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ค าน า 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ท่ี เกิดข้ึนในระบบราชการยุคปัจจุบัน  ส่วนหน่ึงเกิดจาก
ผลประโยชนข์ดักนัระหว่างผลประโยชนส่์วนตวักบัผลประโยชนส่์วนรวม ในการด ารงต าแหน่งของ
เจา้หน้าท่ีรัฐหรือท่ีเราเรียกกนัว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือไดว้่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทบั
ซอ้นเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ประเภทหน่ึง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการ
ละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ดว้ยการใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ท่ีไปแทรกแซงการใชดุ้ลพินิจ
ในการตดัสินใจของเจา้หน้าท่ีรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบติัหน้าท่ี
สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ประโยชน์หลกัขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมตอ้ง
สูญเสียไป ไม่วา่จะเป็นผลประโยชนท์างการเงินและทรัพยากรต่างๆ คุณภาพการใหบ้ริการ ความเป็น
ธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืนๆดว้ย 

ดงันั้น เพื่อช่วยป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาการมีผลประโยชน์ทบัซอ้นข้ึน ส านกัปลดังานกฎหมาย
และคดี ซ่ึงปฏิบติังานดา้นเสริมสร้างจริยธรรมในองคก์รและเป็นหน่วยงานหลกัท่ีไดรั้บมอบหมาย
ในการประสานงานจดัท าประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง รวมทั้ งมี
บทบาทส าคญัในการติดตาม ควบคุม ดูแล และส่งเสริมให้พนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง ลูกจา้ง
คณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแสง ปฏิบติัตามมาตรฐานจริยธรรมท่ี
ไดก้  าหนดไวใ้นประมวลจริยธรรม จึงไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีรัฐ เร่ืองผลประโยชน์
ทับซ้อนฉบับน้ีข้ึน โดยมีสาระส าคัญเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ งในส่วนความหมาย 
รูปแบบ แนวทางการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน กลไกการบงัคบัใช ้และบทลงโทษ เพื่อเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานให้กับเจา้หน้าท่ีและผูป้ฏิบัติงานได้รับทราบและน ามายึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง พร้อมทั้งหลีกเล่ียงมิใหเ้กิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมท่ี
ก าหนดไว ้เสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง และเผยแพร่
ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรให้เป็นท่ียอมรับของสังคม อนัจะน าพาหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวแ้ละก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อประเทศชาติต่อไป 

 

ส านกัปลดั 

งานกฎหมายและคดี 
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1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

“Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซ่ึงมีการกล่าวถึงอยา่งกวา้งขวางในรอบหลายปี 

ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ    

ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสูงในองค์กรต่างๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการ

พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งไดส้ร้างความเสียหายให้กบัประชาชนโดยส่วนรวม 

ท าให้บรรดานักวิชาการและผูค้นในสังคมไทยต่างไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความ หรือความหมายของค าว่า 

“Conflict of Interest” ไวแ้ตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

สารานุกรมวิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบายความหมายไวว้่า ผลประโยชน์          

ทบัซ ้อน  (Conflict of Interest) คือ ภาวะท่ีบุคคลซ่ึงอยู่ในสถานะท่ีต้องได้รับความเช่ือถือ เช่น 

นกัการเมือง ผูใ้ห้นโยบาย หรือผูอ้  านวยการบริหารของบริษทั มีผลประโยชน์หรือความตอ้งการทั้ง

ในทางอาชีพในบางคร้ังรวมถึงเร่ืองส่วนตวั ท่ีขดัแยง้กนั ความตอ้งการท่ีขดัแยง้กนัน้ีท าใหเ้กิดความ

ล าบากในการท าหน้าท่ีอย่างยุติธรรม แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเก่ียวกับการกระท าท่ีไม่เหมาะสม 

ผลประโยชน์ทบัซ้อนอาจจะท าให้เกิดภาพท่ีท าให้ความน่าเช่ือถือของบุคคลนั้น ในการกระท าท่ีเป็น

กลางลดลง 

ดร. วิทยากร เชียงกูล  ได้ให้ความหมายของค าว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง 

ผลประโยชน์ท่ีทบัซ้อนกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ส่วนรวมของผูมี้อ  านาจ

หนา้ท่ีท่ีตอ้งตดัสินใจท างานเพื่อส่วนรวม ไม่ว่าเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เจา้หนา้ท่ีขององคก์รภาคธุรกิจ 

เอกชน และเจา้หนา้ท่ีภาคประชาสังคม (Civil Society) 

ผาสุก พงศ์ไพจิตร ไดอ้ธิบายความหมายของ ผลประโยชน์ทบัซ้อน หมายถึง การทบัซ้อน
ของผลประโยชน์ของบุคคลท่ีมี 2 สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกนั คือ ต าแหน่งสาธารณะและ
ต าแหน่งในบริษทัเอกชน ซ่ึงบุคคลดงักล่าวอาจมีความโนม้เอียงใชอ้  านาจและต าแหน่งสาธารณะหา
ผลประโยชน์ส่วนตวัหรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพอ้งของตนเองทั้งทางตรงและทางออ้ม
ไดอ้ย่างง่ายดาย เช่น กรณีของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น หรือครอบครัวใกลชิ้ดเป็นเจา้ของ
กิจการ ซ่ึงได้รับสัมปทานหรืออยู่ในฐานะจะได้รับสัมปทานธุรกิจจากรัฐ ขณะเดียวกันก็อยู่ใน
ต าแหน่งสาธารณะท่ีเป็นผูมี้อ  านาจอนุมติัการใหส้ัมปทานธุรกิจดงักล่าวดว้ย ตวัอยา่งท่ีพบ คือ การได้

http://th.wikipedia.org/
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ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐเพราะผูช้นะประมูลมีพรรคพวกเป็นนกัการเมือง 
หรือบริษทัท่ีชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม การชนะประมูลดงักล่าวดว้ยอิทธิพล
ทางการเมืองจะส่งผลใหบ้ริษทัผูช้นะประมูลสามารถหาก าไรเกินควรได้ การคอร์รัปชัน่ในโครงการ
ขนาดใหญ่ภาครัฐได้กลายเป็นแหล่งหารายได้จากการคอร์รัปชั่น ท่ีส าคัญของนักการเมืองและ
ขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  

Dr. Michael McDonald นกัวิชาการดา้นจริยธรรม แห่งมหาวิทยาลยั British Columbia และ
ผู ้อ  านวยการ Centre for Applied Ethics ได้ให้ค  านิ ยามของค าว่า  Conflict of Interest หมายถึง 
สถานการณ์ท่ีบุคคล เช่น เจา้หนา้ท่ีรัฐ ลูกจา้ง หรือ นกัวชิาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตวัหรือส่วนบุคคล
มากพอจนเห็นไดว้า่กระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) โดยมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั ๓ ประการ คือ 
 องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตวั (Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วน
บุคคล (Personal interest) ซ่ึงผลประโยชน์น้ีอาจเป็นตวัเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนๆ รวมถึงผลประโยชน์
ในรูปแบบอ่ืนๆท่ีท าให้ผูไ้ด้รับพึงพอใจ  ส่วนน้ีโดยตวัมนัเองแลว้ไม่เสียหายอะไรเพราะใครๆ ก็
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกนัทั้งนั้น เช่น การหางานใหม่ท่ีมีรายไดท่ี้ดีกวา่เก่า แต่ปัญหาจะเกิดข้ึน
กต่็อเม่ือผลประโยชนน้ี์ไปแยง้กบัผลประโยชนส่์วนรวม 

 

 องค์ประกอบที่สอง  คือ การปฏิบตัิหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
เจา้หน้าที่หรือเจา้พนักงานของรัฐโดยขาดหลกัจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ทั้งน้ีเพราะอ านาจ
หนา้ท่ีท่ีมีอยูเ่กิดจากการมีต าแหน่ง หรือการเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือเจา้พนกังานตามกฎหมาย 

องค์ประกอบสุดท้าย คือ เม่ือผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้นั้นไปแทรกแซงการตดัสินใจ หรือการใช้
วจิารณญาณในทางใดทางหน่ึงเพื่อผลประโยชนส่์วนตวั 

จึงเห็นไดว้่าจากนิยามศพัทข์องนกัวิชาการขา้งตน้สามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์

ทบัซ้อน (Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตวัของเจา้หนา้ท่ีรัฐไปขดัแยง้กบัผลประโยชน์

ส่วนรวมแลว้ตอ้งเลือกเอาอยา่งใดอย่างหน่ึง ซ่ึงท าใหต้ดัสินใจไดย้ากในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีให้เกิด

ความเป็นธรรมและปราศจากอคติ 
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2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวญัหรือ

ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี เช่น หน่วยงาน

ราชการรับเงินบริจาคสร้างส านกังานจากนกัธุรกิจหรือบริษทัธุรกิจท่ีเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงาน การใช้

งบประมาณ ของรัฐเพื่อจดัซ้ือจดัจา้งแลว้เจา้หนา้ท่ีไดรั้บของแถมหรือผลประโยชนอ่ื์นตอบแทน  

2. การท าธุรกิจกบัตวัเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ท่ี

เจา้หนา้ท่ีของรัฐมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีท ากบัหน่วยงานท่ีตนสังกดั เช่น การใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีท่ีท า
ใหห้น่วยงานท าสัญญาซ้ือสินคา้จากบริษทัของตนเองหรือจา้งบริษทัของตนเองเป็นท่ีปรึกษา หรือซ้ือ
ท่ีดิน ของตนเองในการจดัสร้างส านกังาน  

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 

หมายถึง การท่ีบุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษทัเอกชนท่ีด าเนินธุรกิจ

ประเภทเดียวกบั ท่ีตนเองเคยมีอ านาจควบคุม ก ากบั ดูแล 

file:///C:/Users/Administrator/My Documents/My Documents/Downloads/Shortcut to สิ่งพิมพ์1.lnk
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4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจา้หน้าท่ีของรัฐตั้งบริษทั

ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักบัหน่วยงานหรือองคก์รสาธารณะท่ีตนสังกดั หรือการรับจา้งเป็นท่ี

ปรึกษาโครงการโดยอาศยัต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเช่ือถือว่าโครงการของผูว้่าจา้งจะไม่มี

ปัญหาติดขดั ในการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีตนสังกดัอยู ่ 

5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ ท่ีผู ้ด  ารงต าแหน่ง

สาธารณะใชป้ระโยชนจ์ากการรู้ขอ้มูลภายในเพื่อประโยชนข์องตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตดัถนน

ไปตรงไหนก็รีบไปซ้ือท่ีดินโดยใส่ช่ือภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซ้ือท่ีดินเพื่อท าโครงการของรัฐก็

รีบไปซ้ือท่ีดินเพื่อเกง็ก าไรและขายใหก้บัรัฐ ในราคาท่ีสูงข้ึน 

6 .  ก ารใช้ ท รั พ ย์ สิ น ข อ งห น่ ว ยงาน เพื่ อ ป ระ โยช น์ ข อ ง ธุ ร กิ จ ส่ วน ตั ว  (Using 

your employer’s property for private advantage) เช่น  การน าเคร่ืองใช้ส านักงานต่างๆกลับไปใช ้       

ท่ีบา้น การน ารถยนตใ์นราชการไปใชเ้พื่องานส่วนตวั 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-

belling) เช่น การท่ีรัฐมนตรีอนุมติัโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นท่ีหรือบา้นเกิดของตนเอง หรือ

การใชง้บประมาณสาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง  

จากรูปแบบประเภทต่างๆของปัญหาความขดัแยง้กนัในประโยชน์ส่วนตวัและประโยชน์

ส่วนรวม  จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดงักล่าวมีขอบเขต

ครอบคลุมพฤติกรรมท่ีเขา้ข่ายความขดัแยง้อยา่งกวา้งขวาง ดงันั้นกลไกหรือเคร่ืองมือส่วนใหญ่ท่ีใช้

ในการจดัการกบัปัญหา ความขดัแยง้     ของผลประโยชน์ส่วนตวักบัผลประโยชนส่์วนรวม คือ การมี

หลกัคุณธรรมและจริยธรรม ในการท างานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายท่ีสามารถ

ครอบคลุมถึงการกระท าผดิเก่ียวกบัผลประโยชนท์บัซอ้นทุกรูปแบบ 
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แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
 
 

 
 

   
 

 

  

 

 

  

   

 

 

   

 

 

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

การรับประโยชน์ต่างๆ 
(Accepting benefits) 

 

 

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/                    
เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน 

 

 
การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) 

หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) 

 

มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับ
หน่วยงานต้นสังกัด 

 
การท างานหลังจากออกจากต าแหน่ง

สาธารณะหรือหลังเกษียณ        
(Post-employment) 

 

ลาออกจากหน่วยงานเพ่ือไปท างานใน
หน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจประเภท

เดียวกัน 

 
การท างานพิเศษ (Outside 

employment or moonlighting) 

 

ตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ   
รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

การรับรู้ข้อมูลภายใน             
(Inside information) 

 

การใช้สมบัตขิองหน่วยงานเพ่ือ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว      
(Using your employer’s 

property for private advantage) 

 
การน าโครงการสาธารณะลงในเขต

เลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง 
(Pork-belling) 

 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง 

 

น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้      
ในงานส่วนตัว 

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่
ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ     

เพ่ือหาเสียง 
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บทที ่2 

แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อน 
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1. แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

     (1) การก าหนดคุณสมบัติ ท่ีพึ งประสงค์ห รือคุณสมบัติต้องห้ าม  (Qualification and 
disqualification from office) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัเบ้ืองตน้มิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความ
ขดัแยง้ของผลประโยชน์ส่วนตวักบัผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของขา้ราชการการเมือง คุณสมบติั
ตอ้งห้ามท่ีนานาประเทศ มักก าหนด ได้แก่     การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีตอ้งไม่ด ารงต าแหน่ง 
ขา้ราชการประจ า และตอ้งไม่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต่างๆกบัรัฐ เป็นตน้  

(2) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์น หน้ีสิน และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ 
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจง้ถึงจ านวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตวัว่ามีอะไรบ้าง 
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจง้ทรัพยสิ์นหรือความตอ้งการส่วนบุคคลเม่ือมีขอ้
ขดัแยง้เกิดข้ึน และประเภทท่ีสอง คือ การแจง้ทรัพยสิ์นของเจา้หนา้ท่ีก่อนจะมาด ารงต าแหน่ง ถึงแม้
วิธีการน้ีจะไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีแก้ปัญหาความขัดแยง้ ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวมไดโ้ดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์
หรือมองเห็นช่องทางท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาไดง่้ายข้ึน 

(3) การก าหนดขอ้พึงปฏิบติัทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึงส่ิง
ท่ีควรและไม่ควรยดึถือเป็นหลกัในการท างาน ถา้ไม่ปฏิบติัตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถ
บ่อนท าลายความเช่ือมัน่ท่ีสังคมจะมีต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเส่ือม
ศรัทธาท่ีประชาชนจะมีต่อระบบราชการ 

(4) ข้อก าหนดเก่ียวกับการท างานหลังพ้นต าแหน่งในหน้าท่ีทางราชการ (Post-office 
employment restriction) เป็นขอ้ก าหนดท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัมิใหผู้ท่ี้ด  ารงต าแหน่งในหน่วยงาน
ของรัฐน าขอ้มูลลบั (Confidential information) ภายในหน่วยงานท่ีเขาทราบไปใชป้ระโยชน์หลงัจาก
การออกจากต าแหน่งดงักล่าวแลว้ รวมถึงป้องกนัการใชสิ้ทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะ
ท่ีเคยด ารงต าแหน่งส าคญั ในหน่วยงานราชการมาแลว้  

นอกจากแนวทางดงักล่าวขา้งตน้แลว้จ าเป็นตอ้งมีกลไกส าหรับการบงัคบัใช ้(Enforcement) 
กฎระเบียบ ท่ีก าหนดข้ึน เช่น การตั้งคณะกรรมการในลกัษณะองคก์รก ากบัดูแลเพื่อตรวจสอบให้ผู ้
อยู่ภายใตก้ฎระเบียบดังกล่าวปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีบญัญัติไว ้โดยคณะกรรมการดังกล่าวตอ้งมี
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ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพราะในกรณีท่ีมีการละเมิดกฎระเบียบท่ีเกิดข้ึนก็ต้องท าหน้าท่ี
สอบสวนขอ้เทจ็จริงก่อนท่ีจะด าเนินการตามมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

 

การสร้างการบริหารจัดการท่ีดี  (Good Governance) คือ ประการแรก การมุ่งเน้นความ
รับผิดชอบ      ต่อสาธารณะ (Accountability) ประการท่ีสอง มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Transparency) ซ่ึงรวมถึงการท่ีสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ ประการท่ีสาม การมี
หลกัการท่ีแน่นอนคงเส้นคงวาและเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความมัน่ใจ (predictability) ซ่ึง
หมายความว่ากฎเกณฑ์ต่างๆจะต้องใช้บังคับกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ล าเอียง ไม่เลือก
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ปฏิบติั และไม่เปล่ียนแปลงบ่อยๆจนก่อให้เกิดความสับสน และประการสุดทา้ย คือ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Public Participation) หมายความว่าผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งเคารพในความคิดเห็น
ของสมาชิกในองคก์ร กล่าวคือในการตดัสินใจดา้นนโยบายนั้นจะตอ้งเปิดรับฟังความคิดเห็นและให้
สมาชิกขององคก์รมีส่วนร่วม ในการตดัสินใจ 

ควบคู่ไปกบัการสร้างระบบการบริหารจดัการท่ีดีก ็คือ ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายให้
ทนัสมยั ชดัเจน ครอบคลุม และสามารถตามกระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
วฒันธรรมได้ทัน ประการท่ีสอง การปฏิรูปองค์กรอิสระเพื่อการตรวจสอบและปราบปราม
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
คณะกรรมการท่ีเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากการเมือง และเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง ประการท่ีสาม  ก าหนดหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมคุณธรรม  (Codes of ethics) รวมทั้ ง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางอันชัดเจนในการช้ีน าพฤติกรรมไปในทิศทางท่ี
ถูกตอ้ง ก าหนดบทลงโทษผูป้ระพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอนัก่อใหเ้กิดการยกระดบัมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มวิชาชีพใหสู้งข้ึน ประการสุดทา้ย ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้
เขม้แขง็เป็นองคก์รแบบเปิด สมคัรใจในการรับสมาชิก มีความเป็นอิสระในการด าเนินงานและมี
จิตส านึกท่ีเสียสละในการท างานเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม องคก์รภาคประชาสังคมเหล่าน้ีจะมี
บทบาทส าคญัในการเคล่ือนไหวเพื่อการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของภาคสาธารณะ
ใหป้ลอดจากผลประโยชนท์บัซอ้นไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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2. มาตรการขบัเคลือ่นเพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประการแรก การก าหนดหลกัเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดความชดัเจน
วา่อะไรคือส่ิงผิดและอะไรคือส่ิงถูก  มิใหป้ระชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจกัร
เป็นดอกบวั โดยจะตอ้งนิยามและก าหนดมาตรฐานการกระท าต่างๆให้ชัดเจน ซ่ึงวิธีการก าหนด
หลกัเกณฑท์างจริยธรรมคุณธรรมดงักล่าวน้ี สามารถกระท าไดโ้ดยการส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพ
มีการรวมตัวกันจัดตั้ งเป็นสมาคมและส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพต่างๆมีการบัญญัติเก่ียวกับ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือก าหนดแนวทางปฏิบติัเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้น
ในแต่ละวิชาชีพ เพื่อนิยามให้หลกัเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความชดัเจน  สมาชิกของแต่ละกลุ่มวิชาชีพ
สามารถน าไปปฏิบติัได ้พร้อมกบัมีบทลงโทษส าหรับผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตาม  

ความชดัเจนเก่ียวกบัรายละเอียดของหลกัเกณฑ์ทางจริยธรรม หรือบรรทดัฐานส าหรับก ากบั 
ความประพฤติของนักการเมือง ขา้ราชการ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง  
เพราะหลกัเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆเหล่าน้ี เป็นแนวทางช้ีแนะว่าบุคคลท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีทางดา้น
สาธารณะนั้นควรจะมีความประพฤติอย่างไรอะไรท่ีถือเป็นพฤติกรรมท่ีควรหลีกเล่ียงเน่ืองจากเป็น
ปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้นเปิดโอกาสใหมี้การอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็นขอ้ตกลงร่วมเก่ียวกบั
หลกัเกณฑท์างจริยธรรมท่ีพึงปฏิบติั 

 

ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม 
โดยผ่านส่ือมวลชนหรือการบรรจุในหลกัสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน การจดัอบรมใหแ้ก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ การ
อภิปรายถกเถียง เพื่อก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นท่ีคลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดงักล่าวน้ีถือ
เป็นการถ่ายทอดและปลูกฝังสมาชิกของสังคมโดยผ่านช่องทางต่างๆ อนัจะท าให้สมาชิกของสังคม
เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจน
สามารถยบัย ั้งตนเองและห้ามปรามผูอ่ื้นมิให้กระท าการอนัเป็นผลประโยชน์ทบัซ้อนได้ สมาชิกไม่
สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนท าผิดเพราะไม่ทราบ ท่ีส าคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการก าหนด
บทลงโทษส าหรับผูท่ี้มีความผิดเก่ียวกบัวินยัอยา่งชดัเจนนั้นจะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อน
หรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับไดใ้หน้อ้ยลง 
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          ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม  (Strengthening the arena of 
civil society) โดยการสนบัสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม อนัจะน าไปสู่
การรวมตวักนัจดัตั้ งองค์กรแบบสมคัรใจอย่างอิสระ ส าหรับด าเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม รวมทั้ง
ส่งเสริมส่ือสารมวลชนท่ีเป็นอิสระในการด าเนินงานทั้งส่ือวิทยุ โทรทศัน์ และหนังสือพิมพต่์างมี
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมีจิตส านึกท่ีเสียสละเพื่อส่วนรวม และมีการจดัตั้ งเป็นองค์กรท่ี
เขม้แข็งซ่ึงภาคประชาสังคมท่ีมีอ านาจต่อรองสูงดงักล่าวน้ีจะสามารถถ่วงดุลอ านาจและตรวจสอบ
การด าเนินงานของนกัการเมืองและเจา้หนา้ท่ีรัฐระดบัสูงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะสามารถยบัย ั้ง
ปัญหาผลประโยชนท์บัซอ้นของนกัการเมืองและขา้ราชการระดบัสูงใหน้อ้ยลงได ้
  

          ประการที่ส่ี การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน เพื่อให้
บทบัญญัติทางกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอนัเกิดจากผลประโยชน์ทบัซ้อนไวอ้ย่าง
ชดัเจน มีความครอบคลุม  การแกไ้ขขอ้กฎหมายและการบงัคบัใชจ้ะตอ้งมิใหเ้กิดความลกัลัน่ ปิดช่อง
โหว่ของกฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย    
ใหม้ากท่ีสุดรวมทั้งบทลงโทษในกฎหมายต่างๆใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
 

 ประการที่ห้า การปฏรูิปองค์กรอสิระที่ท าหน้าที่ป้องกนัและปราบปรามผลประโยชน์ทบัซ้อน 
เช่น คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลปกครองและศาลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่าน้ีให้มีประสิทธิภาพในการท างาน          
มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมในการท างาน  มีงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ท่ี
เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการท่ีเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความ
เป็นกลาง มีกฎกติกาก ากบัการท างานท่ีชดัเจน มีเป้าหมายในการท างานท่ีสามารถวดัและประเมินผล
ไดแ้ละมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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3. ตารางสรุปตวัอย่างโอกาสที่จะเกดิผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกลุ่มต่างๆ 

 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. 
นักการเมือง 

 การรับเงินหรือผลประโยชนอ่ื์นใด เพื่อแต่งตั้ง หรือเล่ือนต าแหน่งขา้ราชการข้ึนเป็น
ผูบ้ริหารระดบัสูง 

 การใชอ้  านาจหนา้ท่ีเพื่อใหบ้ริษทัของตนหรือของพรรคพวกไดรั้บงาน/ การจา้งเหมาจาก
รัฐ 

 การใชข้อ้มูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
 การแต่งตั้งคนสนิท/พวกพอ้งของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ  โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่องคก์รอิสระท่ีท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแล (Regulators) สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ 
 การใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีเลือกผลกัดนัโครงการท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อตนเอง ญาติ/พวกพอ้ง 

      2. 
ข้าราชการ
ประจ าและ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

 

ทัว่ไป 

 การน าขอ้มูลลบั/ขอ้มูลภายในมาใชห้าประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือพวกพอ้ง 
 หวัหนา้หน่วยงานซ่ึงครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งใหญ้าติ/ คนสนิท/คน

ท่ีมีความสัมพนัธ์ฉนัญาติข้ึนเป็นผูอ้  านวยการกองคลงัหรือเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทใหไ้ดง้านในหน่วยงานท่ีตนมีอ านาจ 
 การรับผลประโยชนห์รือการเรียกร้องส่ิงตอบแทนจากการปฏิบติังานในหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบ 
 การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจท่ีเบียดบงัเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
 การท างานหลงัเกษียณใหก้บัหน่วยงานท่ีมีผลประโยชนข์ดักบัหน่วยงานตน้สังกดัเดิม 
 การน ารถราชการไปใชใ้นกิจธุระส่วนตวั และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน ้ามนั 
 การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใชเ้พื่อการส่วนตวั 

กลุ่มวชิาชีพทีเ่กีย่วกบัการตรวจสอบ ประเมนิราคา และการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและขอ้มูลของทางราชการของประชาชน
โดยเรียกรับเงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมในการโอน
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กรรมสิทธ์ิซ้ือขายท่ีดินในราคาท่ีถูกกว่าได้ ผูบ้ริหารสถาบันการเงินหวงักา้วหน้าใน
อาชีพจึงไดร่้วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่นักการเมืองในการกูเ้งินในวงเงินสูงใน
รูปแบบการประเมินราคาหลกัทรัพย ์  ค  ้าประกนัใหสู้งเกินกวา่ความเป็นจริง 

 ผูบ้ริหารสถาบนัการเงินใช้อ  านาจหน้าท่ีให้ผูใ้ตบ้ังคบับัญชาเสนอขายท่ีดินหรือบา้น
พร้อมท่ีดินในโครงการของตนใหแ้ก่ลูกคา้ของสถาบนัการเงิน เพื่อแลกกบัความสะดวก
ในการท าธุรกิจกบัสถาบนัการเงิน 

 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภาษีอากรไดเ้ปิดส านกังานบญัชีเพื่อท าบญัชีและรับจดทะเบียนจดัตั้ง
บริษัท จ  ากัด  ซ่ึงในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายท่ีตนเองได้รับ
ประโยชนจ์ากผูเ้สียภาษีเท่านั้น 

 การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินคา้ท่ีจะจดัซ้ือจดัจา้งให้บริษทัของตนหรือ
ของพวกพอ้งไดเ้ปรียบหรือชนะในการประมูล 

 การใหข้อ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชนใ์นการ
ประมูลหรือการจา้งเหมารวมถึงการปกปิดขอ้มูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารล่าชา้ หรือพน้ก าหนดการยืน่ใบเสนอราคา เป็นตน้ 

กลุ่มวิชาชีพอสิระ 

 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีประจ า 
 การใชสิ้ทธิในการเบิกจ่ายยาใหก้บัญาติแลว้น ายาไปใชท่ี้คลินิกส่วนตวั 
 การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าท่ีหรือญาติเจ้าหน้าท่ีใน

หน่วยงาน โดยผูมี้หนา้ท่ีดูแลบตัรคิวจะลอ็คไวม้ากกว่าท่ีหน่วยงานก าหนดและไปเรียก
รับประโยชนจ์ากบตัรคิวท่ีลอ็คไวเ้กินเหล่านั้นจากผูรั้บบริการท่ีตอ้งการลดัคิว 

กลุ่มวชิาชีพทีเ่กีย่วกบักระบวนการยุติธรรม 

 การเรียกรับผลประโยชนจ์ากการอนุญาตใหคื้นของกลาง เป็นตน้ 

กลุ่มวชิาชีพวชิาการ 

 คณะกรรมการตรวจรับผลงานท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นนายหนา้ให้แก่บริษทัท่ีปรึกษา โดย
รับรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็น ท่ีคาดว่าอาจถูก
คณะกรรมการคนอ่ืนทว้งติง รวมถึงการเขา้ไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคน
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อ่ืน 
 

3. 
ข้าราชการ
ท้องถิ่น 

3.1 การเข้ามาด าเนินธุรกจิและเป็นคู่สัญญากบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สมาชิกสภา/ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมาด าเนินธุรกิจกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตนเป็น

สมาชิก 
 ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ไดจ้ดทะเบียน) ของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นคู่สัญญาหรือรับเหมางาน

กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 สมาชิกสภา/ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเขา้ไปมีส่วนไดส่้วนเสียในฐานะผูรั้บมอบอ านาจจากบริษทั 

หา้งร้าน ในการยืน่ซองประกวดราคา 
 สมาชิกสภา/ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกล่ียในฐานะตวัแทนบริษทัห้าง

ร้าน ในกรณีงานจา้งเหมามีปัญหา 
 ผูบ้ริหารสภา/ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหาประโยชน์ส่วนตวัจากการเกง็ก าไรจากราคาท่ีดิน ทั้งใน

รูปของการใช้ขอ้มูลภายในไปซ้ือ ท่ีดินไวก่้อน หรืออาจเป็นในรูปแบบท่ีก าหนดท่ีตั้ง
โครงการในพื้นท่ีท่ีตนเองมีท่ีดินอยูเ่พื่อขายท่ีดินของตนเองในราคาท่ีสูง 

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกบับริษทัซ่ึงเป็นของ
สมาชิกขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนัน่เอง 

 นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินคา้หรือบริการของบริษทัตนเองใหก้บัเทศบาล 
 

3.2 การใช้งบประมาณหลวงเพือ่ประโยชน์ส่วนตนและเพือ่หาเสียง 
 การจดัสรรงบประมาณหรือโครงการเขา้ไปในพื้นท่ีของตนเอง 
 การใช้งบประมาณราชการท าโครงการพร้อมเขียนป้ายและช่ือของผูข้องบประมาณ  

ประกาศใหช้าวบา้นทราบเพื่อเป็นการหาเสียง 
 การท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินซ่ึงมีบทบาทในการอนุมติัและตรวจสอบการใช้งบประมาณ

ของฝ่ายบริหารกลับไปมีส่วนในการใช้งบประมาณส่งผลต่อการท าหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกต้องและ
ประโยชน์สาธารณะ  เน่ืองจากตอ้งการงบท่ีเหลือจากการแปรญตัติไปด าเนินการในเขต
พื้นท่ีของตน 

4.  
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กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประชาชน การเสนอใหค่้าน ้าร้อนน ้าชาใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพื่อแลกกบัการลดัคิวรับบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ตวัอย่างพฤตกิรรมผลประโยชน์ทับซ้อนทีพ่บเห็นบ่อย  

1. การน าทรัพยสิ์นของหน่วยงานมาใชป้ระโยชน์ส่วนตวั เช่น ใชโ้ทรศพัทข์องหน่วยงานติดต่อ
ธุระส่วนตวัน ารถราชการไปใชใ้นธุระส่วนตวั เป็นตน้ 

2. การใชอ้  านาจหนา้ท่ีช่วยญาติหรือบุคคลอ่ืนใหเ้ขา้ท างาน 
3. การใชข้อ้มูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพอ้ง เจา้หน้าท่ีของรัฐ

ทราบมาตรฐาน (spec) วสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการประมูลแล้วให้ขอ้มูลกับบริษทัเอกชน
เพื่อใหไ้ดเ้ปรียบในการประมูล 

4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจา้หน้าท่ีของรัฐอาศยั
ต าแหน่งหนา้ท่ี       ทางราชการรับจา้งเป็นท่ีปรึกษาโครงการใหบ้ริษทัเอกชน เจา้หนา้ท่ีรัฐน า
เวลาราชการไปท างานส่วนตวั 

5. การน าบุคคลากรของหน่วยงานมาใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตน 
6. การรับสินบนหรือรับของขวญัในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ส่งผลใหมี้การตดัสินใจ

ท่ีเอ้ือประโยชน ์    แก่ผูใ้หสิ้นบนหรือบุคคลอ่ืน 
7. การเขา้ท างานหลงัออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยด ารง

ต าแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชนใ์หก้บัตนเองหรือพวกพอ้ง เช่น เคยท างานเป็นผูบ้ริหาร
หน่วยงานก ากบัดูแลกิจการโทรคมนาคม แลว้ไปท างานในบริษทัผูใ้หบ้ริการโทรศพัท ์

8. การลดัคิวใหก้บัผูใ้ชบ้ริการท่ีคุน้เคย  
9. การส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานแสวงหาประโยชนส่์วนตน 
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10. การใหข้องขวญัหรือของก านลัเพื่อหวงัความกา้วหนา้ หรือหวงัผลประโยชนท่ี์มิชอบ 
11. การซ้ือขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและประโยชน์รูปแบบอ่ืนเพื่อให้

ไดม้าซ่ึงการเล่ือนระดบั ต าแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 
12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชนส่์วนรวม 
13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใชอิ้ทธิพลในต าแหน่งหนา้ท่ีเพื่อส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่าย

หน่ึงโดยไม่เป็นธรรม 
14. การท่ีมีหน้าท่ีดูแลหรือจดัการกิจการหรือโครงการใด แลว้เขา้มีส่วนไดเ้สียเพื่อประโยชน์

ของตนเอง หรือผูอ่ื้น 
15. การใช้ต  าแหน่งหน้าท่ีหาประโยชน์ให้กบัตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอ้ง เช่น เจา้หน้าท่ี

ของรัฐ ใชอ้  านาจหนา้ท่ีท าใหบ้ริษทัของตนหรือครอบครัวไดง้านรับเหมาของรัฐ เจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้งท าสัญญาซ้ืออุปกรณ์ส านกังานจากบริษทัของครอบครัวตนเอง  

 

5. แนวทางการปฏิบตัเิพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 

การให้ – การรับของขวญัและผลประโยชน์ 

เน่ืองจากความเช่ือถือไวว้างใจของประชาชนต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีภาครัฐวา่จะตอ้ง

ตดัสินใจและกระท าหน้าท่ี  โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หาก

ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวญัและผลประโยชน์ท่ีท าให้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ และการ

กระท าหนา้ท่ีถือวา่เป็นการประพฤติมิชอบ จึงเป็นการขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวมไดด้ว้ยเช่นกนั 

 อะไรคอืของขวญัและประโยชน์อืน่ใดทีใ่ช้ในความหมายนี้ 
-  ของขวญัและประโยชนอ่ื์นใด หมายถึง ส่ิงใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของ บริการ

หรืออ่ืนๆ ท่ีมีมูลค่า) ท่ีขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีภาครัฐให้และหรือไดรั้บท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน 
รายได ้และผลประโยชนจ์ากการจา้งงานในราชการปกติ 

-  ของขวญัและผลประโยชนอ่ื์นใดสามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได ้
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-  ของขวญัท่ีสามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินคา้บริโภค ความบนัเทิง การ
ตอ้นรับให้ท่ีพกั การเดินทาง อุปกรณ์เคร่ืองใช้ เช่น ตวัอย่างสินคา้ บตัรของขวญั เคร่ืองใช้ส่วนตวั 
บตัรก านลั บตัรลดราคาสินคา้หรือบริการ และเงิน เป็นตน้ 

-  ของขวญัและประโยชน์อ่ืนใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง     
ส่ิงใดๆหรือบริการใดๆท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซ้ือขายได ้อาทิเช่น การให้บริการส่วนตวัการ
ปฏิบติัดว้ยความชอบส่วนตน การเขา้ถึงประโยชน์ หรือการสัญญาวา่จะใหห้รือการสัญญาว่าจะไดรั้บ
ประโยชนม์ากกวา่คนอ่ืนๆ 
 

 แนวทางการด าเนินการ กรณกีารให้หรือรับของขวญั  
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารรับ

ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการให้หรือรับของขวญัของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการให้หรือรับของขวญัและผลประโยชน์ของเจา้หน้าท่ีของรัฐไว ้ซ่ึงสามารถสรุปแนวทาง
ส าคญัได ้ดงัน้ี 

1. เจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งไม่รับหรือถามน าถึงการรับของขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจาก
ทรัพยสิ์นอันควรได้ตามกฎหมาย เวน้แต่การรับของขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
ดงัต่อไปน้ี 

1.1 การรับของขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซ่ึงให้โดยเสน่หาตามจ านวนท่ีเหมาะสม
ตามฐานะแห่งตน 

1.2 การรับของขวญัหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซ่ึงมิใช่ญาติที่มีมูลค่าในการรับ
จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท  

1.3 การรับของขวญัหรือประโยชนอ่ื์นใดท่ีเป็นการใหใ้นลกัษณะใหก้บับุคคลทัว่ไป 

2. หลกัเกณฑก์ารรับของขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใดตามขอ้ 1. ใหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูซ่ึ้งพน้จากการเป็น

เจา้หนา้ท่ีของรัฐมาแลว้ไม่ถึง 2 ปีดว้ย 

3. หา้มเจา้หนา้ท่ีของรัฐให้ของขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบ้งัคบับญัชา

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวญัแก่กนัโดยการให้ของขวญัตามปกติประเพณี

นิยมนั้น เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะใหข้องขวญัหรือประโยชนอ่ื์นใดท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได ้ 
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4. ห้ามเจา้หน้าท่ีของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวญัหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เวน้แต่เป็นการรับของขวญั

หรือประโยชนอ่ื์นใดท่ีใหต้ามปกติประเพณีนิยมและของขวญันั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวญัเพื่อเป็นการป้องกนัการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทศันคติใน
การประหยดัใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
 
 รายละเอียดต่อจากน้ีเป็นข้อเสนอแนะในการพจิารณาเกีย่วกบัการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์
อื่นใดในทางปฏิบัติ 
 

 เราจะจัดการอย่างไร 
การจะรับของขวญัและหรือผลประโยชน์ใดๆมี 3 ค  าถาม ท่ีใช้ในการตดัสินใจว่าจะรับ

หรือไม่รับของขวญัและหรือผลประโยชน ์คือ 
1) เราควรรับหรือไม่ 
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
3) เราสามารถเกบ็ไวเ้ป็นของตนเองไดห้รือไม่ 

 

1. เราควรรับหรือไม่ 
ตามหลกัการทางจริยธรรมแมว้่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสท่ีเราไม่สามารถปฏิเสธ

ได้หรือเป็นการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมหรือให้กนัตาม
มารยาทท่ีปฏิบติักนัในสังคม อยา่งไรกต็ามมีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมอยา่งยิง่ท่ีจะรับ 

1) ถา้เป็นการใหเ้งินท่านจะตอ้งปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือส่ิงใดๆ 
ท่ีสามารถเปล่ียนกลบัมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอร่ี หุ้น พนัธบตัร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและ
อาจเขา้ข่ายการรับสินบน 

 การถูกเสนอส่ิงใดๆนอกเหนือจากเงินนั้ น  ส่ิงท่ีควรน ามาเป็นเหตุผลในการ
ตดัสินใจ คือ 
- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ใหแ้ทนค าขอบคุณ การเสนอใหมี้ผลต่อการตดัสินใจใน
การปฏิบติัตนหรือไม่ 



                                  คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 20  
 

 

- ความประทับใจของท่านต่อของขวญัและหรือผลประโยชน์ท่ีจะส่งผลต่อการ
ท างานในอนาคต 

 ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่ม เสี่ ยง อ่อนไหวหรืออยู่ในข่ายที่ต ้องได ้รับความ
ไวว้างใจเป็นพิเศษ เช่น  งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆ การ
จดัซ้ือจดัจา้ง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมติั/อนุญาตต่างๆ ท่านจะตอ้งปฏิบติั
ตามนโยบายและหลกัจริยธรรมเร่ืองน้ีมากกวา่บุคคลกลุ่มอ่ืน 

2) การรับก่อใหเ้กิดการขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการ
รับก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะแลว้ผลประโยชน์
ส่วนตนท่ีได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อ
สาธารณชนวา่เป็นการประพฤติโดยมิชอบ 

การขัดแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
ประพฤติมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชัน่ ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวญั
และผลประโยชนข์องตนเอง โดยส่วนราชการ ท่ีอยูใ่นกลุ่มปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเส่ียงต่อการประพฤติมิชอบ
ควรก าหนดนโยบายดา้นน้ี อยา่งเคร่งครัดมากกวา่หน่วยงานอ่ืนๆ  

หลกัการการปฏิบติังานในภาครัฐอยูบ่นพื้นฐานท่ีว่า “การกระท าและการตดัสินใจใดๆ
จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้อง
ผลประโยชนข์องสังคมไทยโดยรวม”  

ดังนั้ น องค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหา
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีภาครัฐมีพนัธะผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติังานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและ
แสดงออกโดยยดึมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง
เท่ียงธรรมตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับขา้ราชการ ไม่ว่าของขวญัและหรือผลประโยชน์นั้น จะมีค่าเพียง
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพนัหรือพนัธะกบัผูใ้ห้ และอาจก่อให้เกิดความ
เส่ือมศรัทธาต่อประชาชน 

 

2. เราต้องรายงานหรือไม่ 
การรายงานการรับของขวญัและหรือผลประโยชนต์ดัสินจากหลกัการต่อไปน้ี 
1) ธรรมชาติของผู ้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น ประกาศ

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การ
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หา้มรับของขวญัหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องคก์รหรือบุคคลท่ีก าลงัจะมาท าการคา้ การสัญญาวา่จะ
ให-้รับ กบัองคก์รหรือบุคคลท่ีจะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดา้นต่างๆ  

2) บทบาทหนา้ท่ีของท่านในองคก์ร : ถา้ขา้ราชการนั้นๆท างานในขอบข่ายท่ีอ่อนไหวและ
ตอ้งการความเช่ือถือไวว้างใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มท่ีเก่ียวกบัการไดป้ระโยชน์หรือเสียประโยชน์
ทั้งจากระดบัองคก์ร และระดบับุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจดัซ้ือจดัจา้ง การให้ใบอนุญาต/  
ยดึใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแ้น่ใจท่ีสุดวา่ตวัท่านและองคก์รมีความเท่ียงธรรมและจะไม่ถูกตั้งขอ้สงสัย 
แมว้่าหน่วยงานของท่านมิไดก้  าหนดนโยบายเก่ียวกบัการหา้มรับของขวญัหรือผลประโยชน์ใดๆและ
มิไดก้  าหนดใหร้ายงานการรับของขวญัและผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกตอ้งดว้ยการรายงาน
หรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวญัและหรือผลประโยชนน์ั้นๆ  

หลกัการการก าหนดวา่ของขวญัและผลประโยชนอ่ื์นใดควรตอ้งรายงานหรือไม่ควรจะตอ้งให้
องคก์รเก็บรักษาไวห้รือไม่ หรือควรตกเป็นของขา้ราชการ ให้เทียบกบัค่าตามราคาตลาดโดยตอ้งมีค่า
น้อยกว่า 3,000 บาท ทั้ งน้ีให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เร่ืองหลกัเกณฑ์การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
พ.ศ. 2543  

 

3. เราจะเกบ็รักษาไว้เองได้หรือไม่ 
1) ปกติสามารถเกบ็รักษาไวเ้อง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท 
2) หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท ส่วนราชการตอ้งพิจารณาตดัสินว่าจะตอ้งให้

เป็นทรัพยสิ์นของส่วนราชการหรือไม่ 
 

 การฝ่าฝืนกฎนีม้โีทษอย่างไร 
การฝ่าฝืนนโยบายว่าดว้ยการรับของขวญัหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบติั

ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตกัเตือน ตดัเงินเดือน จนกระทัง่ถึงไล่ออกข้ึนกบัความร้ายแรง
ของการฝ่าฝืนนอกจากนั้น หากการรับของขวญัหรือผลประโยชน์นั้นๆเขา้ข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล
ทุจริตและสามารถพิ สูจน์ได้ว่าข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้ นๆรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ซ่ึงมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผูใ้ห้โดย มิชอบ หากถูกตดัสินว่า  
ผดิจริง ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาดว้ย 
 
 การรับของขวญัและผลประโยชน์ : กญุแจแห่งความเส่ียง 
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การรับของขวญัและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบติัอย่างมี
อคติ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการก่อให้เกิดการท าลายความเช่ือถือศรัทธา
ของประชาชนต่อภาครัฐและต่อขา้ราชการ กญุแจแห่งความเส่ียง 2 ประการท่ีส าคญั คือ 

1. ความพยายามท่ีจะหลบเล่ียงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวญัและหรือผลประโยชน์นอ้ย
กว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาต ่ากว่าความเป็นจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ่ื้นใหคิ้ดว่า
ของขวญัและหรือผลประโยชน์นั้ นๆมีค่าต ่ากว่าท่ีเป็นจริงเพื่อหลีกเล่ียงการรายงาน การกระท า
ดงักล่าวนบัวา่เป็นการคดโกงและหลอกลวงซ่ึงเขา้ข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

2. การเพิกเฉยมองขา้มความผดิและละเลยต่อผลท่ีเกิดข้ึน 
- การรับของขวญัและหรือผลประโยชน์ใดๆอาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและ

ก่อให้เกิดความคาดหวงัเสมอว่าจะได้รับของขวญัและหรือผลประโยชน์ใดๆในการปฏิบติัหน้าท่ี
ราชการ ท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบติัต่อผูรั้บบริการ หรือผูรั้บงาน-รับจา้ง-รับเหมาฯลฯ 
ท่ีเป็นผูใ้หข้องขวญัและหรือผลประโยชนโ์ดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนต์อบแทนท่ีไดรั้บ
ท าใหมี้การปฏิบติัตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด         ในสถานการณ์เช่นน้ี ผูรั้บจา้ง ผูรั้บเหมา 
และหรือผูรั้บจดัซ้ืออาจรับรู้ผิดพลาดและเขา้ใจว่าการรับจา้งต่างๆไม่ตอ้งท าในระดบัมาตรฐานหรือ
ลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบติัเป็นวฒันธรรมการท างานขององคก์ร ขา้ราชการ
และหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกบั “การรับรางวลั” จากการปฏิบติัหนา้ท่ีและละเวน้
การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยความรับผดิชอบซ่ึงจดัไดว้า่เป็นการรับสินบน 

- การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริงมีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้มากท่ีเราจะรับ
ของขวญัและผลประโยชน์ โดยเฉพาะส่ิงท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวญัและหรือ
ผลประโยชนใ์ดๆถือไดว้า่เป็นความผดิ แต่ผูรั้บมกัจะหาเหตุผลเขา้ขา้งตนเองดงัน้ี 

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดงักล่าว แต่ดว้ยมารยาทจึงไม่กลา้จะปฏิเสธน ้ าใจหรือหากไม่รับจะ
เป็นการท าลายสัมพนัธภาพระหวา่งผูใ้หก้บัองคก์รหรือกบัตนเอง” 

“คนอ่ืนๆกท็ าเช่นน้ี ท าไมฉนัจะท าบา้งไม่ได”้ 

“ดูซิ  ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน  ดังนั้ นมันเป็นการยุติธรรมท่ีเราจะได้รางวัล
ผลประโยชนพ์ิเศษบา้ง” 

“เพราะฉนัเป็นคนพิเศษจริงๆ ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาจึงชมฉนัและเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีฉนัมกัเป็น
คนแรกเสมอท่ีไดรั้บโอกาสใหไ้ปฝึกอบรม/สัมมนา” 
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“มนัเป็นแค่ตวัอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินคา้ชนิด
น้ี แมว้่าฉันจะให้ค  าแนะน ากต็าม” 

“ฉนัไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆเก่ียวกบัการใหข้องขวญั ดงันั้นฉนักไ็ม่ไดฝ่้าฝืนกฎเกณฑใ์ดๆ” 

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลท่ีท่านใช้กล่าวอ้างเช่นน้ี  ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูก
ด าเนินการทางวนิยัหากการกระท าของท่านเป็นการกระท าท่ีมิชอบ 
 

 สถานการณ์ตัวอย่าง 
หน่วยงานภาครัฐหน่ึงส่งนกัทรัพยากรบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง (HR procurement) ให้

เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าท่ีผูน้ั้ นได้รับรางวลัมูลค่า 7,000 บาท จากการเป็น
ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาท่ีมีบุคลิกเป็น Personnel planner ซ่ึงบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าท่ีเป็นคู่คา้กับ
หน่วยงาน เจา้หนา้ท่ีไดเ้ก็บของรางวลันั้นไวโ้ดยไม่ไดร้ายงานหน่วยงานเน่ืองจากคิดว่าเป็นรางวลัท่ี
ตนชนะจากการเขา้ร่วมกิจกรรมการสัมมนา 

ผูบ้งัคบับญัชาตระหนกัถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให้ และตดัสินใจว่าจะตอ้งมี
การรายงานของรางวลันั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตวัของเขา
ในการเขา้ร่วมสัมมนาเป็นเพราะไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงาน ดงันั้นเป็นความชอบธรรมของ
หน่วยงานท่ีจะตดัสินว่าจะจดัการอย่างไรกบัรางวลัช้ินน้ีเน่ืองจากราคาของรางวลัและบทบาทใน
หน้าท่ีมีความเส่ียงในเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน ในท่ีสุดเจา้หน้าท่ีจึงถูกขอร้องให้สละรางวลัแก่
หน่วยงานเพื่อใชป้ระโยชนต์ามความเหมาะสม 
 

 โมเดลส าหรับการตดัสินใจ 
ประเดน็การตดัสินใจ 
เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการใหข้องขวญัและหรือผลประโยชน์ 
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรท่ีเก่ียวกับการให้ของขวญัและหรือ

ผลประโยชน ์
ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 
คุณค่า : ของขวญัและหรือผลประโยชนมี์ค่าราคาเท่าใด 
หลกัจริยธรรม : มีหลกัจริยธรรมท่ีเก่ียวกบัการรับของขวญัหรือไม่ และมีอะไรบา้ง 
อตัลกัษณ์ : ผูใ้หมี้อตัลกัษณ์เพื่ออะไร 
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให ้คืออะไร 

 บทสรุป 
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ความเช่ือถือไวว้างใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี  เม่ือท่านเป็นขา้ราชการและ
หรือเจา้หนา้ท่ีภาครัฐไม่วา่จะสังกดัหน่วยงานใดท่านถูกคาดหวงัให้ปฏิบติัหนา้ท่ีและตดัสินใจโดยปราศจากอคติ 
ท่านถูกคาดหวงัไม่ให้แสวงหารางวลัหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆนอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์   
ท่ีรัฐจดัให้ แมว้่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวญัได้ ซ่ึงถือว่าเป็นของที่ระลึก      
ในโอกาสที่เหมาะสม  แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวญั  
หรือผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสมจะน าไปสู่ความเส่ียงต่อการทุจริตและท าลายช่ือเสียงของท่านรวมทั้งองคก์รของ
ท่านเอง 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 3  

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพือ่ป้องกันมิให้เกดิการฝ่าฝืน

บทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561 มาตรา 126 
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บทที่ 3 

 

 

 

                 องค์ประกอบของกฎหมาย  

         ห้ามด าเนินกิจการท่ีเป็นการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม ตามมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ซ่ึงได้บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู ้ใดด าเนินกิจการ 
ดงัต่อไปน้ี 

 มาตรา 126 วรรคหน่ึง 
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีท ากบัหน่วยงานของรัฐท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐ     

ผู ้นั้ นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

(2)  เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ท่ีเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็น
ผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

(3) การรับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัด
ตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือ เข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

(4) เขา้ไปมีส่วนไดเ้สียในฐานะกรรมการ ท่ีปรึกษา ตวัแทน พนกังาน หรือลูกจา้งในธุรกิจ
ของเอกชนซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบั ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ี

แนวทางการปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดการฝ่าฝืนบทบญัญติั  

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 126 
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เจา้หน้าท่ีผูน้ั้นสังกดัอยู่ หรือไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในฐานะเป็นผูไ้ดรั้บมอบหมาย ซ่ึงโดย
สภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น อาจจะมีการขดัแยง้ต่อประโยชน์ทาง
ราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้น 

มาตรา 126 วรรคสอง  
ให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วยโดย

ให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีท่ี
คู่สมรสนั้นด าเนินการอยู่ก่อนท่ีเจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง 

มาตรา 126 วรรคสาม 
 คู่สมรส ตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน

สมรสด้วย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
มาตรา 126 วรรคสี่ 

เจ้าพนักงานของรัฐท่ีมีลักษณะตาม (2) หรือ (3) ต้องด าเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 

 

              การกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 

(1) เป็นคู่สัญญา หมายถึง การท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน ไดเ้ขา้มาท าสัญญากบัหน่วยงานรัฐ มีฐานะเป็นคู่สัญญากบั
หน่วยงานของรัฐ อนัเป็นสัญญาท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง 

(2) การมี ส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การท่ี เจ้าหน้ าท่ีของรัฐในต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน จะตอ้งมีเจตนาประสงค์จะให้ตน
ไดรั้บประโยชนห์รือเลือกประโยชนใ์หก้บับุคคลอ่ืน โดยการใชอ้  านาจหนา้ท่ีเขา้ไป
ยุง่เก่ียวกบัสัญญานั้นหรือการเขา้ไปด าเนินกิจการใดๆ เพื่อเป็นการป้องกนัในกรณี  
ท่ีตนอาจจะตอ้งเสียประโยชนห์รือไดรั้บความเสียหาย 

(3) การเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนดไดร่้วมกนัลงทุนในห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามญั 
ห้างหุ้นส่วนสามญัจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั เป็นตน้ และไดเ้ขา้มาเป็น
คู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ โดยปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐเจตนา
ท่ีจะเอ้ือประโยชนต่์อตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

(4) การถือหุ้นในบริษทั หมายถึง การท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน ไดเ้ขา้ไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษทั ตามทะเบียนผู ้
ถือหุ้นและบริษัทท่ีมี เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหุ้นอยู่นั้ นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา กับ
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หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งมีอ านาจ ก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ 

(5)  รับสัมปทาน หรือคงไวซ่ึ้งสัมปทาน หรือเขา้ไปเป็นคู่สัญญาอนัมีลกัษณะเป็นการ
ผกูขาดเป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้ หรือในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั ท่ีรับสัมปทาน   

                        สัญญาสัมปทาน  หมายถึง สัญญาท่ีเอกชนไดรั้บอนุญาตจากรัฐ
ใหด้ าเนินกิจการ  ต่างๆแทน ดงัต่อไปน้ี  

 สญัญาท่ีรัฐอนุญาตใหเ้อกชนจดัท าบริการสาธารณะ 
 สญัญาท่ีรัฐใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 สญัญาท่ีรัฐใหเ้อกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  

        การรับสัมปทานจากรัฐ  หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งเข้าเป็น
คู่สัญญากบัรัฐ และท าสัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชน อนัมีลกัษณะเป็นการผกูขาด
ตดัตอน ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(6) เป็นกรรมการ ท่ีปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจา้หนา้ท่ีของรัฐในต าแหน่งเขา้ไป
มีส่วนไดเ้สียในฐานะเป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาในธุรกิจเอกชน 

(7) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน ไดท้  าการเป็นตวัแทน กบัตวัการท่ี
เป็นเอกชนในธุรกิจเอกชนอนัเป็นหนา้ท่ีของตวัแทนในธุรกิจเอกชน 

(8) ในฐานะพนักงานหรือลูกจา้งในธุรกิจเอกชน หมายถึง การท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐใน
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ขา้ไปเป็นพนกังานหรือลูกจา้งใน
ธุรกิจเอกชน 

              ข้อห้ามส าหรับคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีตอ้งหา้มด าเนิน
กิจการ  ท่ีเป็นการขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชนส่์วนรวม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       
ไดบ้ญัญติัหา้มมิ  ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐด าเนินกิจการใดๆ ท่ีเป็นการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม บทบญัญติัดงักล่าวยงับงัคบัไปถึง คู่สมรส หรือ ผูซ่ึ้งอยู่กินกนั   
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ฉันสามีภริยาโดยมิไดจ้ดทะเบียนสมรส กบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ดว้ย โดยมีขอ้ห้าม 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ห้ามคู่สมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจา้หน้าท่ีของรัฐเป็นคู่สัญญา หมายถึง  
การห้ามคู่สมรสของ เจา้หนา้ท่ีของรัฐในต าแหน่งเขา้มาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัหน่วยงานท่ีเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐผูน้ั้นปฏิบติัหนา้ท่ี ในฐานะเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจ ก ากบั ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

(2) ห้ามคู่สมรสของเจา้หน้าท่ีมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การท่ีคู่สมรสของ
เจา้หนา้ท่ีใน ต าแหน่งไดอ้าศยัอ านาจหนา้ท่ีโดยมีเจตนาหรือความประสงคท่ี์จะให้ตนไดรั้บประโยชน ์
หรือเอ้ือประโยชนต่์อบุคคลอ่ืนๆโดยการใชอ้  านาจหนา้ท่ีของคู่สมรสไปด าเนินกิจการใดๆในสัญญา 

 (3) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน 
หมายถึง การท่ีคู่ สมรสของเจา้หนา้ท่ีรัฐไดล้งทุนในห้างหุ้นส่วนสามญั ห้างหุ้นส่วนสามญัจดทะเบียน 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดัและไดเ้ขา้มาเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานรัฐ 

 (4) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจา้หน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ินถือหุน้ในบริษทั หมายถึง การท่ีคู่สมรสของเจา้หนา้ท่ีของรัฐเขา้ไปลงทุน
โดยการมีหุ้นในบริษทัตามทะเบียนผูถื้อหุ้นและบริษทัท่ีมีเจา้หน้าท่ีของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เขา้มาเป็น
คู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ 

(5) หา้มคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไวซ่ึ้ง
สัมปทาน หรือเขา้เป็นคู่สัญญาอนัมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอน หรือเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นหุน้ส่วนท่ี
ถือหุน้ในหา้งหุน้ส่วน หรือบริษทัท่ีไดรั้บสัมปทานหรือเขา้เป็นคู่สัญญาในลกัษณะดงักล่าว 

(6) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าท่ีรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ินเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียในฐานะต่างๆเป็นกรรมการ เป็นท่ีปรึกษา ตวัแทน 
พนกังานหรือลูกจา้งในธุรกิจเอกชนซ่ึงอยูภ่ายใต ้การก ากบัดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้นสังกดัอยู ่หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพผล
ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขดัแยง้กบัประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อ
ความมีอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้น 
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             แนวทางการปฏิบัตเิพือ่ป้องกนัไม่ให้ฝ่าฝืนบทบัญญตั ิมาตรา 126  

1. การเตรียมตวัก่อนเขา้สู่ต  าแหน่งก่อนเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ บุคคลนั้นจะตอ้ง ตรวจสอบ
ตนเอง  คู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าไดมี้การด าเนินกิจการใดๆบา้งในขณะท่ีตนเองไดอ้ยูใ่น
สถานะของเอกชน ท่ีไดท้  าธุรกิจหรือท าการคา้ไวก้บัรัฐ โดยจะตอ้งตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากบัรัฐ 
การรับสัมปทานจากรัฐ หรือการเป็นกรรมการผูจ้ดัการ การถือหุน้ หรือการเป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการในหา้ง
หุ้นส่วนต่างๆ ว่ามีหรือไม่ และจะต้องส ารวจกิจการต่างๆของคู่สมรสรวมไปถึงศึกษาก าหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใหท้ราบก่อนเขา้สู่ต  าแหน่งวา่จะตอ้งด าเนินการต่างๆเก่ียวกบักิจการธุรกิจนั้นอยา่งไร มิให้
ขดัต่อบทบญัญติัของกฎหมาย 

 

2. การปฏิบติัหน้าท่ีหรือการด ารงต าแหน่งในระหว่างท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐ ในต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน ในขณะท่ีด ารงต าแหน่งตามขา้งตน้จะตอ้งไม่ด าเนิน
กิจการใดๆท่ีเป็นการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกบัผลประโยชน์ส่วนรวมตามท่ีก าหนดไว้
ในมาตรา 126 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และการ
ท าความเขา้ใจกบัคู่สมรสในหลกัการของกฎหมายไดแ้ลว้ หรือเกิดการเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งอาจจะเป็นการ
ด าเนินการท่ีเป็นการตอ้งห้ามตามกฎหมาย กล่าวคือแมต้นเองจะมิไดก้ระท าการท่ีกฎหมายบญัญติัว่า
เป็นความผิดแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกบัการด าเนินการของคู่สมรส ท าให้คู่สมรสด าเนินกิจการต่างๆตามท่ี
กฎหมายห้ามไวเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้นจะตอ้งไดรั้บโทษทางอาญาท่ีเกิดจากการกระท าของคู่สมรส โดย
จะตอ้งถูกระวางโทษจ าคุก ปรับ หรือทั้งจ  าทั้งปรับแลว้แต่กรณี 
 

3. การด าเนินกิจการในภายหลงัพน้จากต าแหน่ง (พน้จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐยงัไม่ถึง
สองปี) มาตรา 126  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ได้
บญัญติัห้ามเจา้หน้าท่ีของรัฐมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามด าเนินการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี นับแต่เจา้หน้าท่ีของรัฐ  ผูน้ั้นได้
พน้จากต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีของรัฐในต าแหน่งนั้นๆแลว้ การหา้มในส่วนน้ีไดห้า้มการด าเนินกิจการของคู่
สมรสของเจา้หนา้ท่ีรัฐไวด้ว้ย 
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บทที ่4  

กฎหมายส าคัญทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน และ
บทลงโทษ 
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กฎหมายทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนและบทลงโทษ 

ล ำดับ กฎหมำย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2561 

                             หมวด ๖ 
การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม 
   มาตรา 126 นอกจากเจา้พนกังานของรัฐท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไวเ้ป็น
การเฉพาะแลว้ห้ามมิให้กรรมการ ผูด้  ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
และเจ้าพนักงานของรัฐท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 
ด าเนินกิจการดงัต่อไปน้ี 

        (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท ากบัหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเจ้าพนักงานของรัฐผู ้นั้ นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้า
พนักงานของรัฐซ่ึงมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในการก ากบั 
ดูแลควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 
       (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นในหา้งหุ้นส่วนหรือบริษทัท่ีเขา้เป็น
คู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐท่ีเจา้พนกังานของรัฐผูน้ั้นปฏิบติัหน้าท่ี
ในฐานะท่ีเป็นเจา้พนกังานของรัฐซ่ึงมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือ โดย

 
 
 
 
 
 

เจ้าพนักงานของรัฐและคู่สมรสหรือ    
ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้
จดทะเบียนสมรสด้วย 

 
 
 

 
 

เจ้าพนักงานของรัฐและคู่สมรสหรือ    
ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้
จดทะเบียนสมรสด้วย 

 
 

 
 

มาตรา 168 เจ้าพนักงานของรัฐ
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 126 ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่
เกิน 6 หมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ัง
ปรับ  
     วรรคสอง กรณีความผิดตาม
มาตรา 126 วรรคสอง ถา้พิสูจน์
ได้ว่าเจ้าพนักงานของรัฐนั้ น รู้
เห็นยนิยอมดว้ยเจา้พนกังานของ
รัฐนั้ นต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หม่ืน
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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ล ำดับ กฎหมำย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ออ้มในการก ากบั ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เวน้แต่จะ
เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัไม่เกินจ านวนท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
        (3) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึ้งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือเขา้เป็น
คู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน อนัมีลกัษณะเป็นการผูกขาดตดัตอน หรือเป็น
หุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัท่ีรับสัมปทานหรือ 
เขา้เป็นคู่สัญญาในลกัษณะดงักล่าว ในฐานะท่ีเป็นเจา้พนกังานของรัฐ
ซ่ึงมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เวน้แต่จะเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัจ ากดัหรือ
บริษทัมหาชนจ ากดัไม่เกินจ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
     (4) เขา้ไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตวัแทน 
พนักงานหรือลูกจา้งในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยู่ภายใตก้ารก ากบั ดูแล 
ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจา้พนักงานของรัฐผู ้
นั้นสังกดัอยูห่รือปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเป็นเจา้พนกังานของรัฐ ซ่ึงโดย
สภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขดัหรือแยง้ต่อ

 
 
 
 
เจ้าพนักงานของรัฐและคู่สมรสหรือ    
ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้
จดทะเบียนสมรสด้วย 

 
               

 
 
 

เจ้าพนักงานของรัฐและคู่สมรสหรือ    
ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้
จดทะเบียนสมรสด้วย 

 
 
 
 
 

เจ้าพนักงานของรัฐและคู่สมรสหรือ    
ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้
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ล ำดับ กฎหมำย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชนส่์วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมี
อิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานของรัฐผูน้ั้น 
   วรรคสอง ให้น าความในวรรคหน่ึง มาใชบ้งัคบักบัคู่สมรสของเจา้
พนกังานของรัฐตามวรรคหน่ึงดว้ยโดยใหถื้อว่าการด าเนินกิจการของ
คู่สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจา้พนกังานของรัฐ เวน้แต่เป็นกรณี 
ท่ี คู่สมรสนั้ นด าเนินการอยู่ก่อนท่ีเจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารง
ต าแหน่ง 
   วรรคสาม คู่สมรสตามวรรคสองใหห้มายความรวมถึงผูซ่ึ้งอยูกิ่นกนั
ฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วยทั้ งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
   วรรคส่ี  เจ้าพนักงานของรัฐท่ีมีลักษณะตาม (2) หรือ (3) ต้อง
ด าเนินการไม่ให้มีลกัษณะดงักล่าวภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเขา้ด ารง
ต าแหน่ง 
    มาตรา 127 ห้ามมิให้กรรมการ ผูด้  ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ       
ผู ้ด  ารงต าแห น่งระดับ สูงและผู ้ด  ารงต าแห น่งทางการเมืองท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ด าเนินการใดตามมาตรา 126 (4) 
ภายใน 2 ปีนบัแต่วนัท่ีพน้จากต าแหน่ง 

จดทะเบียนสมรสด้วย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

         เจ้าพนักงานของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                

 

 

 

 

 

มาตรา 170  เจา้พนกังานของรัฐผูใ้ด

ฝ่าฝืนมาตรา 127 ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 

1 หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา 169 เจา้พนักงานของรัฐ

ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 128 ตอ้งระวาง

โทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับ
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ล ำดับ กฎหมำย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     มาตรา 128  ห้ามมิให้ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ ใดรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด  นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออก
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวน ท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
   วรรคสอง ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบัการรับทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากบุพการี ผูสื้บสันดานหรือญาติท่ีให้ตามประเพณี 
หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 
    วรรคสาม บทบญัญติัในวรรคหน่ึงให้ใชบ้งัคบักบัการรับทรัพยสิ์น
หรือประโยชน์อ่ืนใดของผูซ่ึ้งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ
มาแลว้ยงัไม่ถึง 2 ปีดว้ยโดยอนุโลม 
 

       มาตรา 129  การกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญติัในหมวดน้ีให้
ถือว่าเป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการหรือความผิด
ต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรม 
 
มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

เจ้าพนักงานของรัฐ 
 

ไม่เกิน 6 หม่ืนบาท หรือทั้งจ า

ทั้งปรับ 
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ล ำดับ กฎหมำย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

 
 
 

“เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายความวา่ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระ 
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ทอ้งถ่ินซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงาน
ของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผูบ้ริหารท้องถ่ิน รองผูบ้ริหารท้องถ่ิน 
ผูช่้วยผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และสมาชิกสภาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เจา้พนกังานตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี 
หรือเจา้พนกังานอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั และให้หมายความรวมถึง
กรรมการอนุกรรมการ ลูกจา้งของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซ่ึงมีกฎหมายก าหนดให้
ใชอ้  านาจหรือไดรั้บมอบใหใ้ชอ้  านาจทางปกครองท่ีจดัตั้งข้ึนในระบบ
ราชการรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐด้วย แต่ไม่รวมถึงผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผูด้  ารงต าแหน่งใน
องคก์รอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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บทที ่5 

หน่วยงานทีรั่บเร่ืองร้องเรียน 
กรณีเมือ่พบเห็นพฤติกรรมทีเ่ป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. หน่วยงานทีรั่บเร่ืองร้องเรียนกรณเีมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 

 หากพบเห็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีพฤติกรรมท่ีจะน าไปสู่การทุจริตต่อต าแหน่งหนา้ท่ีหรือ 

มีพฤติกรรมท่ีเป็นการขัดแยง้กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

สามารถด าเนินการแจง้หน่วยงานต่างๆได ้ดงัต่อไปน้ี 

1. 1 หน่วยงานตน้สังกดัของผูก้ระท าความผดิ 
ร้องเรียนผา่นคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการหรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีตนสังกดั 

1.2 ส านกังานผูต้รวจการแผน่ดิน 
ท่ีอยู ่: ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภกัดี  

(อาคารบี) ชั้น 5 เลขท่ี 120 หมู่ท่ี 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210  

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

เวปไซต ์: http://www.ombudsman.go.th 

1.3 ศนูยด์  ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ท่ีอยู ่: กระทรวงมหาดไทย ถนนอษัฎางค ์กรุงเทพฯ 10200  

โทรศพัท ์: 0-2222-1141 ถึง 55 

โทรศพัทส์ายด่วน : 1567  

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

1.4 ศาลปกครอง 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 120 หมู่ท่ี 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

โทรศพัท ์: 0 2141 1111 

โทรศพัทส์ายด่วน : 1355 

เวปไซต ์: http://www.admincourt.go.th 

1.5 ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู ้ปณ. 100 
เขตดุสิต กทม.  
โทรศพัท ์: 0 2528 4800-4849 
เวปไซต ์: https://www.nacc.go.th 
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1.6 ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

ท่ีอยู ่: ถนนพระรามท่ี 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์:  0-2271-8000 

เวปไซต ์: http://www.oag.go.th 

1.7 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

ท่ีอยู ่: 47/101 ถ.ติวานนท ์ต.ตลาดขวญั อ. เมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 

โทรศพัท ์: 02-547-1711 

เวปไซต ์: http://www.fact.or.th 

1.8 ศนูยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตกระทรวงการคลงั 

ท่ีอยู ่: ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์: 02-126-5800 ต่อ 2634 

เวปไซต ์: acoc.mof.go.th 

1. 9 ส านกัปลดั งานกฎหมายและคดี องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

 ท่ีอยู ่: 300 หมู่ท่ี 2 ต  าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 44120 

 โทรศพัท ์: 04-379-9525  

 เวปไซต ์: www.nongsangwapi.go.th 
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บรรณานุกรม 

การจดัท าคู่มือผลประโยชน์ทบัซ้อนของส านักปลดั งานกฎหมายและคดี ไดจ้ดัท าตาม
แนวทางของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมี
กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางในการป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น ดงัน้ี 
  - พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  
 - ประมวลกฎหมายอาญา 

- ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารรับ
ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 

 - ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการใหห้รือรับของขวญัของเจา้หนา้ท่ีรัฐ พ.ศ. 2544 
 

ความหมายและแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาผลประโยชนท์บัซอ้น อา้งอิงจาก  
 - วจิยัของมหาวทิยาลยัเกริก  
 - บทความทางวชิาการ ในวารสารจุลนิติ ก.ย. - ต.ค. 2552 
 - บรรดานกัวชิาการต่างๆ เช่น ดร. วทิยากร เชียงกลู , ผาสุก พงศไ์พจิตร 
 

หนงัสือนกัการเมืองไทย : จริยธรรมผลประโยชนท์บัซอ้นการคอร์รัปชนั โดย ศาสตราจารย ์ดร.ธีรภทัร์ 
 เสรีรังสรรค ์

 

คู่มือ : การพฒันาและส่งเสริมการปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมขา้ราชการพลเรือนส าหรับคณะ 
กรรมการจริยธรรม บทท่ี 4 การบริหารจดัการผลประโยชนท์บัซอ้น 
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