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คํานํา 

เนื่องจากปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่ เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปจจุบันสวนหนึ่ง เกิดจาก

ผลประโยชนขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม ในการดํารงตําแหนงของเจาหนาท่ี

รัฐหรือที่เราเรียกกันวา “ผลประโยชนทับซอน” จึงถือไดวาปญหาการมีผลประโยชนทับซอนเปนการทุจริต

คอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือ

จริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใชดุลพินิจในการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐ 

จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรม จรยิธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง 

และความเปนธรรมจนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหประโยชนหลักขององคกร 

หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป ไมวาจะเปนผลประโยชนทางการเงินและทรัพยากรตางๆ 

คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรม ในสังคมรวมถึงคุณคาอื่นๆดวย 

ดังนั้น เพื่อชวยปองกันมิใหเกิดปญหาการมีผลประโยชนทับซอนขึ้น ศูนยปฏิบัติการตอตานการ

ทุ จ ริ ต  

ในฐานะหนวยงานซึ่งปฏิบัติงานดานเสรมิสรางจริยธรรมในองคกรและเปนหนวยงานหลักที่ไดรับมอบหมาย 

ในการประสานงานจัดทําประมวลจริยธรรมของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง รวมท้ังมีบทบาทสําคัญ 

ในการติดตาม ควบคุม และดูแลใหขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางในสังกัดสํานักงานปลัด

กระทรวงการคลังปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่ไดกําหนดไวในประมวลจริยธรรม จึงไดจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเรื่องผลประโยชนทับซอนฉบับนี้ขึ้น โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวของกับผลประโยชน

ทับซอนทั้งในสวนความหมาย รูปแบบ แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน กลไกการบังคับใช และ

บทลงโทษ เพ่ือเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงานไดรับทราบและนํามา

ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง พรอมทั้งหลีกเลี่ยงมิใหเกิดการฝาฝนมาตรฐาน

จริยธรรมที่กําหนดไว เสริมสรางจริยธรรมในหนวยงานสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และเผยแพร

ภาพลักษณท่ีดีขององคกรให เปนที่ยอมรับของสังคม อันจะนําพาหนวยงานไปสูความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวและกอใหเกิดประโยชนสงูสุดตอประเทศชาตติอไป 
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บทที่ 1. 

ความหมายของผลประโยชนทับซอน 
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1. ความหมายของผลประโยชนทับซอน 

“Conflict of Interest” เปนภาษาตางประเทศซึ่งมีการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายป 

ที่ผานมา โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ รวมทั้งไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม ทําใหบรรดานักวิชาการ

และผูคนในสังคมไทยตางไดใหคําจํากัดความ หรือความหมายของคําวา “Conflict of Interest” ไว

แตกตางกันออกไป ดังนี้ 

สารานุกรมวิก ิพีเดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบายความหมายไวว า ผลประโยชน          

ทับซอน (Conflict of Interest) คือ ภาวะที่บุคคลซึ่งอยูในสถานะที่ตองไดรับความเชื่อถือ เชน นักการเมือง 

ผูใหนโยบาย หรือผูอํานวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชนหรือความตองการทั้งในทางอาชีพใน

บางครั้งรวมถึงเรื่องสวนตัว ที่ขัดแยงกัน ความตองการที่ขัดแยงกันนี้ทําใหเกิดความลําบากในการทําหนาที่

อยางยุติธรรม แมวาจะไมมีหลักฐานเก่ียวกับการกระทําที่ไมเหมาะสม ผลประโยชนทับซอนอาจจะทําใหเกิด

ภาพที่ทําใหความนาเชื่อถือของบุคคลนั้น ในการกระทําที่เปนกลางลดลง 

ดร. วิทยากร เชียงกูล ไดใหความหมายของคําวา ผลประโยชนทับซอน หมายถึง ผลประโยชนที่ทับ

ซอนกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมของผูมีอํานาจหนาที่ท่ีตองตัดสินใจทํางานเพื่อ

สวนรวม ไมวาเปนเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ขององคกรภาคธุรกิจ เอกชน และเจาหนาที่ภาคประชาสังคม 

(Civil Society) 

ผาสุก พงศไพจิตร ไดอธิบายความหมายของ ผลประโยชนทับซอน หมายถึง การทับซอนของ

ผลประโยชนของบุคคลที่มี 2 สถานะ หรือมากกวาในเวลาเดียวกัน คือ ตําแหนงสาธารณะและตําแหนงใน

บริษัทเอกชน ซึ่งบุคคลดังกลาวอาจมีความโนมเอียงใชอํานาจและตําแหนงสาธารณะหาผลประโยชนสวนตัว

หรือแสวงหาประโยชนใหแกกลุมพวกพองของตนเองทั้งทางตรงและทางออมไดอยางงายดาย เชน กรณีของ

นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุน หรือครอบครัวใกลชิดเปนเจาของกิจการ ซึ่งไดรับสัมปทานหรืออยูใน

ฐานะจะไดรับสัมปทานธุรกิจจากรัฐ ขณะเดียวกันก็อยูในตําแหนงสาธารณะที่เปนผูมีอํานาจอนุมัติการให

สัมปทานธุรกิจดังกลาวดวย ตัวอยางที่พบ คือ การไดชนะประมูลโครงการกอสรางขนาดใหญจากภาครัฐ

เพราะผูชนะประมูลมีพรรคพวกเปนนักการเมือง หรือบริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองรวมหุนอยูเปนหุนลม 

การชนะประมูลดังกลาวดวยอิทธิพลทางการเมืองจะสงผลใหบริษัทผูชนะประมูลสามารถหากําไรเกินควร

ได การคอรรัปชั่นในโครงการขนาดใหญภาครัฐไดกลายเปนแหลงหารายไดจากการคอรรัปชั่น ที่สําคัญของ

นักการเมืองและขาราชการที่เก่ียวของ  

Dr. Michael McDonald นักวิชาการดานจริยธรรม แหงมหาวิทยาลัย British Columbia และ

ผู อํ านวยการ Centre for Applied Ethics ได ใหคํ านิ ยามของคําว า  Conflict of Interest หมายถึ ง 

สถานการณที่บุคคล เชน เจาหนาที่รัฐ ลูกจาง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชนสวนตัวหรือสวนบุคคลมากพอ

จนเห็นไดวากระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเปนกลาง) โดยมีองคประกอบที่

สําคัญ ๓ ประการ คือ 
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 องคประกอบประการแรก คือ ผลประโยชนสวนตัว (Private interest) หรือผลประโยชนสวนบุคคล 

(Personal interest) ซึ่งผลประโยชนนี้อาจเปนตัวเงินหรือทรัพยสินอื่นๆ รวมถึงผลประโยชนในรูปแบบอ่ืนๆ

ที่ทําใหผูไดรับพึงพอใจ สวนนี้โดยตัวมันเองแลวไมเสียหายอะไรเพราะใครๆ ก็แสวงหาผลประโยชนสวนตน

กันทั้งนั้น เชน การหางานใหมที่มีรายไดที่ดีกวาเกา แตปญหาจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผลประโยชนนี้ไปแยงกับ

ผลประโยชนสวนรวม 

 

 องคประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหนาท่ีโดยใชสถานะและขอบเขตอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่

หรือเจาพนกังานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอํานาจหนาท่ีที่มีอยูเกิดจาก

การมีตําแหนง หรือการเปนเจาหนาที่หรือเจาพนักงานตามกฎหมาย 

องคประกอบสุดทาย คือ เมื่อผลประโยชนที่ขัดแยงนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช

วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชนสวนตัว 

จึงเห็นไดวาจากนิยามศัพทของนักวิชาการขางตนสามารถสรุปความหมายของผลประโยชนทับซอน 

(Conflict of Interest) คือ ผลประโยชนสวนตัวของเจาหนาที่รัฐไปขัดแยงกับผลประโยชนสวนรวมแลวตอง

เลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งทําใหตัดสินใจไดยากในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความเปนธรรมและ

ปราศจากอคต ิ
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2. รูปแบบของผลประโยชนทับซอน แบงออกเปน 7 รูปแบบ ไดแก 

1. การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ

ผลประโยชนในรูปแบบอื่นๆ ที่ไมเหมาะสมและมีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน หนวยงานราชการ

รับเงินบริจาคสรางสํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เปนคูสัญญากับหนวยงาน การใชงบประมาณ 

ของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจางแลวเจาหนาที่ไดรับของแถมหรือผลประโยชนอื่นตอบแทน  

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

เจาหนาที่ของรัฐมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานที่ตนสังกัด เชน การใชตําแหนงหนาที่ที่ทําให
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หนวยงานทําสัญญาซื้อสนิคาจากบริษัทของตนเองหรือจางบริษัทของตนเองเปนที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของ

ตนเองในการจัดสรางสํานกังาน  

3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง 

การที่บุคลากรออกจากหนวยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่

ตนเองเคยมีอํานาจควบคุม กํากับ ดูแล 

4. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เชน เจาหนาที่ของรัฐตั้งบริษัท

ดําเนินธุรกิจที่เปนการแขงขันกับหนวยงานหรือองคกรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจางเปนที่ปรึกษา

โครงการโดยอาศัยตําแหนงในราชการสรางความนาเชื่อถือวาโครงการของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัด ใน

การพิจารณาจากหนวยงานที่ตนสงักัดอยู  

5. การรับรูขอมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณที่ผูดํารงตําแหนงสาธารณะ 

ใชประโยชนจากการรูขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเอง เชน ทราบวาจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไป

ซื้อท่ีดินโดยใสชื่อภรรยา หรือทราบวาจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทําโครงการของรัฐก็รีบไปซ้ือที่ดินเพื่อเก็งกําไร

และขายใหกับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น 

6. การใชทรัพยสินของหนวยงานเพื่อประโยชนของธุรกิจสวนตัว (Using your employer’s property 

for private advantage) เชน การนําเครื่องใชสํานักงานตางๆกลับไปใชท่ีบาน การนํารถยนตในราชการ 

ไปใชเพื่องานสวนตัว 

7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนในทางการเมือง (Pork-belling) เชน 

การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบานเกิดของตนเอง หรือการใชงบประมาณ

สาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลอืกตั้ง  

จากรูปแบบประเภทตางๆของปญหาความขัดแยงกันในประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม  

จะเห็นวาโอกาสความเปนไปไดท่ีจะเกิดปญหามีสูงมากเพราะปญหาดังกลาวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรม

ที่เขาขายความขดัแยงอยางกวางขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือสวนใหญที่ใชในการจัดการกับปญหา 

ความขดัแยง     ของผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ใน

การทํางานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิดเก่ียวกับ

ผลประโยชนทับซอนทุกรูปแบบ 

 

 

 

 

แผนภาพรูปแบบของผลประโยชนทับซอน 

 

 

การรับประโยชนตางๆ 

(Accepting benefits) 

 

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/                    

เงินบริจาคจากลูกคาของหนวยงาน 
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การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) 

หรือเปนคูสัญญา (Contracts) 

มีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับ

หนวยงานตนสังกัด 

การทํางานหลังจากออกจากตําแหนง

สาธารณะหรือหลังเกษียณ        

(Post-employment) 

ลาออกจากหนวยงานเพื่อไปทํางานใน

หนวยงานที่ดําเนินธุรกิจประเภท

เดียวกัน 

การทํางานพิเศษ (Outside 

employment or moonlighting) 

ตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจที่แขงขันหรือ   

รับงานจากหนวยงานตนสังกัด 

การรับรูขอมูลภายใน             

(Inside information) 

การใชสมบัติของหนวยงานเพ่ือ

ประโยชนของธุรกิจสวนตัว      

(Using your employer’s 

property for private advantage) 

การนําโครงการสาธารณะลงในเขต

เลือกตั้งเพ่ือประโยชนในทางการเมือง 

(Pork-belling) 

ใชประโยชนจากขอมูลภายในเพ่ือ

ประโยชนของตนเอง 

นําทรัพยสินของหนวยงานไปใช      

ในงานสวนตัว 

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่

ตนเอง หรือการใชงบสาธารณะ     

เพ่ือหาเสียง 
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บทที่ 2 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน 
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1. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน 

     (1) การกําหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงคหรือคุณสมบัติตองหาม (Qualification and disqualification 

from office) เปนเครื่องมือที่ใชในการปองกันเบื้องตนมิใหมีโอกาสเกิดปญหาความขัดแยงของผลประโยชน

สวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมในกรณีของขาราชการการเมือง คุณสมบัติตองหามที่นานาประเทศ มัก

กําหนด ไดแก     การหาม ส.ส. หรือรัฐมนตรีตองไมดํารงตําแหนง ขาราชการประจํา และตองไมเปนผูมี

สวนไดสวนเสียในสัมปทานหรือสัญญาตางๆกับรฐั เปนตน  

(2) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวใหสาธารณะทราบ 

(Disclosure of personal interests) เชน การแจงถึงจํานวนหุนสวนหรือธุรกิจสวนตัววามีอะไรบาง แบง

ไดเปน 2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจงทรัพยสินหรือความตองการสวนบุคคลเมื่อมีขอขัดแยงเกิดขึ้น 

และประเภทที่สอง คือ การแจงทรัพยสินของเจาหนาที่กอนจะมาดํารงตําแหนง ถึงแมวิธีการนี้จะไมใช

เครื่องมือที่แกปญหาความขัดแยง ของผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมไดโดยตรง แตอยางนอย

การเปดเผยขอมูลสวนตัวก็ชวยใหสาธารณชนสามารถวิเคราะหหรือมองเห็นชองทางที่อาจจะกอใหเกิด

ปญหาไดงายขึ้น 

(3) การกําหนดขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เปนการสรางกรอบเพ่ือบอกถึงสิ่งท่ีควร

และไมควรยึดถือเปนหลักในการทํางาน ถาไมปฏิบัติตามไมถือวาผิดทางกฎหมายแตสามารถบอนทําลาย

ความเชื่อม่ันที่สังคมจะมตีอเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น และสามารถเปนบอเกิดแหงความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชน

จะมตีอระบบราชการ 

(4) ขอกําหนดเก่ียวกับการทํางานหลังพนตําแหนงในหนาที่ทางราชการ (Post-office employment 

restriction) เปนขอกําหนดที่มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันมิใหผูที่ดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐนําขอมูลลับ 

(Confidential information) ภายในหนวยงานท่ีเขาทราบไปใชประโยชนหลังจากการออกจากตําแหนง

ดังกลาวแลว รวมถึงปองกันการใชสิทธิในการติดตอหนวยงานราชการในฐานะท่ีเคยดํารงตําแหนงสําคัญ 

ในหนวยงานราชการมาแลว  

นอกจากแนวทางดังกลาวขางตนแลวจําเปนตองมีกลไกสําหรับการบังคับใช (Enforcement) 

กฎระเบียบ ที่กําหนดขึ้น เชน การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองคกรกํากับดูแลเพื่อตรวจสอบใหผูอยูภายใต

กฎระเบียบดังกลาวปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีบัญญัติไว โดยคณะกรรมการดังกลาวตองมีความเปนอิสระอยาง

เพียงพอเพราะในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบท่ีเกิดขึ้นก็ตองทําหนาที่สอบสวนขอเท็จจริงกอนที่จะ

ดําเนนิการตามมาตรการที่เก่ียวของตอไป 
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การสรางการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คือ ประการแรก การมุงเนนความรับผิดชอบ      

ตอสาธารณะ (Accountability) ประการที่สอง มีความโปรงใสในการดําเนินงาน (Transparency) ซึ่ง

รวมถึงการที่สาธารณชนสามารถเขาถึงขอมูลตางๆได ประการท่ีสาม การมีหลักการที่แนนอนคงเสนคงวา

และเปนธรรมเพื่อใหประชาชนเกิดความมั่นใจ (predictability) ซึ่งหมายความวากฎเกณฑตางๆจะตองใช

บังคับกับทุกคนอยางเทาเทียมกันไมลําเอียง ไมเลือกปฏิบัติ และไมเปลี่ยนแปลงบอยๆจนกอใหเกิดความ

สับสน และประการสุดทาย คือ การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) หมายความวาผูบริหาร

ระดับสูงจะตองเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกในองคกร กลาวคือในการตัดสินใจดานนโยบายนั้นจะตอง

เปดรับฟงความคิดเห็นและใหสมาชิกขององคกรมีสวนรวม ในการตัดสินใจ 
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ควบคูไปกับการสรางระบบการบริหารจัดการท่ีดีก ็คือ ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย 

ชัดเจน ครอบคลุม และสามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมไดทัน 

ประการท่ีสอง การปฏิรูปองคกรอิสระเพื่อการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชนทับซอนใหมีการ

ดําเนนิงานที่มีประสทิธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการที่เปนอิสระ ไมถูกแทรกแซงจาก

การเมือง และเปนผูท่ีมีความรูความสามารถอยางแทจริง ประการท่ีสาม กําหนดหลักเกณฑดานจริยธรรม

คุณธรรม (Codes of ethics) รวมทั้งจรรยาบรรณทางวิชาชีพตางๆ เพื่อเปนแนวทางอันชัดเจนในการชี้นํา

พฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกตอง กําหนดบทลงโทษผูประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันกอใหเกิดการ

ยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุมวิชาชีพใหสูงขึ้น ประการสุดทาย สงเสริมภาคประชา

สังคมใหเขมแข็งเปนองคกรแบบเปด สมัครใจในการรับสมาชิก มีความเปนอิสระในการดําเนินงานและมี

จิตสํานึกที่เสียสละในการทํางานเพื่อผลประโยชนของสวนรวม องคกรภาคประชาสังคมเหลานี้จะมีบทบาท

สําคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อการมีสวนรวมและตรวจสอบการดําเนินงานของภาคสาธารณะใหปลอดจาก

ผลประโยชนทับซอนไดอยางแทจรงิ 
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2. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

ประการแรก การกําหนดหลักเกณฑทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อใหเกิดความชัดเจนวา

อะไรคือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิใหประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเปนชอบหรือเห็นกงจักรเปนดอกบัว               

โดยจะตองนิยามและกําหนดมาตรฐานการกระทําตางๆใหชัดเจน ซึ่งวิธีการกําหนดหลักเกณฑทางจริยธรรม

คุณธรรมดังกลาวนี ้สามารถกระทําไดโดยการสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนสมาคม

และสงเสริมใหสมาคมวิชาชีพตางๆมีการบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาผลประโยชนทับซอนในแตละวิชาชีพ เพื่อนิยามใหหลักเกณฑทางจริยธรรม

มีความชัดเจน สมาชิกของแตละกลุมวิชาชีพสามารถนําไปปฏิบัติได พรอมกับมีบทลงโทษสําหรับผูที่ไม

ปฏิบัติตาม  

ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานสําหรับกํากับ 

ความประพฤติของนักการเมือง ขาราชการ และผูเชี่ยวชาญดานตางๆเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง  

เพราะหลักเกณฑทางจริยธรรมตางๆเหลานี้ เปนแนวทางชี้แนะวาบุคคลที่มีตําแหนงหนาท่ีทางดาน

สาธารณะนั้นควรจะมีความประพฤติอยางไรอะไรที่ถือเปนพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเปนปญหา

ผลประโยชนทับซอนเปดโอกาสใหมีการอภิปราย ถกเถียงและสรางเปนขอตกลงรวมเก่ียวกับหลักเกณฑทาง

จรยิธรรมที่พึงปฏิบัติ 

 

ประการที่สอง การถายทอด ปลูกฝงหลักเกณฑทางจริยธรรมคุณธรรมสูสมาชิกของสังคม โดยผาน

สื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อใหมีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

การจัดอบรมใหแกสมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ การอภิปรายถกเถียง 

เพื่อกอใหเกิดความกระจางในประเด็นที่คลุมเครือนาสงสัย มาตรการดังกลาวนี้ถือเปนการถายทอดและ

ปลูกฝงสมาชิกของสังคมโดยผานชองทางตางๆ อันจะทําใหสมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึง

ความสําคัญของปญหาผลประโยชนทับซอน รูสึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและหามปราม

ผูอ่ืนมิใหกระทําการอันเปนผลประโยชนทับซอนได สมาชิกไมสามารถอางไดอีกตอไปวาตนทําผิดเพราะไมทราบ 

ที่สําคัญไมนอยไปกวากันก็คือการกําหนดบทลงโทษสําหรับผูที่มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอยางชัดเจนนั้นจะ

ชวยลดปญหาผลประโยชนทับซอนหรือพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมและไมสามารถยอมรับไดใหนอยลง 

  

          ประการที่สาม เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of civil 

society) โดยการสนับสนุนใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสํานึกตอสวนรวม อันจะนําไปสูการรวมตัวกัน

จัดตั้งองคกรแบบสมัครใจอยางอิสระ สําหรับดําเนินกิจกรรมเพื่อสวนรวม รวมทั้งสงเสริมสื่อสารมวลชน 

ที่เปนอิสระในการดําเนินงานทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพตางมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 

มีจิตสํานึกที่เสียสละเพื่อสวนรวม และมีการจัดตั้งเปนองคกรที่เขมแข็งซึ่งภาคประชาสังคมที่มีอํานาจตอรอง

สูงดังกลาวนี้จะสามารถถวงดุลอํานาจและตรวจสอบการดําเนินงานของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ
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ระดับสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปญหาผลประโยชนทับซอนของนักการเมืองและ

ขาราชการระดับสูงใหนอยลงได 

  

          ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมท้ังแกไขระเบียบขอบังคับตางๆของหนวยงาน เพื่อให

บทบัญญัติทางกฎหมายใหมีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชนทับซอนไวอยางชัดเจน มี

ความครอบคลุม    การแกไขขอกฎหมายและการบังคับใชจะตองมิใหเกิดความลักลั่น ปดชองโหวของ

กฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวินิจฉัยคดีใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝายใหมากที่สุดรวมทั้ง

บทลงโทษในกฎหมายตางๆใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 

 

 ประการที่หา การปฏิรูปองคกรอิสระที่ทําหนาที่ปองกันและปราบปรามผลประโยชนทับซอน เชน 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง              

และศาลยุติธรรม โดยจะตองปฏิรูปองคกรเหลานี้ใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน มีบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถ และมีคุณธรรมในการทํางาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณที่เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและ

แตงตั้งกรรมการที่เปนอิสระไมถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเปนกลาง มีกฎกติกากํากับการทํางานที่

ชัดเจน มีเปาหมายในการทํางานที่สามารถวัดและประเมินผลไดและมีระบบการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 
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3. ตารางสรุปตัวอยางโอกาสที่จะเกิดผลประโยชนทับซอนของขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐกลุมตางๆ 
 

กลุมอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอปญหาการเกิดผลประโยชนทับซอน 

      1. 

นักการเมือง 
 การรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด เพื่อแตงตั้ง หรือเลื่อนตําแหนงขาราชการขึ้นเปนผูบริหาร

ระดับสูง 

 การใชอํานาจหนาที่เพื่อใหบริษัทของตนหรือของพรรคพวกไดรับงาน/ การจางเหมาจากรัฐ 

 การใชขอมูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน 

 การแตงตั้งคนสนิท/พวกพองของตนเปนกรรมการในหนวยงานของรัฐ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

องคกรอิสระที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแล (Regulators) สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ 

 การใชตําแหนงหนาที่เลือกผลกัดันโครงการที่กอใหเกิดประโยชนตอตนเอง ญาต/ิพวกพอง 

      2. 

ขาราชการ

ประจําและ

เจาหนาที่

ของรัฐ 

 

ทั่วไป 

 การนําขอมูลลับ/ขอมูลภายในมาใชหาประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพอง 

 หัวหนาหนวยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรบัเหมากอสรางแตงตัง้ใหญาต/ิ คนสนิท/คนท่ีมี

ความสัมพันธฉันญาติขึ้นเปนผูอํานวยการกองพัสดุ 

 การชวยญาติมิตรหรือคนสนทิใหไดงานในหนวยงานท่ีตนมีอํานาจ 

 การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาที่ความรบัผดิชอบ 

 การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจท่ีเบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหนวยงาน 

 การทํางานหลังเกษียณใหกับหนวยงานท่ีมีผลประโยชนขัดกับหนวยงานตนสงักัดเดิม 

 การนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกคาน้ํามัน 

 การนําบุคลากรของหนวยงานไปใชเพื่อการสวนตัว 

กลุมวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซื้อจัดจาง 
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กลุมอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอปญหาการเกิดผลประโยชนทับซอน 

 การหาผลประโยชนจากความไมรูในระเบียบและขอมูลของทางราชการของประชาชนโดยเรียก

รับเงินและอางวาจะสามารถชวยใหสามารถเสียคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดิน

ในราคาที่ถูกกวาได ผูบริหารสถาบันการเงินหวังกาวหนาในอาชีพจึงไดรวมมือและใหความ

ชวยเหลือแกนักการเมืองในการกูเงินในวงเงินสูงในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย   

ค้ําประกันใหสูงเกินกวาความเปนจรงิ 

 ผูบริหารสถาบันการเงินใชอํานาจหนาที่ใหผูใตบังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือบานพรอมที่ดิน

ในโครงการของตนใหแกลูกคาของสถาบันการเงิน เพื่อแลกกับความสะดวกในการทําธุรกิจกับ

สถาบันการเงิน 

 เจาหนาที่ตรวจสอบภาษีอากรไดเปดสํานักงานบัญชีเพื่อทําบัญชีและรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 

จํากัด ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกใหบริการเฉพาะรายที่ตนเองไดรับประโยชนจากผูเสีย

ภาษีเทานั้น 

 การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินคาที่จะจัดซื้อจัดจางใหบริษัทของตนหรือของ

พวกพองไดเปรียบหรือชนะในการประมูล 

 การใหขอมูลการจัดซื้อจัดจางแกพรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชนในการประมลูหรือ

การจางเหมารวมถึงการปกปดขอมูล เชน การปดประกาศหรือเผยแพรขอมูลขาวสารลาชา 

หรือพนกําหนดการย่ืนใบเสนอราคา เปนตน 

กลุมวิชาชีพอิสระ 

 การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ประจํา 

 การใชสิทธิในการเบิกจายยาใหกับญาติแลวนํายาไปใชที่คลินกิสวนตัว 

 การรับประโยชนจากระบบการล็อคบัตรคิวใหแกเจาหนาที่หรือญาติเจาหนาที่ในหนวยงาน 

โดยผูมีหนาท่ีดูแลบัตรคิวจะล็อคไวมากกวาที่หนวยงานกําหนดและไปเรียกรับประโยชนจาก

บัตรคิวที่ล็อคไวเกินเหลานั้นจากผูรับบริการที่ตองการลัดคิว 

กลุมวิชาชีพที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 

 การเรียกรับผลประโยชนจากการอนุญาตใหคืนของกลาง เปนตน 

กลุมวิชาชีพวิชาการ 

 คณะกรรมการตรวจรับผลงานทําหนาที่เสมือนเปนนายหนาใหแกบริษัทที่ปรึกษา โดยรับ

รายงานผลการศึกษามาพิจารณากอนและแกไขในประเด็นที่คาดวาอาจถูกคณะกรรมการคน

อื่นทวงติง รวมถึงการเขาไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่น 

3. 

ขาราชการ

ทองถิ่น 

3.1 การเขามาดําเนนิธุรกิจและเปนคูสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถ่ินมาดําเนินธุรกิจกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนเปนสมาชิก 

 ญาติ/ภรรยา (อาจไมไดจดทะเบียน) ของผูบริหารทองถ่ินเปนคูสัญญาหรือรับเหมางานกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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กลุมอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอปญหาการเกิดผลประโยชนทับซอน 

 สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่นเขาไปมีสวนไดสวนเสียในฐานะผูรับมอบอํานาจจากบริษัท หาง

ราน ในการย่ืนซองประกวดราคา 

 สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่นเปนบุคคลรวมเจรจาไกลเกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัทหางราน ใน

กรณีงานจางเหมามีปญหา 

 ผูบริหารสภา/ผูบริหารทองถิ่นหาประโยชนสวนตัวจากการเก็งกําไรจากราคาที่ดิน ทั้งในรูป

ของการใชขอมูลภายในไปซื้อ ที่ดินไวกอน หรืออาจเปนในรูปแบบที่กําหนดที่ตั้งโครงการใน

พื้นท่ีที่ตนเองมีที่ดินอยูเพื่อขายที่ดินของตนเองในราคาที่สูง 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําสัญญาเชารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเปนของสมาชิก

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั่นเอง 

 นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินคาหรือบรกิารของบริษัทตนเองใหกับเทศบาล 

3.2 การใชงบประมาณหลวงเพื่อประโยชนสวนตนและเพื่อหาเสียง 

 การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเขาไปในพื้นท่ีของตนเอง 

 การใชงบประมาณราชการทําโครงการพรอมเขียนปายและชื่อของผูของบประมาณ ประกาศให

ชาวบานทราบเพื่อเปนการหาเสียง 

 การท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใชงบประมาณของฝาย

บริหารกลับไปมีสวนในการใชงบประมาณสงผลตอการทําหนาท่ีในการตรวจสอบและใช

วิจารณญาณในการตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกตองและประโยชนสาธารณะ  

เนื่องจากตองการงบที่เหลือจากการแปรญัตติไปดําเนินการในเขตพื้นที่ของตน 

 

 

4. 

ประชาชน 

 

 

การเสนอใหคาน้ํารอนน้ําชาใหแกเจาหนาที่เพื่อแลกกับการลัดคิวรับบริการ 
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4. ตัวอยางพฤติกรรมผลประโยชนทับซอนท่ีพบเห็นบอย  

1. การนําทรัพยสินของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว เชน ใชโทรศัพทของหนวยงานติดตอธุระสวนตัว        

นํารถราชการไปใชในธุระสวนตัว เปนตน 

2. การใชอํานาจหนาที่ชวยญาติหรือบุคคลอ่ืนใหเขาทํางาน 

3. การใชขอมูลของหนวยงานเพื่อแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง เจาหนาท่ีของรัฐทราบ

มาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณที่จะใชในการประมูลแลวใหขอมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อใหไดเปรียบใน

การประมูล 

4. การรับงานนอกแลวกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของตน เจาหนาที่ของรัฐอาศัยตําแหนงหนาที ่      

ทางราชการรับจางเปนที่ปรึกษาโครงการใหบริษัทเอกชน เจาหนาที่รัฐนําเวลาราชการไปทํางาน

สวนตัว 

5. การนําบุคคลากรของหนวยงานมาใชเพื่อประโยชนสวนตน 
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6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชนอื่นใด สงผลใหมีการตัดสินใจที่เอ้ือ

ประโยชน     แกผูใหสินบนหรือบุคคลอ่ืน 

7. การเขาทํางานหลังออกจากงานเดิมโดยใชความรู ประสบการณ หรืออิทธิพลจากที่เคยดํารงตําแหนง

มารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง เชน เคยทํางานเปนผูบริหารหนวยงานกํากับ

ดูแลกิจการโทรคมนาคม แลวไปทํางานในบริษัทผูใหบริการโทรศัพท 

8. การลัดคิวใหกับผูใชบริการที่คุนเคย  

9. การสงเสริมหรือสนับสนนุใหผูรวมงานแสวงหาประโยชนสวนตน 

10. การใหของขวัญหรือของกํานัลเพื่อหวังความกาวหนา หรือหวังผลประโยชนที่มิชอบ 

11. การซื้อขายตําแหนง การจายผลประโยชนทั้งที่เปนตัวเงินและประโยชนรูปแบบอ่ืนเพื่อใหไดมาซึ่งการ

เลื่อนระดับ ตําแหนง หรือความดีความชอบพิเศษ 

12. การเพกิเฉยตอการรักษาผลประโยชนสวนรวม 

13. การเรียกรองผลตอบแทนจากการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่เพื่อสงผลที่เปนคุณแกฝายใดฝายหนึ่ง 

โดยไมเปนธรรม 

14. การที่มีหนาที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แลวเขามีสวนไดเสียเพื่อประโยชนของตนเอง หรือ

ผูอ่ืน 

15. การใชตําแหนงหนาที่หาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอง เชน เจาหนาที่ของรัฐ ใช

อํานาจหนาที่ทําใหบริษัทของตนหรือครอบครัวไดงานรับเหมาของรัฐ เจาหนาที่ฝายจัดซื้อจัดจางทํา

สัญญาซื้ออุปกรณสํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง  
 

 

 

 

 

 

5. แนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

การให – การรับของขวัญและผลประโยชน 

เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐวา

จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่ โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลักปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล 
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หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

และการกระทําหนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบ จึงเปนการขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวมไดดวยเชนกัน 

 อะไรคือของขวัญและประโยชนอ่ืนใดที่ใชในความหมายนี ้

-  ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ บริการหรืออ่ืนๆ ที่

มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได และ

ผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกต ิ

-  ของขวัญและผลประโยชนอื่นใดสามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได 

-  ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินคาบริโภค ความบันเทิง การตอนรับ             

ใหที่พัก การเดินทาง อุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคา บัตรของขวัญ เครื่องใชสวนตัว บัตรกํานัล  

บัตรลดราคาสินคาหรือบรกิาร และเงิน เปนตน 

-  ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆหรือ

บริการใดๆที่ไมสามารถคิดเปนราคาท่ีจะซื้อขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัวการปฏิบัติดวยความชอบ

สวนตน การเขาถึงประโยชน หรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอ่ืนๆ 

 

 แนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรอืน : กรณีการใหหรอืรับของขวัญ 

ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 

2543 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ได

กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหหรือรับของขวัญและผลประโยชนของเจาหนาที่ของรัฐไว ซึ่งสามารถสรุป

แนวทางสําคัญได ดังนี้ 

1. เจาหนาที่ของรัฐตองไมรบัหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพยสิน

อันควรไดตามกฎหมาย เวนแตการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาดังตอไปนี้ 

1.1 การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตาม 

ฐานะแหงตน 

1.2 การรับของขวัญหรือประโยชนอื ่นใดจากบุคคลอื ่นซึ ่งมิใชญาติที ่ม ีมูลคาในการรับจาก 

แตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท  

1.3 การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่เปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป 

2. หลักเกณฑการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดตามขอ 1. ใหใชบังคับแกผูซึ่งพนจากการเปน

เจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึง 2 ปดวย 

3. หามเจาหนาที่ของรัฐใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกันโดยการใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น 

เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดที่มีมูลคาเกิน 3,000 บาท มิได  
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4. หามเจาหนาที่ของรัฐยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน

อื่นใดจากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่ของรัฐ เวนแตเปนการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด

ที่ใหตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกิน 3,000 บาท 

5. ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความยินดีแทนการใหของขวัญ 

เพื่อเปนการปองกันการฝาฝนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติในการประหยัดให 

แกเจาหนาที่ของรัฐ 

 

รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรือผลประโยชนอ่ืนใด 

ในทางปฏิบัติ 

 

 เราจะจัดการอยางไร 

การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆมี ๓ คําถาม ท่ีใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับของขวัญและ

หรือผลประโยชน คือ 

1) เราควรรับหรือไม 

2) เราควรรายงานการรับหรือไม 

3) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม 

 

1. เราควรรับหรือไม 

ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปนการรับ

ในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

อยางไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางย่ิงที่จะรับ 

1) ถาเปนการใหเงินทานจะตองปฏิเสธไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถ

เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พนัธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับ

สินบน 

 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินน้ัน สิ่งที่ควรนาํมาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 

- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณ การเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตน

หรือไม 

- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทํางานในอนาคต 

 ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหวหรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษ 

เชน งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือ

การอนุมัติ/อนุญาตตางๆ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกวาบุคคล

กลุมอ่ืน 

2) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการรับกอใหเกิด

ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะแลวผลประโยชนสวนตนที่ไดรับ

กลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติ

โดยมิชอบ 
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การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบและ 

การทุจรติคอรรัปชัน่ ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรบัของขวัญและผลประโยชนของตนเอง 

โดยสวนราชการ ที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบควรกําหนดนโยบายดานน้ี อยาง

เครงครัดมากกวาหนวยงานอื่นๆ  

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตองกระทํา 

ดวยความเปนกลางปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชนของสังคมไทย

โดยรวม”  

ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาผลประโยชนใหกับองคกร

ของตนหรือตนเองเหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะ

ผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความ

พรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตองเที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการ ไมวา

ของขวัญและหรือผลประโยชนนั้น จะมคีาเพียงเล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือ

พันธะกับผูให และอาจกอใหเกิดความ      เสื่อมศรัทธาตอประชาชน 

 

2. เราตองรายงานหรือไม 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้ 

1) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของ เชน ประกาศคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือประโยชน

จากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลที่จะขอ

ทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ  

2) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆทํางานในขอบขายที่ออนไหวและตองการ 

ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับ

องคกร และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ 

ควรใหแนใจที่สุดวาตัวทานและองคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวาหนวยงานของทาน

มิไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและมิไดกําหนดใหรายงานการรับ

ของขวัญและผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือ

ผลประโยชนนั้นๆ  

หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไมควรจะตองใหองคกรเก็บ

รักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา 3,000 บาท 

ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  

 

3. เราจะเก็บรกัษาไวเองไดหรือไม 

1) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากมีคาไมเกิน 3,000 บาท 

2) หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวาจะตองใหเปนทรัพยสิน       

ของสวนราชการหรือไม 
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 การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร 

การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นและพรอมฝาฝนการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไลออกขึ้นกับความรายแรงของการฝาฝน

นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆเขาขายการรับสินบน ฉอฉลทุจริตและสามารถพิสูจน

ไดวาขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่งมีผลตอความเปนธรรม

กอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดย       มิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนอาจมีสวน

รวมในการรบัโทษทางอาญาดวย 

 

 

 

 การรับของขวัญและผลประโยชน : กุญแจแหงความเสี่ยง 

การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติ มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการกอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอภาครัฐ

และตอขาราชการ กุญแจแหงความเสี่ยง 2 ประการที่สําคัญ คือ 

1. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวา 

ความเปนจรงิ การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ่ืนใหคิดวาของขวัญ

และหรือผลประโยชนน้ันๆมคีาต่ํากวาที่เปนจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนับวาเปนการ

คดโกงและหลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม 

2. การเพกิเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้น 

- การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆอาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอให เกิด 

ความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ทําใหเกิด

ความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและ

หรือผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนท่ีไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกิน

กวามาตรฐานที่กําหนด         ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้ออาจรับรู

ผิดพลาดและเขาใจวาการรับจางตางๆไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ นอกจากนั้น

หากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกร ขาราชการและหรือเจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรม

เคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาที่และละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดไดวา

เปนการรับสินบน 

- การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริงมีแนวโนมที่เปนไปไดมากท่ีเราจะรับของขวัญและ

ผลประโยชน โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆถือไดวา

เปนความผิด แตผูรบัมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้ 

“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจหรือหากไมรับจะเปนการทําลาย

สัมพนัธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืนๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได” 

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้นมันเปนการยุติธรรมที่เราจะไดรางวัลผลประโยชนพิเศษบาง” 

“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉันและเปนเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเปนคนแรกเสมอ 

ที่ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา” 
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“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใชและฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้ แมวาฉันจะ

ใหคําแนะนาํก็ตาม” 

“ฉันไมเห็นมีกฎระเบียบใดๆเก่ียวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใดๆ” 

ทานตองระลึกอยูเสมอวาเหตุผลที่ทานใชกลาวอางเชนนี้ ไมสามารถปกปองทานจากการถูกดําเนินการ 

ทางวินัยหากการกระทําของทานเปนการกระทําที่มิชอบ 

 

 สถานการณตัวอยาง 

หนวยงานภาครัฐหนึ่งสงนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจาง (HR procurement) ใหเขารวม

สัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา 7,000 บาท จากการเปนผูเขารวมสัมมนา 

ที่มีบุคลิกเปน Personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาท่ีเปนคูคากับหนวยงาน เจาหนาที ่

ไดเก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลที่ตนชนะจากการเขารวม

กิจกรรมการสัมมนา 

ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมีการรายงาน

ของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการเขารวม

สัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของหนวยงานท่ีจะตัดสินวา

จะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี้เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเสี่ยงในเรื่อง

ผลประโยชนทับซอน ในที่สุดเจาหนาที่จึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อใชประโยชนตามความ

เหมาะสม 

 

 โมเดลสําหรับการตัดสินใจ 

ประเด็นการตัดสินใจ 

เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน 

กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรท่ีเก่ียวกับการใหของขวัญและหรือผลประโยชน 

ความเปดเผย : มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพยีงใด 

คุณคา : ของขวัญและหรือผลประโยชนมคีาราคาเทาใด 

หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เก่ียวกับการรับของขวัญหรือไม และมีอะไรบาง 

อัตลักษณ : ผูใหมีอัตลักษณเพื่ออะไร 

เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให คืออะไร 

 บทสรุป 

ความเชื่อถือไววางใจและจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อทานเปนขาราชการและหรือ

เจาหนาที่ภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใดทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ 

ทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆนอกเหนือจากเงินเดือนและ

ผลประโยชนที่รัฐจัดให แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซึ่งถือวา

เปนของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขต

ดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนที่ไมเหมาะสมจะนาํไปสูความเสี่ยงตอการทุจริตและทําลายชื่อเสียงของ

ทานรวมทั้งองคกรของทานเอง 
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บทที่ 3  

แนวทางการปฏิบัติหนาที่เพื่อปองกันมิใหเกิดการฝาฝน
บทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การปองกัน

และปราบปรามการทุจริตพ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 
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บทที ๓ 

 

 

 

 

                      องคประกอบของกฎหมาย  

         หามดําเนนิกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม 

         ตามมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปราม 

         การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงไดบัญญัติหามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 

 

(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ ผูนั้น

ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ

ดําเนนิคด ี

(๒)  เปนหุนสวน หรือผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึง

เจาหนาที่ผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม 

ตรวจสอบ 

(๓) การรับสัมปทาน หรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับหนวยราชการ หนวยงานของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวา

โดยทางตรงหรือทางออมหรือเปนหุนสวน หรือเปนผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทที่รับ

สัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางในธุรกิจของ

เอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่

ผูนั้นสังกัดอยู หรือไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนผูไดรับมอบหมาย ซึ่งโดยสภาพของ

แนวทางการปฏิบัติหนาที่ เพื่อปองกนัมิใหเกิดการฝาฝน

บทบัญญัติ                 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 
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ผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจจะมีการขัดแยงตอประโยชนทางราชการหรือ

กระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่ผูนั้น 

 

การกระทําของเจาหนาที่รัฐที่ตองหามตามกฎหมาย 

(๑) เปนคูสัญญา หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตร ี

ผูบริหารสวนทองถิ่น ไดเขามาทําสัญญากับหนวยงานรัฐ มีฐานะเปนคูสัญญากับ

หนวยงานของรัฐ อันเปนสัญญาที่จะตองดําเนนิการจัดซื้อจัดจาง 

(๒) การมีสวนไดเสียในสัญญา หมายถึง การท่ีเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถิ่น จะตองมีเจตนาประสงคจะใหตนไดรับประโยชนหรือเลือก

ประโยชนใหกับบุคคลอื่น โดยการใชอํานาจหนาที่เขาไปยุงเกี่ยวกับสัญญานั้นหรือการ

เขาไปดําเนินกิจการใดๆ เพื่อเปนการปองกันในกรณี  ท่ีตนอาจจะตองเสียประโยชนหรือ

ไดรับความเสียหาย 

(๓) การเปนหุนสวนในหางหุนสวน หมายถึง การที่ เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนง ท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนดไดรวมกันลงทุนในหางหุนสวน หางหุนสวนสามัญ หาง

หุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด เปนตน และไดเขามาเปนคูสัญญากับ

หนวยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐเจตนาที่จะเอื้อประโยชน

ตอตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

(๔) การถือหุนในบริษัท หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

ผูบริหารสวนทองถ่ิน ไดเขาไปลงทุนโดยมีหุนในบริษัท ตามทะเบียนผูถือหุนและบริษัทที่มี

เจาหนาที่ของรัฐมีหุนอยูนั้นไดเขามาเปนคูสัญญา กับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ

ในตําแหนงมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

 

(๕)  รับสัมปทาน หรือคงไวซึ่งสัมปทาน หรือเขาไปเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาด

เปนหุนสวนหรือผูถือหุน หรือในหางหุนสวนหรือบริษัท ท่ีรับสัมปทาน   

 

                                   สญัญาสัมปทาน  หมายถึง สัญญาที่เอกชนไดรับอนุญาตจากรัฐให

ดําเนนิกิจการ  ตางๆแทน ดังตอไปนี้  

 สัญญาที่รัฐอนุญาตใหเอกชนจดัทําบริการสาธารณะ 
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 สัญญาที่รัฐใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 สัญญาที่รัฐใหเอกชนแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  

 

        การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงเขาเปนคูสัญญากับ

รัฐ และ    ทําสัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ไมวา

โดยทางตรงหรือทางออม 

 

(๖) เปนกรรมการ ที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงเขาไปมี

สวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน 

(๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถิ่น ไดทําการเปนตัวแทน กับตัวการที่เปนเอกชนในธุรกิจ

เอกชนอันเปนหนาที่ของตัวแทนในธุรกิจเอกชน 

(๘) ในฐานะพนกังานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชน หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนง

นายกรัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถิ่นไดเขาไปเปนพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชน 

 

     ขอหามสําหรับคูสมรส (ภริยาหรอืสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามดําเนิน

กิจการ  ท่ีเปนการขดักันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

 

    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ได

บัญญัติหามมิ  ใหเจาหนาที่ของรัฐดําเนินกิจการใดๆ ที่เปนการขัดกันระหวางผลประโยชน

สวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม บทบัญญัติดังกลาวยังบังคับไปถึงคูสมรสของเจาหนาท่ี

ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ดวย โดยมีขอหาม ดังตอไปนี้ 

(1) หามคูสมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐเปนคูสัญญา หมายถึง  การหามคู

สมรสของ เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงเขามาเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานที่

เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะเจาหนาที่ผูมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม 

ตรวจสอบ 
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(2) หามคูสมรสของเจาหนาที่มีสวนไดเสียในสัญญา หมายถึง การที่คูสมรสของเจาหนาท่ี

ใน ตําแหนงไดอาศัยอํานาจหนาที่โดยมีเจตนาหรือความประสงคที่จะใหตนไดรับ

ประโยชน หรือเอ้ือประโยชนตอบุคคลอ่ืนๆโดยการใชอํานาจหนาที่ของคูสมรสไป

ดําเนนิกิจการใดๆในสัญญา 

                          (3) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่รัฐเปนหุนสวนในหางหุนสวน หมายถึง 

การท่ีคู สมรสของเจาหนาที่รัฐไดลงทุนในหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญจด

ทะเบียน หางหุนสวนจํากัดและไดเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ 

 (4) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

ผูบริหารสวนทองถ่ินถือหุนในบริษัท หมายถึง การที่คูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐเขาไป

ลงทุนโดยการมีหุนในบริษัทตามทะเบียนผูถือหุนและบริษัทท่ีมีเจาหนาที่ของรัฐมีหุนอยู

นั้นไดเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

 

(5) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไวซึ่ง

สัมปทาน หรือเขาเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวน 

หรือเปนหุนสวนท่ีถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทที่ไดรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญา

ในลักษณะดังกลาว 

(6) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่รัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

ผูบริหารสวนทองถิ่นเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะตางๆเปนกรรมการ เปนที่ปรึกษา 

ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชนซึ่งอยูภายใต การกํากับดูแล ควบคุม หรือ

ตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยู หรือปฏิบัติหนาที่ใน

ฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแยงกับประโยชน

สวนรวม หรือประโยชนของทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติ

หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 

   

                                   แนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันไมใหฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐  

๑. การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนงกอนเปนเจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลนั้นจะตอง ตรวจสอบ

ตนเอง  คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ วาไดมีการดําเนินกิจการใดๆบางในขณะที่

ตนเองไดอยูในสถานะของเอกชน ที่ไดทําธุรกิจหรือทําการคาไวกับรัฐ โดยจะตอง



                                                                                                                               
คูมือปองกันผลประโยชนทับซอน             29        

 
ตรวจสอบการเปนคูสัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ หรือการเปนกรรมการ

ผูจัดการ การถือหุน หรือการเปนหุนสวนผูจัดการในหางหุนสวนตางๆ วามีหรือไม 

และจะตองสํารวจกิจการตางๆของคูสมรสรวมไปถึงศึกษากําหมายที่เก่ียวของ เพื่อให

ทราบกอนเขาสูตําแหนงวาจะตองดําเนินการตางๆเกี่ยวกับกิจการธุรกิจนั้นอยางไร มิ

ใหขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย 

 

๒. การปฏิบัติหนาที่หรือการดํารงตําแหนงในระหวางที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ ในตําแหนง

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถ่ิน ในขณะที่ดํารงตําแหนงตามขางตน

จะตองไมดําเนินกิจการใดๆที่เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับ

ผลประโยชนสวนรวมตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการทําความเขาใจกับคู

สมรสในหลักการของกฎหมายไดแลว หรือเกิดการเขาใจที่ไมถูกตองอาจจะเปนการ

ดําเนินการที่เปนการตองหามตามกฎหมาย กลาวคือแมตนเองจะมิไดกระทําการที่

กฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดแตละเลย ไมใสใจกับการดําเนนิการของคูสมรส ทําให

คูสมรสดําเนินกิจการตางๆตามที่กฎหมายหามไวเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นจะตองไดรับ

โทษทางอาญาท่ีเกิดจากการกระทําของคูสมรส โดยจะตองถูกระวางโทษจําคุก ปรับ 

หรือทั้งจําทั้งปรับแลวแตกรณ ี

 

๓. การดําเนินกิจการในภายหลังพนจากตําแหนง (พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐยังไม

ถึงสองป) มาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ไดบัญญัติหามเจาหนาที่ของรัฐมิใหดําเนินกิจการที่เปนการ

ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม โดยหามดําเนินการ

นั้นตอไปอีกเปนเวลาสองปนับแตเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไดพนจากตําแหนง เจาหนาที่

ของรัฐในตําแหนงนั้นๆแลวการหามในสวนนี้ไดหามการดําเนินกิจการของคูสมรสของ

เจาหนาที่รัฐไวดวย 
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บทที่ 4  

กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และบทลงโทษ 
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กฎหมายที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนและบทลงโทษ 

ลําดับ กฎหมาย ผูถูกบังคับใช บทลงโทษ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

 

   มาตรา ๑๒๓/๒  ผูใดเปนเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ

ตางประเทศ หรือเจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศ เรียก รับ 

หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น

โดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงไม

วาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต

หาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึง

สี่แสนบาท หรือประหารชีวิต 

 

   มาตรา ๑๒๓/๓  ผูใดเปนเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ

ตางประเทศหรือเจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศกระทําการ

หรือไมกระทําการอยาง ใดในตําแหนง โดยเห็นแกทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดซึ่งตนไดเรียก รับ หรือยอมจะรับไวกอนที่ตนไดรับ

แตงตั้งในตําแหนงนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป

 

 

 

เจาหนาที่ของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่ของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาป ถึง

ยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต 

และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึง

สี่แสนบาทหรือประหารชีวิต 

 

 

ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง

ยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต

และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึง

สี่แสนบาท 
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ลําดับ กฎหมาย ผูถูกบังคับใช บทลงโทษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

   

   มาตรา ๑๒๓/๔  ผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นเปนการตอบแทนในการที่

จะจู งใจหรือไดจู งใจ เจ าหนาที่ของรัฐ เจ าหนาที่ของรัฐ

ตางประเทศ หรือเจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศ โดยวิธีอัน

ทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน ใหกระทําการ

หรือไมกระทําการในหนาที่อันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ 

 

   มาตรา ๑๒๓/๕  ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใดแกเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ 

หรือเจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศ เพื่อจูงใจใหกระทําการ 

ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ 

   ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลที่มีความ

 

 

              บุคคลทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

บุคคลทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 

หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

 

                                 

ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 

หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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ลําดับ กฎหมาย ผูถูกบังคับใช บทลงโทษ 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวของกับนิติบุคคลใดและกระทําไปเพื่อประโยชนของนิติบุคคล

นั้น โดยนิติบุคคลดังกลาวไมมีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม

เพื่อปองกันมิใหมีการกระทําความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิด

ตามมาตรานี้ และตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งเทาแตไมเกินสอง

เทาของคาเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชนที่ไดรับ 

   บุคคลที่มีความเกี่ยวของกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให

หมายความถึง ลูกจาง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่ง

กระทําการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไมวาจะมีอํานาจ

หนาที่ในการนั้นหรือไมก็ตาม 

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

 

มาตรา 100  หามมิให เจาหนาที่ของรัฐผู ใดดําเนินกิจการ

ดังตอไปนี ้ 

(๑)  เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงาน

ของรัฐที่ เจ าหนาที่ของรัฐผูนั้ นปฏิบัติหนาที่ ในฐานะที่ เปน

เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่ของรัฐที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ประกาศกําหนดตําแหนง  

( ป จ จุ บั น กํ า ห น ด ตํ า แ ห น ง

นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี) การกระทํา

ของคูสมรสใหถือวาเปนการกระทํา

ของเจาหนาที่ของรัฐ 

 

 

 

 

                                                    

                                                       

                                                           

                                                   

                                   

เปนความผิดฐานทุจริตตอ

หนาที่   จําคุกไมเกินสามป

หรอืปรับไมเกินหกหมื่นบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

 



                                                                                                                               คูมือปองกันผลประโยชนทับซอน             
35        

 

ลําดับ กฎหมาย ผูถูกบังคับใช บทลงโทษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินคด ี

(๒)  เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปน

คูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่

ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม 

ตรวจสอบ หรือดําเนินคด ี 

(๓)  รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขา

เปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการสวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนใน

หางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาใน

ลักษณะดังกลาว  

(๔)  เขาไปมสีวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน 

พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ 

ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของ

รัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่ง

โดยสภาพของ ผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือ

แยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบ
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ลําดับ กฎหมาย ผูถูกบังคับใช บทลงโทษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

ตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น  

     เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการ

ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

     ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของ

เจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของ

คูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ 

 

 

 

 

มาตรา 103  หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชน

อันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดย อาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชน

อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือ

 

 

 

 

 

 

             เจาหนาที่ของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน

 

 

 

 

เปนความผิดฐานทุจริตตอ

หนาที่ จําคุกไมเกินสามปหรือ

ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ 
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ลําดับ กฎหมาย ผูถูกบังคับใช บทลงโทษ 

ประโยชนอ่ืนใดของผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยัง

ไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 

 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

    ขอ 3  ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําใน

สิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี ้

(3)  ตองรายงานการดํารงตําแหนงทั้งที่ไดรับคาตอบแทนและ

ไมไดรับคาตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นของรัฐ และ

กิจการที่รัฐถือหุนใหญ ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ

จริยธรรม ในกรณีที่การดํารงตําแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการ

ปฏิบัติหนาที่หรืออาจทําใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย  

    ขอ 5  ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่

และยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชน

สวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี ้

(1) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีอยูตอบุคคลอื่น ไมวาจะ

เปนญาติพี่นอง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัวมา

ประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือ

ราชการ และลูกจางในสังกัด

ราชการพลเรือน 

 

 

 

 

 

ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน

ราชการ และลูกจางในสังกัด

ราชการพลเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   

ตําแหนง กรณีผูดาํรงตําแหนง      

ระดับสูงและนกัการเมือง

ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม

อยางรายแรง 

 

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   

ตําแหนง กรณีผูดาํรงตําแหนง      

ระดับสูงและนกัการเมือง

ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม

อยางรายแรง 
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ลําดับ กฎหมาย ผูถูกบังคับใช บทลงโทษ 

ปฏิบัติตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(2) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือส่ิง

อํานวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของ

ตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

(3) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดใน

ฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับ

ประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของเจาหนาที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ใหขาราชการนั้นยุติการ

กระทําดังกลาวไวกอน แลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวน

ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ

จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น 

 

 

(4) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือ

หนาที่อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงาน

ของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก 

ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ หรือ

ประโยชนส วนรวมกับประโยชนส วนตนหรือสวนกลุม อัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน

ราชการ และลูกจางในสังกัด

ราชการพลเรือน 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                           

                                                   

                                                         

                                      

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   
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ลําดับ กฎหมาย ผูถูกบังคับใช บทลงโทษ 

จําเปนตองวินิจฉัยหรือช้ีขาดตองยึดประโยชนของทางราชการและ

ประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

 

   ขอ 6  ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดย

อาศัยตําแหนงหนาที่ และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนจนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตองวางตน 

ดังนี ้

(1)  ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียก รับ หรือ

ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลัง

ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเก่ียวของหรือไมเกี่ยวของ

กับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ ตาม เวนแต เปนการให โดย

ธรรมจรรยา หรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป 

(2)  ไมใชตําแหนง หรือกระทําการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแก

บุคคลใด เพราะมีอคติ 

 

 

    (3)  ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํา

นิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน

ราชการ และลูกจางในสังกัด

ราชการพลเรือน 

 

 

ตําแหนง กรณีผูดํารงตําแหนง      

ร ะดั บ สู ง แล ะนั ก ก าร เ มื อ ง

ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม

อยางรายแรง 

 

 

 

 

                                                                       

                                                 

                                     

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   

ตําแหนง กรณีผูดํารงตําแหนง      

ร ะดั บ สู ง แล ะนั ก ก าร เ มื อ ง
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ลําดับ กฎหมาย ผูถูกบังคับใช บทลงโทษ 

ควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี ้

 

     ขอ 7  ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายอยางตรงไปตรงมา โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(4) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใชชองวางของกฎหมาย

ที่อยูในความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น 

และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว 

    (5)  ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยช่ือตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ 

หรือประโยชนอื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย หรือ

ใชชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกลาวแทนตนเพื่อปกปดทรัพยสินของ

ตน 

     

     ขอ 8  ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม เปน

กลางทางการเมือง ใหบริการแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี ้

   (5)  ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพ่ีนอง พรรคพวก  

เพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณและตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม

ไมเห็นแกหนาผูใด 

 

 

 

 

ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน

ราชการ และลูกจางในสังกัด

ราชการพลเรือน 

 

 

 

ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน

ราชการ และลูกจางในสังกัด

ราชการพลเรือน 

 

ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม

อยางรายแรง 

 

 

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   

ตําแหนง กรณีผูดํารงตําแหนง      

ร ะดั บ สู ง แล ะนั ก ก าร เ มื อ ง

ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม

อยางรายแรง 
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ลําดับ กฎหมาย ผูถูกบังคับใช บทลงโทษ 

  ขอ 9  ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร

ของทางราชการอยางเครงครัดและรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชา

และใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่ 

และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ 

และไมบิดเบือนขอเท็จจริง โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี ้

(1)  ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอื่น อัน

ไมใชการปฏิบัติหนาที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือเอื้อประโยชนแก

ตนเองหรือบุคคลอื่น 
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บทที่ 5 

หนวยงานที่รับเรื่องรองเรียนและขั้นตอนการดําเนินการ 
กรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมท่ีเปนผลประโยชนทับซอน 

  

 



                                                                                                      คูมือปองกันผลประโยชนทับซอน            43  
 

1. หนวยงานท่ีรบัเร่ืองรองเรียนกรณีเม่ือพบเห็นพฤติกรรมที่เปนผลประโยชนทับซอน 

 หากพบเห็นเจาหนาท่ีของรัฐมีพฤติกรรมที่จะนําไปสูการทุจริตตอตําแหนงหนาที่หรือ 

มีพฤติกรรมที่เปนการขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม สามารถ

ดําเนนิการแจงหนวยงานตางๆได ดังตอไปนี้ 

1. หนวยงานตนสังกัดของผูกระทําความผิด 

รองเรยีนผานคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการหรือหัวหนาสวนราชการที่ตนสังกัด 

2. สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 

ที่อยู : ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรฐัประศาสนภักดี  

(อาคารบี) ชั้น 5 เลขท่ี 120 หมูที่ 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 

ที่อยู : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค กรุงเทพฯ 10200  

โทรศัพท : 0-2222-1141 ถึง 55 

โทรศัพทสายดวน : 1567  

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

4. ศาลปกครอง 

ที่อยู : เลขท่ี 120 หมูที่ 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท : 0 2141 1111 

โทรศัพทสายดวน : 1355 

เวปไซต : http://www.admincourt.go.th 

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

ที่อยู : 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 
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6. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ที่อยู : ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท :  0-2271-8000 

เวปไซต : http://www.oag.go.th 

7. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

ที่อยู : 47/101 ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท : 02-547-1711 

เวปไซต : http://www.fact.or.th 

8. ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงการคลัง 

ที่อยู : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท : 02-126-5800 ตอ 2634 

เวปไซต : acoc.mof.go.th 
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2. ขั้นตอนการดําเนินการกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เปนผลประโยชนทับซอน

หรอืการฝาฝนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรอืน 

 

 

 

 

 

 

 

เมือพบเห็นพฤตกิรรม

ทีนาํไปสู่การมี

ผลประโยชนท์บัซอ้น

หรือมีการฝ่าฝืน

ประมวลจรยิธรรม 

คณะกรรมการจรยิธรรม               

ประจาํสว่นราชการ 

ไมฝ่่าฝืนประมวล

จรยิธรรม 

ยตุเิรือง 
สง่เรอืง 
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ขอสังเกต : หากมีการรองเรียนไปท่ีคณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมตองสงเรื่องใหหัวหนาสวนราชการ 

เนื่องจากคณะกรรมการฯไมมอีํานาจหนาที่ในการบังคับบัญชาสั่งการกลุมงานคุมครองจรยิธรรม 

 

 

 

 

 ขั้นตอนการดําเนนิการ 

1. เมื่อพบเห็นวาเจาหนาที่ของรัฐคนใดมีพฤติกรรมที่นําไปสูการมีผลประโยชนทับซอนหรือมีการฝาฝน

ประมวลจริยธรรม สามารถรองเรียนหรือแจงใหหัวหนาสวนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรม

พิจารณาได  

2. คณะกรรมการจริยธรรมและหัวหนาสวนราชการไดรับเรื่องรองเรียนแลวจะสั่งการไปยังกลุมงาน

คุมครองจริยธรรมใหดําเนินการสืบสวน รวบรวมและสรุปขอเท็จจริง รวมทั้งขอกฎหมายและความเห็น

ตางๆ แลวรายงานตอหัวหนาสวนราชการพิจารณาตัดสิน 

3. หัวหนาสวนราชการพิจารณาและวินิจฉัยแลวหากเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมจริง หัวหนา

สวนราชการจะสั่งการใหมีการลงโทษทางวินัย วากลาวตักเตือน ทําทัณฑบน ใหรับการพัฒนา แลวแต

กรณีหรือหากวินิจฉัยแลวการกระทํานั้นไมฝาฝนประมวลจริยธรรม ก็ใหสั่งยุติเรื่อง 

 

หวัหนา้ส่วนราชการ 

กลุม่งานคุม้ครองจรยิธรรม

(ประมวลเรอืง สบืสวนและสรุป

ขอ้เท็จจรงิ  ขอ้กฎหมาย  และ

ความเห็น) 

ฝ่าฝืนประมวล

จรยิธรรม 

-โทษทางวินยั 

- ว่ากล่าวตกัเตือน 

- ทาํทณัฑบ์น 

- ใหร้บัการพฒันา 

รายงาน สงัการ 
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บรรณานุกรม 

การจัดทําคูมือผลประโยชนทับซอนของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไดจัดทําตามแนวทางของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีกฎหมาย ระเบียบ 

และแนวทางในการปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนี ้

  - ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

  - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

  - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  

(ฉบับที่ 3)  

 - ประมวลกฎหมายอาญา 
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- ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่รัฐ พ.ศ. 2544 

 

ความหมายและแนวทางในการปองกันแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน อางอิงจาก  

 - วิจัยของมหาวิทยาลัยเกริก  

 - บทความทางวิชาการ ในวารสารจุลนติิ ก.ย. - ต.ค. 2552 

 - บรรดานักวิชาการตางๆ เชน ดร. วิทยากร เชียงกูล , ผาสุก พงศไพจิตร 

 

หนงัสือนักการเมืองไทย : จริยธรรมผลประโยชนทับซอนการคอรรัปชัน โดย ศาสตราจารย ดร.ธีรภัทร เสรีรงัสรรค 

 

คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรับคณะกรรมการ

จริยธรรม บทที่ 4 การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 
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