท ำไมเขำจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค ำขอบคุณ กำรเสนอให้มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติตนหรือไม่ 
- ควำมประทับใจของท่ำนต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีจะส่งผลต่อกำรท ำงำนในอนำคต 

 ถ้ำท่ำนท ำง ำนอยู ่ในก ลุ่ม เ สี ่ยง  อ ่อนไหวหรืออยู ่ในข่ำย ที่ต้อ ง ได้ร ับควำมไว ้วำง ใจเป็นพิเศษ 
เช่น งำนตรวจสอบภำยในและงำนตรวจคุณภำพต่ำงๆ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรออกใบอนุญำตหรือกำรอนุมัติ/
อนุญำตต่ำงๆ ท่ำนจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มำกกว่ำบุคคลกลุ่มอื่น 

2) กำรรับก่อให้เกิดกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่  หำกกำรรับก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สำธำรณะแล้วผลประโยชน์ส่วนตนท่ีได้รับกลำยเป็นมีอิทธิพล
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสำธำรณชนว่ำเป็นกำรประพฤติโดยมิชอบ 

กำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรประพฤติมิชอบและ 
กำรทุจริตคอร์รัปช่ัน ในแต่ละส่วนรำชกำรควรก ำหนดนโยบำยกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วน
รำชกำร ท่ีอยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีเส่ียงต่อกำรประพฤติมิชอบควรก ำหนดนโยบำยด้ำนนี้ อย่ำงเคร่งครัดมำกกว่ำ
หน่วยงำนอื่นๆ  



 
 

หลักกำรกำรปฏิบัติงำนในภำครัฐอยู่บนพื้นฐำนท่ีว่ำ  “กำรกระท ำและกำรตัดสินใจใดๆจะต้องกระท ำ 
ด้วยควำมเป็นกลำงปรำศจำกกำรมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรให้บริกำร และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”  

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มำแสวงหำผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตน
หรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะต้อง
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรมโดยกระท ำและแสดงออกโดยยึดมำตรฐำนควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิดชอบ และ
แสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้องเท่ียงธรรมตลอดเวลำท่ีมีอำชีพรับข้ำรำชกำร ไม่ว่ำของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น 
จะมีค่ำเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพรำะก่อให้เกิดควำมรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอำจก่อให้เกิดควำม      
เส่ือมศรัทธำต่อประชำชน 

 
2. เราต้องรายงานหรือไม่ 
กำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจำกหลักกำรต่อไปนี้ 

1) ธรรมชำติของผู้ให้ : พิจำรณำตำมกฎหมำย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ รวมท้ังนโยบำยของหน่วยงำน เช่น กำรห้ำมรับของขวัญหรือประโยชน์จำกคู่สัญญำ/
องค์กรหรือบุคคลท่ีก ำลังจะมำท ำกำรค้ำ กำรสัญญำว่ำจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลท่ีจะขอท ำใบอนุญำตหรือรับ
กำรตรวจสอบด้ำนต่ำงๆ  

2) บทบำทหน้ำท่ีของท่ำนในองค์กร  : ถ้ำข้ำรำชกำรนั้นๆท ำงำนในขอบข่ำยท่ีอ่อนไหวและต้องกำร 
ควำมเช่ือถอืไว้วำงใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มท่ีเกี่ยวกับกำรได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ท้ังจำกระดับองค์กร และ
ระดับบุคคล อำทิเช่น งำนตรวจสอบ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง กำรให้ใบอนุญำต/ยึดใบอนุญำต ฯลฯ ควรให้แน่ใจท่ีสุดว่ำตัว
ท่ำนและองค์กรมีควำมเท่ียงธรรมและจะไม่ถูกต้ังข้อสงสัย แม้ว่ำหน่วยงำนของท่ำนมิได้ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำร
ห้ำมรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้ก ำหนดให้รำยงำนกำรรับของขวัญและผลประโยชน์  ท่ำนควรด ำรง
ควำมถูกต้องด้วยกำรรำยงำนหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ  

หลักกำรกำรก ำหนดว่ำของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรำยงำนหรือไม่ควรจะต้องให้องค์กรเก็บรักษำไว้
หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้ำรำชกำร ให้เทียบกับค่ำตำมรำคำตลำดโดยต้องมีค่ำน้อยกว่ำ 3,000 บำท ท้ังนี้ให้ปฏิบัติ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543  

 
3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 

1) ปกติสำมำรถเก็บรักษำไว้เอง หำกมีค่ำไม่เกิน 3,000 บำท 
2) หำกมีรำคำทำงกำรตลำดเกิน 3,000 บำท ส่วนรำชกำรต้องพิจำรณำตัดสินว่ำจะต้องให้เป็นทรัพย์สิน       

ของส่วนรำชกำรหรือไม่ 
 
 การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
กำรฝ่ำฝืนนโยบำยว่ำด้วยกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอำจ
ถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออกขึ้นกับควำมร้ำยแรงของกำรฝ่ำฝืนนอกจำกนั้น หำกกำรรับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆเข้ำข่ำยกำรรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำข้ำรำชกำรและหรือ
เจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อควำมเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดย        
มิชอบ หำกถูกตัดสินว่ำผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอำจมีส่วนร่วมในกำรรับโทษทำงอำญำด้วย 
 
 
 



 
 

 การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 
กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสำเหตุให้สำธำรณชนรับรู้ว่ำมีกำรปฏิบัติอย่ำงมีอคติ  มีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรก่อให้เกิดกำรท ำลำยควำมเช่ือถือศรัทธำของประชำชนต่อภำครัฐและต่อ
ข้ำรำชกำร กุญแจแห่งควำมเส่ียง 2 ประกำรท่ีส ำคัญ คือ 

1 . ควำมพยำยำมท่ีจะหลบเล่ียงกฎเกณฑ์  โดยตี ค่ำรำคำของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่ ำ 
ควำมเป็นจริง กำรตีค่ำรำคำต่ ำกว่ำควำมเป็นจริงนั้นบุคคลอำจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่ำของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆมีค่ำต่ ำกว่ำท่ีเป็นจริงเพื่อหลีกเล่ียงกำรรำยงำน กำรกระท ำดังกล่ำวนับว่ำเป็นกำรคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเข้ำข่ำยฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม 

2. กำรเพิกเฉยมองข้ำมควำมผิดและละเลยต่อผลท่ีเกิดขึ้น 
-  กำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใดๆอำจท ำให้ ติดเป็นนิ สัยอย่ ำ งรวดเร็ วและก่ อให้ เกิ ด 

ควำมคำดหวังเสมอว่ำจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร ท ำให้เกิดควำมรู้สึก
ชอบหรืออยำกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร หรือผู้รับงำน-รับจ้ำง-รับเหมำฯลฯ ท่ีเป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดย
อิทธิพลของควำมชอบหรือประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับท ำให้มีกำรปฏิบั ติตอบแทนเกินกว่ำมำตรฐำนท่ีก ำหนด         
ในสถำนกำรณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้ำง ผู้รับเหมำ และหรือผู้รับจัดซื้ออำจรับรู้ผิดพลำดและเข้ำใจว่ำกำรรับจ้ำงต่ำงๆไม่ต้องท ำ
ในระดับมำตรฐำนหรือลดคุณค่ำกำรบริกำร นอกจำกนั้นหำกเกิดกำรปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมกำรท ำงำนของ
องค์กร ข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “กำรรับรำงวัล” จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและละ
เว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยควำมรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่ำเป็นกำรรับสินบน 

- กำรแสวงหำเหตุผลเพื่อบิดเบือนควำมจริงมีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้มำกท่ีเรำจะรับของขวัญและผลประโยชน์  
โดยเฉพำะส่ิงท่ีถูกใจเรำ บุคคลอำจสงสัยว่ำกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆถือได้ว่ำเป็นควำมผิด แต่ผู้รับ
มักจะหำเหตุผลเข้ำข้ำงตนเองดังนี้ 
“ฉันรู้ว่ำไม่ควรรับของดังกล่ำว แต่ด้วยมำรยำทจึงไม่กล้ำจะปฏิเสธน้ ำใจหรือหำกไม่รับจะเป็นกำรท ำลำยสัมพันธภำพ
ระหว่ำงผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 
“คนอื่นๆก็ท ำเช่นนี้ ท ำไมฉันจะท ำบ้ำงไม่ได้” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลำนอกเวลำรำชกำรท ำงำน ดังนั้นมันเป็นกำรยุติธรรมท่ีเรำจะได้รำงวัลผลประโยชน์พิเศษบ้ำง” 
“เพรำะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชำจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดำท่ีฉันมักเป็นคนแรกเสมอ 
ท่ีได้รับโอกำสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนำ” 
“มันเป็นแค่ตัวอย่ำงฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่ำหน่วยงำนของฉันจะสั่งสินค้ำชนิดนี้  แม้ว่ำฉันจะให้
ค ำแนะน ำก็ตำม” 
“ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับกำรให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่ำฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 
ท่ำนต้องระลึกอยู่ เสมอว่ำเหตุผลท่ีท่ำนใช้กล่ำวอ้ำงเช่นนี้  ไม่สำมำรถปกป้องท่ำนจำกกำรถูกด ำเนินกำร 
ทำงวินัยหำกกำรกระท ำของท่ำนเป็นกำรกระท ำท่ีมิชอบ 
 
 สถานการณ์ตัวอย่าง 

หน่วยงำนภำครัฐหนึ่งส่งนักทรัพยำกรบุคคลท่ีท ำหน้ำท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง (HR procurement) ให้เข้ำร่วมสัมมนำ
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล เ จ้ำหน้ำ ท่ี ผู้นั้ น ไ ด้รับรำงวัลมูลค่ำ  7 ,000 บำท จำกกำรเป็น ผู้ เข้ ำร่ วมสัมมนำ 
ท่ีมีบุคลิกเป็น  Personnel planner ซึ่ งบริจำคโดยโรงงำนผลิตสินค้ำท่ีเป็น คู่ค้ำกับหน่วยงำน  เจ้ำหน้ำ ท่ี 
ได้เก็บของรำงวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รำยงำนหน่วยงำนเนื่องจำกคิดว่ำเป็นรำงวัลท่ีตนชนะจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
สัมมนำ 

ผู้บังคับบัญชำตระหนักถึงควำมหมำยท่ีอำจแอบแฝงมำจำกกำรให้ และตัดสินใจว่ำจะต้องมีกำรรำยงำนของ
รำงวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงำน โดยให้เหตุผลว่ำกำรปรำกฏตัวของเขำในกำรเข้ำร่วมสัมมนำเป็นเพรำะ



 
 

ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน ดังนั้นเป็นควำมชอบธรรมของหน่วยงำนท่ีจะตัดสินว่ำจะจัดกำรอย่ำงไรกับรำงวัล
ช้ินนี้เนื่องจำกรำคำของรำงวัลและบทบำทในหน้ำท่ีมีควำมเส่ียงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในท่ีสุดเจ้ำหน้ำท่ีจึงถูก
ขอร้องให้สละรำงวัลแก่หน่วยงำนเพื่อใช้ประโยชน์ตำมควำมเหมำะสม 
 

 โมเดลส ำหรับกำรตัดสินใจ 
ประเด็นกำรตัดสินใจ 
เจตนำรมณ์ : อะไรเป็นเจตนำของกำรให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบำยอะไรท่ีเกี่ยวกับกำรให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
ควำมเปิดเผย : มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชนเพียงใด 
คุณค่ำ : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่ำรำคำเท่ำใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมท่ีเกี่ยวกับกำรรับของขวัญหรือไม่ และมีอะไรบ้ำง 
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร 
เวลำและโอกำส : เวลำและโอกำสในกำรให้ คืออะไร 

 บทสรุป 
ควำมเช่ือถือไว้วำงใจและจริยธรรมเป็นรำกฐำนของกำรบริหำรภำครัฐท่ีดี เมื่อท่ำนเป็นข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำท่ี
ภำครัฐไม่ว่ำจะสังกัดหน่วยงำนใดท่ำนถูกคำดหวังให้ปฏิบัติหน้ำท่ีและตัดสินใจโดยปรำศจำกอคติ ท่ำนถูกคำดหวัง
ไม่ให้แสวงหำรำงวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆนอกเหนือจำกเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีรัฐจัดให้ แม้ว่ำ
นโยบำยของหน่วยงำนหลำยแห่งจะอนุญำตให้ร ับของขว ัญได้  ซึ ่งถ ือว ่ำ เป็นของที ่ระลึกในโอกำส ท่ี
เหมำะสม แต่อย่ำงไรก็ตำมควรมีขอบเขตในกำรรับเสมอ กำรฝ่ำฝืนขอบเขตด้วยกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ี
ไม่เหมำะสมจะน ำไปสู่ควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตและท ำลำยช่ือเสียงของท่ำนรวมทั้งองค์กรของท่ำนเอง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 
 

บทที่ ๓ 

แนวทำงกำรปฏิบัตหิน้ำที่ เพือ่ป้องกันมใิห้เกิดกำรฝ่ำฝืน 
บทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริต  

พ.ศ.๒๕๔๒ มำตรำ ๑๐๐ 
                      องค์ประกอบของกฎหมาย  

         ห้ำมด ำเนินกิจกำรท่ีเป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม 
         ตำมมำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 
         กำรทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งได้บัญญัติห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้ใดด ำเนินกิจกำร ดังต่อไปนี้ 
 

(๑) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำท่ีท ำกับหน่วยงำนของรัฐท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติ
หน้ำท่ีในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด ำเนินคดี 

(๒)  เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่ง
เจ้ำหน้ำท่ีผู้นั้นปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะท่ีเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐมีอ ำนำจ ก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

(๓) กำรรับสัมปทำน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐรัฐวิสำหกิจ หรือ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ท้ังนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมหรือ
เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำใน
ลักษณะดังกล่ำว 

(๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะกรรมกำร ท่ีปรึกษำ ตัวแทน พนักงำน หรือลูกจ้ำงในธุรกิจของเอกชนซึ่ง
อยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐท่ีเจ้ำหน้ำท่ีผู้นั้นสังกัดอยู่ 
หรือได้ปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะเป็นผู้ได้รับมอบหมำย ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของ
เอกชนนั้นอำจจะมีกำรขัดแย้งต่อประโยชน์ทำงรำชกำรหรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีเจ้ำหน้ำท่ีผู้นั้น 

การกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 

(๑) เป็นคู่สัญญำ หมำยถึง กำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำรส่วน
ท้องถิ่น ได้เข้ำมำท ำสัญญำกับหน่วยงำนรัฐ มีฐำนะเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ อันเป็น
สัญญำท่ีจะต้องด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

(๒) กำรมีส่วนได้เสียในสัญญำ หมำยถึง กำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนำประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือเลือกประโยชน์ให้กับ
บุคคลอื่น โดยกำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญำนั้นหรือกำรเข้ำไปด ำเนินกิจกำรใดๆ 
เพื่อเป็นกำรป้องกันในกรณี  ท่ีตนอำจจะต้องเสียประโยชน์หรือได้รับควำมเสียหำย 



                                                                                                                                 
 

(๓) กำรเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วน หมำยถึง กำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในต ำแหน่งท่ีคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช.ก ำหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้ำงหุ้นส่วน ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน 
หรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เป็นต้น และได้เข้ำมำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ โดยปฏิบัติหน้ำท่ี
ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐเจตนำท่ีจะเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น 

(๔) กำรถือหุ้นในบริษัท หมำยถึง กำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น ได้เข้ำไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษัท ตำมทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทท่ีมี
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ำมำเป็นคู่สัญญำ กับหน่วยงำนของรัฐท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐใน
ต ำแหน่งมีอ ำนำจ ก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

(๕)  รับสัมปทำน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทำน หรือเข้ำไปเป็นคู่สัญญำอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท ท่ีรับสัมปทำน   

 
                      สัญญำสัมปทำน  หมำยถึง สัญญำท่ีเอกชนได้รับอนุญำตจำกรัฐให้ด ำเนินกิจกำร  ต่ำงๆ

แทน ดังต่อไปนี้  
 สัญญำท่ีรัฐอนุญำตให้เอกชนจัดท ำบริกำรสำธำรณะ 
 สัญญำท่ีรัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ 
 สัญญำท่ีรัฐให้เอกชนแสวงหำประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ  

        กำรรับสัมปทำนจำกรัฐ หมำยถึง กำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในต ำแหน่งเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ และ    
ท ำสัญญำรับสัมปทำนในสถำนะเอกชน อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม 

(๖) เป็นกรรมกำร ท่ีปรึกษำในธุรกิจเอกชน หมำยถึง เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในต ำแหน่งเข้ำไปมีส่วนได้เสีย
ในฐำนะเป็นกรรมกำรหรือที่ปรึกษำในธุรกิจเอกชน 

(๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมำยถึง กำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น ได้ท ำกำรเป็นตัวแทน กับตัวกำรท่ีเป็นเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเป็นหน้ำท่ี
ของตัวแทนในธุรกิจเอกชน 

(๘) ในฐำนะพนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจเอกชน หมำยถึง กำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในต ำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรี ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่นได้เข้ำไปเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจเอกชน 

 

     ข้อห้ามส าหรับคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐท่ีต้องห้ำมด ำเนินกิจกำร  
ท่ีเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 

 

 



                                                                                                                                 
 

    พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้บัญญัติ
ห้ำมมิ  ให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐด ำเนินกิจกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม บทบัญญัติดังกล่ำวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ (ภริยำหรือ
สำมี) ด้วย โดยมีข้อห้ำม ดังต่อไปนี้ 
(1) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำ หรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐเป็นคู่สัญญำ หมำยถึง  กำรห้ำมคู่สมรส

ของ เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในต ำแหน่งเข้ำมำเป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้
นั้นปฏิบัติหน้ำท่ี ในฐำนะเจ้ำหน้ำท่ีผู้มีอ ำนำจ ก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

(2) ห้ำมคู่สมรสของเจ้ำหน้ำท่ีมีส่วนได้เสียในสัญญำ หมำยถึง กำรท่ี คู่สมรสของเจ้ำหน้ำท่ีใน 
ต ำแหน่งได้อำศัยอ ำนำจหน้ำท่ีโดยมีเจตนำหรือควำมประสงค์ท่ีจะให้ตนได้รับประโยชน์ หรือ
เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลอื่นๆโดยกำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีของคู่สมรสไปด ำเนินกิจกำรใดๆในสัญญำ 

                          (3) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วน หมำยถึง กำรท่ีคู่ 
สมรสของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐได้ลงทุนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน ห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัดและได้เข้ำมำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนรัฐ 

 (4) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมำยถึง กำรท่ีคู่สมรสของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐเข้ำไปลงทุน
โดยกำรมีหุ้นในบริษัทตำมทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทท่ีมีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ำมำ
เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ 

(5) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐรับสัมปทำน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำน หรือ
เข้ำเป็นคู่สัญญำอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นหุ้นส่วนท่ีถือ
หุ้นในห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีได้รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว 

(6) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐในต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำร
ส่วนท้องถิ่นเข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะต่ำงๆเป็นกรรมกำร เป็นท่ีปรึกษำ ตัวแทน พนักงำน
หรือลูกจ้ำงในธุรกิจเอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้ กำรก ำกับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำน
ของรัฐท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ซึ่งโดย
สภำพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอำจขัดแย้งกับประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทำงรำชกำร 
หรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั้น 

   

                                   แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐  

๑. กำรเตรียมตัวก่อนเข้ำสู่ต ำแหน่งก่อนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ บุคคลนั้นจะต้อง ตรวจสอบตนเอง  
คู่สมรส บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ ว่ำได้มีกำรด ำเนินกิจกำรใดๆบ้ำงในขณะท่ีตนเองได้อยู่ใน
สถำนะของเอกชน ท่ีได้ท ำธุรกิจหรือท ำกำรค้ำไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบกำรเป็นคู่สัญญำ
กับรัฐ กำรรับสัมปทำนจำกรัฐ หรือกำรเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร กำรถือหุ้น หรือกำรเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดกำรในห้ำงหุ้นส่วนต่ำงๆ ว่ำมีหรือไม่ และจะต้องส ำรวจกิจกำรต่ำงๆของคู่สมรส
รวมไปถึงศึกษำก ำหมำยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทรำบก่อนเข้ำสู่ต ำแหน่งว่ำจะต้องด ำเนินกำรต่ำงๆ
เกี่ยวกับกิจกำรธุรกิจนั้นอย่ำงไร มิให้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมำย 



                                                                                                                                 
 

๒. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีหรือกำรด ำรงต ำแหน่งในระหว่ำงท่ีเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ในต ำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น ในขณะท่ีด ำรงต ำแหน่งตำมข้ำงต้นจะต้องไม่
ด ำเนินกิจกำรใดๆท่ีเป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในมำตรำ ๑๐๐ แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรท ำควำมเข้ำใจกับคู่สมรสในหลักกำรของกฎหมำยได้แล้ว หรือ
เกิดกำรเข้ำใจท่ีไม่ถูกต้องอำจจะเป็นกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นกำรต้องห้ำมตำมกฎหมำย กล่ำวคือ
แม้ตนเองจะมิได้กระท ำกำรท่ีกฎหมำยบัญญัติว่ำเป็นควำมผิดแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกับกำร
ด ำเนินกำรของคู่สมรส ท ำให้คู่สมรสด ำเนินกิจกำรต่ำงๆตำมท่ีกฎหมำยห้ำมไว้เจ้ำหน้ำท่ีของ
รัฐผู้นั้นจะต้องได้รับโทษทำงอำญำท่ีเกิดจำกกำรกระท ำของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระวำงโทษ
จ ำคุก ปรับ หรือท้ังจ ำท้ังปรับแล้วแต่กรณี 

๓. กำรด ำเนินกิจกำรในภำยหลังพ้นจำกต ำแหน่ง (พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐยังไม่ถึงสอง
ปี) มำตรำ ๑๐๐ แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ได้บัญญัติห้ำมเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐมิให้ด ำเนินกิจกำรท่ีเป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ำมด ำเนินกำรนั้นต่อไปอีกเป็นเวลำสองปีนับแต่
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั้นได้พ้นจำกต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในต ำแหน่งนั้นๆแล้วกำรห้ำมใน
ส่วนนี้ได้ห้ำมกำรด ำเนินกิจกำรของคู่สมรสของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐไว้ด้วย 

 

 



                                                                                                                                 
 

บทที่ 4  
กฎหมายที่เกีย่วกบัผลประโยชนท์บัซ้อนและบทลงโทษ 

ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบงัคบัใช้ บทลงโทษ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3) 
 
   มาตรา ๑๒๓/๒  ผู้ใดเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ต่ำงประเทศ หรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ เรียก รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส ำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิ
ชอบ เพื่อกระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรอย่ำงใดในต ำแหน่งไม่ว่ำกำรนั้น
จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้ำที่ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงยี่สิบปี 
หรือจ ำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงส่ีแสนบำท หรือ
ประหำรชีวิต 
 
   มาตรา ๑๒๓/๓  ผู้ ใดเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ต่ำงประเทศหรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศกระท ำกำร
หรือไม่กระท ำกำรอย่ำง ใดในต ำแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับ
แต่งตั้งในต ำแหน่งนั้น ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงยี่สิบปีหรือ
จ ำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงส่ีแสนบำท 
   

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
 
 
 
 

 
 
 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
 
 
 

 
 

 

 
 

ระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ห้ำปี ถึง
ยี่สิบปี หรือจ ำคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงส่ีแสน
บำทหรือประหำรชีวิต 

 

 

ระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึง
ยี่สิบปี หรือจ ำคุกตลอดชีวิตและ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงส่ีแสน
บำท 

 



                                                                                                                                 
 

ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบงัคบัใช้ บทลงโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   มาตรา ๑๒๓/๔  ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์ สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดส ำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นกำรตอบแทนในกำรที่จะจูง
ใจหรือได้จูงใจ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ หรือ
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมำย
หรือโดยอิทธิพลของตน ให้กระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรในหน้ำที่อัน
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปีหรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 
   มาตรา ๑๒๓/๕  ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่ำจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ หรือ
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ เพื่อจูงใจให้กระท ำกำร ไม่
กระท ำกำร หรือประวิงกำรกระท ำอันมิชอบด้วยหน้ำที่ ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
   ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง
กับนิติบุคคลใดและกระท ำไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติ
บุคคลดังกล่ำวไม่มีมำตรกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพ่ือป้องกันมิให้มี
กำรกระท ำควำมผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีควำมผิดตำมมำตรำนี้ และต้อง
ระวำงโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่ำแต่ไม่เกินสองเท่ำของค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้น
หรือประโยชน์ที่ได้รับ 

              บุคคลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

 

 

                                 
ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำทหรือทั้ง
จ ำทั้งปรับ 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตำมวรรคสอง ให้หมำยควำมถึง 
ลูกจ้ำง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระท ำกำรเพื่อหรือใน
นำมของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่ำจะมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรนั้นหรือไม่ก็ตำม 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
 

มาตรา 100  ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดด ำเนินกิจกำรดังต่อไปนี้  
(๑)  เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนของรัฐ

ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมี
อ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด ำเนินคดี 

(๒)  เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริ ษัทที่เข้ำเป็น
คู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ใน
ฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือด ำเนินคดี  

(๓)  รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็น
คู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือ
รำชกำรส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่ำโดย

 
 
 
 
 

 
เจ้ ำหน้ ำที่ ของรั ฐที่ คณะกรรมกำร 
ป .ป .ช .  ประกำศก ำหนดต ำแหน่ ง  
(ปัจจุบันก ำหนดต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี) กำรกระท ำของคู่สมรสให้ถือ
ว่ำเป็นกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

                                                            

                                                    

                                   
เป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่   
จ ำคุกไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้ง
ปรับ 
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ทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว  

(๔)  เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน 
พนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล 
ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภำพ
ของ ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอำจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำร หรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น  

     เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต ำแหน่งใดที่ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรตำม
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนดโดยประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ 

     ให้น ำบทบัญญัติ ในวรรคหนึ่ งมำใช้บังคับกับ คู่สมรสของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคสอง โดยให้ถือว่ำกำรด ำเนินกิจกำรของคู่
สมรสดังกล่ำว เป็นกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ 
จ ำคุกไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่
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3. 
 

มาตรา 103   ห้ำมมิใ ห้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้ใดรับทรัพย์ สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลนอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร
ได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดย  อำศัยอ ำนำจตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยำ ตำมหลักเกณฑ์และจ ำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย
โดยอนุโลม 
 
ประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรือน 
    ข้อ 3  ข้ำรำชกำรต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท ำในส่ิงที่
ถูกต้องและเป็นธรรม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 

(3)  ต้องรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่งทั้งที่ได้รับค่ำตอบแทนและไม่ได้
รับค่ำตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำร
มหำชน รำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นของรัฐ และกิจกำรที่รัฐถือ
หุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรและคณะกรรมกำรจริยธรรม ในกรณีที่
กำรด ำรงต ำแหน่งนั้นๆอำจขัดแย้งกับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรืออำจท ำให้
กำรปฏิบัติหน้ำที่เสียหำย  

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำร
พลเรือน 

 
 
 
 
 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำร
พลเรือน 

 

เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้ง
ปรับ 

 

 

                                            

                                     
ผิดวินัยและถอดถอนออกจำก   
ต ำแหน่ง กรณีผู้ด ำรงต ำแหน่ง      
ระดับสูงและนักกำรเมือง
ระดับชำติกระท ำผิดจริยธรรม
อย่ำงร้ำยแรง 

 

ผิดวินัยและถอดถอนออกจำก   
ต ำแหน่ง กรณีผู้ด ำรงต ำแหน่ง      
ระดับสูงและนักกำรเมือง
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    ข้อ 5  ข้ำรำชกำรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่และ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 

(1) ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีอยู่ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่ำจะเป็น
ญำติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมำประกอบกำร
ใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
ต่ำงจำกบุคคลอื่นเพรำะชอบหรือชัง 

(2) ไม่ใช้เวลำรำชกำร เงิน ทรัพย์สิน บุคลำกร บริกำร หรือส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกของทำงรำชกำรไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง
หรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญำตโดยชอบด้วยกฎหมำย 

(3) ไม่กระท ำกำรใด หรือด ำรงต ำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะ
ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดควำมเคลือบแคลงหรือสงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์
ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ 

ในกรณีมีควำมเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้ำรำชกำรนั้นยุติกำร
กระท ำดังกล่ำวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำส่วนรำชกำร
และคณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ เมื่อคณะกรรมกำรจริยธรรม
วินิจฉัยเป็นประกำรใดแล้วจึงปฏิบัติตำมนั้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชำติกระท ำผิดจริยธรรม
อย่ำงร้ำยแรง 
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(4) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงำนโดยตรงหรือหน้ำที่
อื่นในรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนของรัฐ 
ข้ำรำชกำรต้องยึดถือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นหลัก ในกรณีที่มี
ควำมขัดแย้งระหว่ำงประโยชน์ของทำงรำชกำร หรือประโยชน์ส่วนรวม
กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ ำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขำดต้อง
ยึดประโยชน์ของทำงรำชกำรและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ 
 
   ข้อ 6  ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดย
อำศัยต ำแหน่งหน้ำที่ และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนจนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 

(1)  ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอม
จะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญำติของตน ไม่ว่ำก่อนหรือหลังด ำรง
ต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ตำม เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำ หรือเป็น
กำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

(2)  ไม่ใช้ต ำแหน่ง หรือกระท ำกำรที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 
เพรำะมีอคติ 

 
 

 
 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำร

พลเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                          

                                      
ผิดวินัยและถอดถอนออกจำก   
ต ำแหน่ง กรณี ผู้ด ำรงต ำแหน่ง      
ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ นั ก ก ำ ร เ มื อ ง
ระดับชำติกระท ำผิดจริยธรรม
อย่ำงร้ำยแรง 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                   

                                     
ผิดวินัยและถอดถอนออกจำก   
ต ำแหน่ง กรณี ผู้ด ำรงต ำแหน่ง      
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    (3)  ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงกำร กำรด ำเนินกำร หรือกำรท ำนิติ
กรรมหรือสัญญำ ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมำยหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

 
     ข้อ 7  ข้ำรำชกำรต้องเคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญและ
กฎหมำยอย่ำงตรงไปตรงมำ โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 

(4) ไม่เล่ียงกฎหมำย ใช้หรือแนะน ำให้ใช้ช่องว่ำงของกฎหมำยที่อยู่
ในควำมรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้อง
เร่งแก้ไขช่องว่ำงดังกล่ำวโดยเร็ว 
    (5)  ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอำศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือ
ประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นกำรเล่ียงกฎหมำย หรือใช้ช่ือ
บุคคลอื่นถือครองส่ิงดังกล่ำวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 
     
     ข้อ 8  ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม เป็นกลำง
ทำงกำรเมือง ให้บริกำรแก่ประชำชนโดยมีอัธยำศัยที่ดีและไม่เลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
   (5)  ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญำติพ่ีน้อง พรรคพวก  เพ่ือนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้ำ
ผู้ใด 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำร
พลเรือน 

 
 
 
 
 
 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำร

พลเรือน 
 
 
 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำร
พลเรือน 

 

ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ นั ก ก ำ ร เ มื อ ง
ระดับชำติกระท ำผิดจริยธรรม
อย่ำงร้ำยแรง 

 

 

ผิดวินัยและถอดถอนออกจำก   
ต ำแหน่ง กรณี ผู้ด ำรงต ำแหน่ง      
ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ นั ก ก ำ ร เ มื อ ง
ระดับชำติกระท ำผิดจริยธรรม
อย่ำงร้ำยแรง 

 

 



                                                                                                                                 
 

ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบงัคบัใช้ บทลงโทษ 

  ข้อ 9  ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของ
ทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลำให้เนิ่นช้ำและใช้
ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรในหน้ำที่ และให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 

(1)  ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนไปเพื่อกำรอื่น อันไม่ใช่
กำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือ
บุคคลอื่น 
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บรรณานุกรม 
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  - พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 
  - พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2558  

(ฉบับท่ี 3)  
 - ประมวลกฎหมำยอำญำ 

- ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 

 - ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ พ.ศ. 2544 
 

ควำมหมำยและแนวทำงในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน อ้ำงอิงจำก  
 - วิจัยของมหำวิทยำลัยเกริก  
 - บทควำมทำงวิชำกำร ในวำรสำรจุลนิติ ก.ย. - ต.ค. 2552 
 - บรรดำนักวิชำกำรต่ำงๆ เช่น ดร. วิทยำกร เชียงกูล , ผำสุก พงศ์ไพจิตร 
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