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กระทรวงพาณิชย์ 



ค าน า 

รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความความส าคัญกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต รัฐบาลได้ก าหนดไว้ในนโยบายข้อที่๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี                                                             

ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและ

ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้าง

ความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ เสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ร่วมกับ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) โดยที่ประเทศ

ไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน

ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน

การพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม

นานาอารยประเทศ และคณะรัฐมนตรี ยังได้มีมติ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ดัชนี อันประกอบไปด้วย ๑. ดัชนี

ความโปร่งใส  ๒. ดัชนีความพร้อมรับผิด ๓. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ๔. ดัชนีวัฒนธรรม

และคุณธรรมในองค์กร  และ ๕. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ซึ่งด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเรื่อง

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึง การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ จะช่วยส่งเสริมให้เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้นด้วย 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการ

ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนา

ประสิทธิภาพองค์กร กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เพ่ือต่อต้านการ

ทุจริต ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลข้อท่ี ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ

ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าคู่มือการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้ขึ้น โดยได้รับความสนับสนุนข้อมูลพ้ืนฐานจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 



ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรของส านักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การค้า  ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา 

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สุจริต โปร่งใส และเป็นสังคมที่ทุกคน

สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย

ให้เทียบเท่าระดับสากลได้ต่อไป 

ส านักงานเลขานุการกรม  

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

เมษายน   ๒๕๖๐ 
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บทน า 

๑.  เกริ่นน า 

ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะ
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศที่ด้อยพัฒนาต่างต้องเผชิญปัญหาจากการคอร์รัปชัน และได้กลายมาเป็นปัญหา
ที่มีความส าคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของหลายประเทศ ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ  

แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่และได้รณรงค์จากองค์กรของรัฐ
หรือองค์กรอิสระต่างๆ และภาคประชาชนต่างเห็นพ้องกันว่า คอร์รัปชันเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจนและเป็น
อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้ว่า ธนาคารโลกได้เล็งเห็นถึงภัยร้ายจากการคอร์รัปชันว่าเป็น
ศัตรูหมายเลขหนึ่งในการพัฒนาประเทศและเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน พร้อมตั้งเป้าหมายว่า 
ธนาคารโลกจะมุ่งดึงภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน 
เพ่ือปูทางไปสู่การก าจัดความยากจนให้หมดสิ้นไป ภายในปี ๒๕๗๓ 

แนวคิดของคนไทยบางส่วนมองว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ ดังนั้น หากใครโกงแล้ว
ท างานเก่งก็ถือว่าพอรับได้ จึงท าให้คนยินยอมที่จะเสียสละเงินเพื่อซื้อความสะดวก สิทธิพิเศษ หรือตัดความร าคาญ 
แม้กระทั่งเกิดความคิดสีเทาประเภทกินตามน้ า หรือมีแนวคิดค่านิยมความเชื่อที่ว่า คนโกงแต่เก่งดีกว่าคนซื่อที่ท างาน
ไม่เป็น ซึ่งการกระท าและความคิดเหล่านี้ท าให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ยอมรับการคอร์รัปชัน 

ในแต่ละปีพ่อค้าและนักธุรกิจต้องสูญเสียเงินให้กับการคอร์รัปชันเป็นจ านวนสูง ซึ่งเงินจ านวนนี้สามารถอ านวย
ประโยชน์แก่คนส่วนใหญข่องประเทศได้หากไม่กระจุกตัวอยู่ที่กระเป๋าของคนบางกลุ่ม ท าให้รัฐต้องจ่ายเงินงบประมาณ
สูงกว่าความเป็นจริง ประชาชนได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพ นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในระบบราชการไทยและมีการ
เรียกประโยชน์ตอบแทนจากนักลงทุน เพ่ือแลกกับการอนุญาตให้เอกชนด าเนินกิจการที่รัฐต้องท า ซึ่งรัฐก็ไม่สามารถ
ตรวจสอบการกระท าดังกล่าวได้ 

จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจ
สาเหตุและปัจจัยที่น าสู่การคอร์รัปชัน เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่น าไปสู่
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ Conflict of Interest รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests) หรือเกิดเป็นผลประโยชน์
ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญ
สะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา  

ดังนั้น หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ มีการใช้อ านาจทางราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม 
พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวม ย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการและสร้างความเสียหายต่อ
ประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรสร้างความตระหนักและหามาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหา เพ่ือน ามาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม การสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
และพนักงานของรัฐในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการ
จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ  

 



 
๒.  การทุจริตและประพฤติมชิอบ หรือ การคอร์รัปชัน 

๒.๑ นิยามการคอร์รัปชัน : ศาสตราจารย์ Robert Klitgaard ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัย Claremont Graduate University (CGU) เมือง Claremont ประเทศสหรัฐอเมริกาได้นิยาม
ความหมายของค าว่า คอร์รัปชัน ว่าหมายถึง การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือให้ได้รับประโยชน์ของตัวเองและ/หรือพวก
พ้อง แบ่งเป็น Petty Corruption และ Grand Corruption คอรัปชันประกอบไปด้วย Supply Side และ 
Demand Side เป็นการสมยอมกันทั้งสองฝ่ายเพ่ือให้ได้ประโยชน์แก่กันและกัน ซึ่งถือเป็นเรื่องสาธารณะ เพราะ
เป็นการรบกวนระบบ เป็นการเพิ่มต้นทุนที่ไม่เป็นธรรมให้กับสังคม และส่งผลกระทบแก่คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคน
จนซึ่งมักไม่มีทางเลือกในสังคม การคอรัปชันมีแบ่งเป็น In Cash / In Kind ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ Robert Klitgaard 
ตั้งสมการว่า C = M + D – A โดยที่ C = Corruption, M = Monopoly, D = Discretion, A = Accountability 
หมายความว่า การคอรัปชันจะเกิดมากขึ้น ถ้ากฎระเบียบไม่ชัดเจน ไม่มีการตรวจสอบที่ดี และหากอ านาจการ
ตัดสินใจอิงตามการใช้ดุลพินิจสูง 

๒.๒ ประเภทของการคอร์รัปชัน : ตามทัศนะของ Arnold Heidenheimer ผู้เชี่ยวชาญด้านการคอร์รัปชันได้
แบ่งประเภทและระดับของการคอร์รัปชันเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 

- ประเภทที่หนึ่ง คอร์รัปชันสีขาว ได้แก่ พฤติกรรมประเภทที่ประชาชนและผู้น าในสังคมยอมรับ
หรือยอมทนรับ และเห็นว่าไม่ควรลงโทษผู้กระท าความผิด เพราะถือเป็นเรื่องที่ไม่มีความส าคัญมากนัก เนื่องจาก
เป็นการรับผลประโยชน์โดยอิงอยู่กับขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม อีกทั้งมิได้เกิดจากการเรียกร้องจาก
ผู้รับ เช่น “การให้” ซึ่งเป็นการแสดงน้ าใจของ “ผู้น้อย” ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้อยู่ในต าแหน่งที่ให้คุณให้โทษได้ 
และการให้ซึ่งเป็นการตอบแทน การปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติของผู้ที่อยู่ในต าแหน่งและเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้ให้
โดยผู้รับมิได้เรียกร้อง 

- ประเภทที่ ๒ คอร์รัปชันสีเทา ได้แก่ พฤติกรรมประเภทที่ในหมู่ผู้น าเห็นว่าเป็นความผิด แต่
ประชาชนทั่วไปไม่แน่ใจว่าจะเป็นความผิดหรือไม่ กรณีนี้เป็นการใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและ
พวกพ้อง ในลักษณะที่ประชาชนสมยอมต่อการใช้อ านาจโดยมิชอบนั้น เช่น การให้ค่าน้ าร้อนน้ า ชา การให้ค่า
นายหน้า หรือเงินหักส่วนลดราคาสินค้า เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมประเภทนี้มีการจ าแนกออกเป็นการเรียกร้องเอา
ประโยชน์แทนการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเร่งรัดงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือหา
ผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยมีผลประโยชน์ได้เสียกับบริษัท ห้างร้านที่ท าธุรกิจกับส่วนราชการที่ตนเองเป็น
ผู้รับผิดชอบอยู่ 

- ประเภทที่ ๓ คอร์รัปชันสีด า ได้แก่ การคอร์รัปชันที่ทั้งฝ่ายประชาชนและผู้น าเห็นว่าเป็นความผิด
ชัดเจนและควรได้รับโทษตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่ การใช้อ านาจหน้าที่หรือต าแหน่งเพ่ือหาผลประโยชน์ส าหรับตนเองหรือ
พวกพ้องโดยไม่ค านึงว่าผิดกฎหมายหรือไม่ พฤติกรรมนี้แยกได้เป็น การใช้อ านาจหน้าที่เรียกร้องเอาผลประโยชน์จาก
ผู้กระท าผิดกฎหมายหรือผู้ต้องการความสะดวก โดยไม่ค านึงว่าผู้ที่ตนเรียกร้องเอาประโยชน์นั้นจะกระท าผิดกฎหมาย
หรือไม่ และการกระท าทุจริตคดโกง โดยไม่ค านึงถึงความผิดตามกฎหมาย จนเป็นการท าให้รัฐเสียหาย โดยมีเจตนาฝ่าฝืน
กฎหมายหรือกฎระเบียบเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส าหรับตนเองและพวกพ้อง 

 



สรุปสาระส าคัญ 

 ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศท่ีด้อยพัฒนาต่างต้องเผชิญปัญหาจากการคอร์
รัปชัน และได้กลายมาเป็นปัญหาที่มีความส าคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของหลายประเทศ ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะหมด
ไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ  

 จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อม
โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ Conflict of Interest รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests) 

 ศาสตราจารย์ Robert Klitgaard ตั้งสมการว่า C = M + D – A โดยที่ C = Corruption, M = 
Monopoly, D = Discretion, A = Accountability หมายถึง คอรัปชั่นจะมากขึ้นถ้ากฎระเบียบไม่
ชัดเจน ไม่มีการตรวจสอบที่ดี และหากอ านาจการตัดสินใจอิงตามการใช้ดุลพินิจสูง 

 ตามทัศนะของ Arnold Heidenheimer ผู้เชี่ยวชาญด้านการคอร์รัปชันได้แบ่งประเภทและระดับของการ
คอร์รัปชันเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทที่หนึ่ง คอร์รัปชันสีขาว ได้แก่ พฤติกรรมประเภทที่ประชาชน
และผู้น าในสังคมยอมรับหรือยอมทนรับ และเห็นว่าไม่ควรลงโทษผู้กระท าความผิด / ประเภทที่ ๒ คอร์
รัปชันสีเทา ได้แก่ พฤติกรรมประเภทที่ในหมู่ผู้น าเห็นว่าเป็นความผิด แต่ประชาชนทั่วไปไม่แน่ใจว่าจะเป็น
ความผิดหรือไม่ / ประเภทที่ ๓ คอร์รัปชันสีด า ได้แก่ การคอร์รัปชันที่ทั้งฝ่ายประชาชนและผู้น าเห็นว่า เป็น
ความผิดชัดเจนและควรได้รับโทษตามกฎหมาย 

 

  



บทท่ี ๑  
กฎหมายและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.  ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

๒) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก าหนดว่าโดยอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา 
ซึ่งคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

๓) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
๓.๑) ส่วนค าปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้ 
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชน์ของชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอบย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

๓.๒) หมวด ๒ ข้อ ๕ ก าหนดให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือน
ฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
ต่างจากบุคคลอ่ืน เพราะความชอบหรือชัง 

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 



(๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 

(๔) ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าว
ไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๕) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่ อ่ืนในราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีที่
มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่มอันจ าเป็นต้อง
วินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

๓.๓) หมวด ๒ ข้อ ๖ ก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย
อาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

(๒) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา ซึ่ง

ตนเองหรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

๑.๒ ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑) “Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นถ้อยค าที่ได้มีการกล่าวถึงอย่าง
กว้างขวางในรอบหมายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชันของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวมด้วย บรรดา
นักวิชาการและผู้คนในสังคมไทยต่างก็ได้ให้ค าจ ากัดความหรือความหมายของค าว่า  “Conflict of Interest” ไว้
แตกต่างกันออกไป โดยแปลความว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” “ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ 
“การขัดกันแห่งผลประโยชน์” เป็นต้น ซึ่งถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อัน
เป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) อีกด้วย 

๒) ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ 
Conflict of Interest ว่าหมายถึง สถานการณ์ หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท 
หรือผู้บริหารมีประโยชน์ส่วนตนมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ
อยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของ
ตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด 
ตัวอย่างการกระท าดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคมส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรมและ



COI Corruption 

เจ้าหน้าที่เรียกสินบนจากนักธุรกิจ/  
ประชาชนที่ท าผิดกฎหมายเพ่ือไม่ให้ถูกปรับ 

เจ้าหน้าที่เรียกสินบนจาก 
การก าหนดสเปคเพ่ือให้ 

บริษัทแห่งหนึ่งชนะประมูล 

จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่เจ้าหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 

๑.๓ การเปรียบเทียบระหว่างความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of Interests) กับคอร์รัปชัน  

เพ่ือให้เข้าใจและสามารถแยกแยะประเภท รวมถึงวิธีการป้องกันไม่ให้ตัวเองและบุคคลใกล้ชิดเข้าไป
เกี่ยวข้อง จึงขอท าความเข้าใจเชิงเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่าง คอร์รัปชัน หรือ การทุจริต
ประพฤติมิชอบกับความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ด้วยภาพต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างคอร์รัปชัน 

 

 

 

 

 
 

 

 
หมายเหตุ : กรณีนี้เป็นความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้รับงานราชการมีส่วนเกี่ยวข้องกันและกระท า

ผิดร่วมกัน 

                 Conflict of                                                                                                                                                                                   

               Interest  

              (COI) 

เจ้าหนา้ท่ีมีบทบาทเดียว เจ้าหนา้ท่ีมี ๒ บทบาท 

ตั้งใจ 

ดูเสมือนมีส่วนได้ส่วนเสีย 



COI 
Corruption 

Corruption COI 

ข้าราชการผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการก าหนดสเปค 
ให้บริษัทของตนชนะการประกวดงานวิจัยในหน่วยงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ 

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ช่วยให้บริษัทไม่ถูกลงโทษ 
จากความผิดในข้อหาหนีภาษีเนื่องจากบริษัทของภรรยา 

Corruption + COI 

คอร์รัปชันเชิงนโยบาย (Corruption + COI) : การที่ข้าราชการได้รับมอบหมายให้พิจารณาและวิเคราะห์
โครงการของราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเพ่ือเอ้ือ

ประโยชน์ให้ฝ่ายการเมืองที่ต้องการผลักดันโครงการ หรือเพ่ือให้พรรคพวกของตนเองได้ประโยชน์ 

รัฐมนตรีก าหนดนโยบายที่เอ้ือประโยชน์ 
ต่อธุรกิจของครอบครัวและพรรคพวก 

ตัวอย่างคอร์รัปชันที่เกิดจาก Conflict of Interests (COI)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หมายเหตุ : กรณีนี้เป็นความผิดที่มีความเกี่ยวข้องในลักษณะเชิงส่วนตัว เช่น เป็นบริษัทที่ได้รับงานราชการเป็น
บริษัทของคู่สมรสหรือเครือญาติของผู้ที่อยู่ในกระบวนการมีอ านาจอนุมัติ อนุญาตในโครงการฯ 

ตัวอย่าง Conflict of Interests (COI) ที่เกิดจากนโยบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COI 

ผู้บริหารส่วนราชการที่ก ากับธุรกิจการเงินท าหน้าที่ก ากับธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ หลังเกษียณไปท างานกับ 
บริษัทการเงิน A โดยให้ข้อมูลส าคัญหรือข้อมูลลับทางราชการที่ตนทราบระหว่างเป็นผู้บริหาร 

กรรมการพิจารณาตัดสินโครงการ 
หรือความผิดของบุคคล  

ตามใบสั่งของการเมืองเพราะเกรงถูกโยกย้าย 
หรือหวังได้ต าแหน่งหน้าที่ 

Corruption 

ผู้บริหารส่วนราชการที่เข้าไปเป็นกรรมการบริหารในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง 
ได้รับผลประโยชน์ในทางท่ีมิชอบ เพื่อเอ้ือประโยชน์ให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการไม่ถูกต้องตามหลักสาธารณะ 

ตัวอย่าง Conflict of Interests (COI) แบบแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การทุจริตมีหลายระดับในระดับที่สูงสุด คือ “คอร์รัปชัน”ส่วน “ความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” ถือว่าเป็นความผิดระดับต้น เมื่อพิจารณาให้ดีจะ
เห็นว่า การคอร์รัปชันอาจไม่ใช่ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม แต่ความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้นเหตุพ้ืนฐานของการคอร์รัปชัน 

หากพิจารณาให้ดีจะพบว่า การคอร์รัปชันอาจไม่ได้เป็นความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม แต่เมื่อมีพฤติกรรมของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
เกิดข้ึน ก็จะน าไปสู่การคอร์รัปชันได้ 

๑.๔ ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย รูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่เข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อนในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

๑) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความ
เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญมีได้ในหลายรูปแบบ เช่น การลดราคา
ของที่ซื้อให้ การเลี้ยงอาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนการให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่ให้เอนเอียงหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น 



ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้บริษัท
ตนได้รับชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ/การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่า
มากกว่า ๑๐ บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา และปีนี้ เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นพิเศษ โดยลัดคิว
ให้กอ่นบริษัทอ่ืนๆ เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก/การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน
หรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อการให้ค าวินิจฉัยหรือ
ข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ เป็นต้น 

๒) การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือ
พวกพ้องจากต าแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง 

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทตนเองหรือบริษัทครอบครัวได้รับ
งานเหมาจากรัฐหรือฝากลูกหลานเข้าท างาน / การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ / ผู้บริหาร
หน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น 

๓) การท างานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปท างานหลังออกจากงานเดิม โดยใช้
ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยด ารงต าแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง 

ตัวอย่างเช่น การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้ว ใช้อิทธิพลที่เคยด ารง
ต าแหน่งในหน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับ
หน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น/การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมที่หน่วยงาน โดยไม่คุ้มค่ากับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย/การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไป
ท างานในบริษัทผลิตหรือขายยา เป็นต้น 

๔) การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาและ
การจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็นนายจ้างของ
ภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการท างานพิเศษภายนอกที่
ไม่ใช่อ านาจหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย 

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ
เพ่ือให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง/การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มท่ี แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงานตามกฎหมาย/ การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษที่เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ที่ท าบัญชีให้กับ
บริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ เป็นต้น 

๕) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของ
ทางราชการ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ หรือน า
ข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้อง
ไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น / การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ



โครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคมแล้วแจ้งข้อมูลให้กับ
บริษัทเอกชนที่ตนรู้จักเพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล เป็นต้น 

๖) การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการน าน้ ามันในรถไปขาย 
และน าเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตน ท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณเพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็น 
พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐาน
ลักทรัพย์  

๗) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) คือ 
การใช้อิทธิพลทางการเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ  

ตัวอย่างเช่น การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนน สร้าง
สะพานลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน / การใช้งบสาธารณะในการหาเสียง / การที่
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง เป็นต้น 

๑.๕ ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผลมา

จากการไม่สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่ในเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจน ซึ่งมี
สาเหตุมาจากพ้ืนฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้  

๑) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวม
ออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง  ดังนี้ (๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตที่เห็นว่า ขุนนางค้าขายได้โดยไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ 
(๒) ต าแหน่งหน้าที่ราชการสามารถน ามาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน จึงไม่มีการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวออก
จากประโยชน์ส่วนรวมและ (๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐานสิบอยู่ (คือ 
ไม่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้อ านาจคือผลประโยชน์ส่วนรวม) จึงพัฒนาไม่ทันกับพ้ืนฐานแนวคิดของ
ระบบกฎหมายสากลที่เป็นระบบคิดแบบฐานสอง(คือ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างชัดเจน) 

๒) มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เช่น การเอ้ือประโยชน์ให้ผู้
เคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนต าแหน่งให้ โดยจะไม่ใช่การตอบแทนด้วยตัวเงินเป็นหลัก  แต่เป็นตอบ
แทนในลักษณะผลประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น การให้ ผลประโยชน์ หรือต าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น 

๓) มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุร่าย ท าให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย  เช่น มีภาระการใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ท าให้มีพฤติกรรมที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดโดยสมัคร
ใจ หรือมีพฤติกรรมที่ยักยอกประโยชน์ส่วนรวมเข้าเป็นประโยชน์ส่วนตัว เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว 

๔) มีความจ าเป็นในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปัญหากับค่านิยมการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ท าให้ตนเองต้องเข้าไปเกีย่วข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย รองลงมาคือปัจจัยทางสังคม ซึ่งเป็นลักษณะ “ตัวกูของ
กู” อันเป็นค่านิยมของสังคมที่เน้นเรื่องวัตถุนิยม การอยากมีอยากได้ การรักษาหน้าตาและยกหน้าตาทางสังคม ท า
ให้ต้องมีการแสวงหาทรัพย์สินและอ านาจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าสังเกตว่าในด้านสังคม การเข้าไปมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะความจ ายอม หรือเป็นการช่วยเหลือกันตามระบบอุปถัมภ์ จากการส ารวจทัศนคติในเรื่อง



ดังกล่าวจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ยังเป็นปัจจัยทางสังคมที่เอ้ือต่อการมีพฤติกรรมการทุจริตหรือการ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นยังมีน้ าหนักน้อย 

๕) โครงสร้างการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งฝ่ายตรวจสอบยังขาดความเข้าใจและ
ระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงเอ้ือต่อการมีพฤติกรรมที่เป็นไปในลักษณะการมีผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุด 

๖) ปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากปัจจัยด้านกฎหมาย ดังจะเห็นได้ว่า ตัวบทกฎหมายยัง
ไม่ตอบสนองต่อสภาพปัญหา และทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือ บทลงโทษทางกฎหมายยังไม่เพียงพอต่อการ 
“ป้องกัน” และ “ป้องปราม” ผู้ที่จะกระทาหรือคิดท่ีจะกระท าเท่าท่ีควร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปสาระส าคัญ 

 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ 
๑๐๓/๑  และ (๒) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมทั้ง (๓) ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

 ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ 
Conflict of Interest ว่าหมายถึง สถานการณ์ หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงาน บริษัท หรือผู้บริหารมีประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม 

 ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย (๑) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ (๒) การหา
ประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) (๓) การท างานหลังเกษียณ (Post-Employment) (๔) การท างาน
พิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) (๕) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) (๖) 
การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ (๗) การน าโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) 

 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากคนไทยมีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ ไม่สามารถแยกแยะ
ระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ 
โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง หรือมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุร่าย ท าให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย  
และมีความจ าเป็นในการรักษาตัวรอดและยึดถือค่านิยมของสังคมที่เน้นเรื่องวัตถุนิยม นอกจากนี้ โครงสร้าง
การบริหาร และระบบการตรวจสอบถ่วงดุลยังไม่มีประสิทธิภาพ และตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ยังไม่ตอบสนองต่อ
สภาพปัญหา หรือยังไม่เพียงพอต่อการ “ป้องกัน” และ “ป้องปราม” ผู้ที่จะกระท าหรือคิดที่จะกระท าผิดที่
เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเท่าที่ควร 

  



บทท่ี ๒ แนวทางปฏิบัติเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.  แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑.๑ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 

เมื่อบุคคลผู้ใดก็ตามมีความประสงค์จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเมื่อมีความประสงค์เข้ามา 
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งที่มีกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์  
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เช่น ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ การเตรียมการก่อนเข้าสู่ต าแหน่งจึงมีความส าคัญยิ่ง การไม่เตรียมความพร้อมจะท าให้บุคคล
นั้นมีสภาพปัญหาส่วนตนที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ส่วนตนไว้ เมื่อเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐการประกอบอาชีพ
บางอย่างที่ได้กระท าไว้กับรัฐ หรือ การอยู่ในฐานะต่างๆในธุรกิจการค้าของเอกชนที่ท าไว้ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อาจจะเป็นสิ่ งที่ กฎหมายห้ามกระท าหรือห้ ามด าเนินการ เมื่ อบุคคลนั้นได้ เป็นเจ้ าหน้าที่ ของรั ฐ ดั งนั้ น  
เมื่อไม่มีการเตรียมตัวในเรื่องนี้ จึงเป็นต้นเหตุของการกระท าผิดกฎหมายและจะส่งผลร้ายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เช่น 
การต้องพ้นจากต าแหน่ง การได้รับโทษจ าคุกหรือทั้งจ าทั้งปรับ เป็นต้น 

ก่อนเข้ามารับต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้นๆ จะต้องเตรียมตัว โดยตรวจสอบตนเอง คู่สมรส บุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการด าเนินกิจการใดๆ บ้าง ในขณะที่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้ท าธุรกิจหรือ
ท าการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็นกรรมการ
ผู้จัดการ การถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่ามีหรือไม่อย่างไร และ
ต้องส ารวจกิจการต่างๆ ของคู่สมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบว่าก่อนเข้าสู่ต าแหน่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตนเองและคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวกับการท าการค้า การ
ท าธุรกิจนั้นๆ อย่างไร เมื่อไรภายในเวลาก าหนดอย่างไร 

๑.๒ การปฏิบัติหน้าที่หรือด ารงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่ด าเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เช่น ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้ส่วนเสียใน
สัญญาที่ได้ท ากับหน่วยงานของรัฐและการห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมี
อ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบหรือด าเนินคดี การห้ามรับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือได้ท าสัญญาในลักษณะดังกล่าว และยังได้บัญญัติห้ามการเข้าไปมีส่วนได้
ส่วนเสียในฐานะต่างๆ ในธุรกิจของเอกชน ซึ่งรวมถึงการท างานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ที่มี
ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 



๒) คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตได้ห้ามคู่สมรสมิให้ด าเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ไว้ด้วย 

การท าความเข้าใจกับคู่สมรสให้ปฏิบัติตามกฎหมายจึงมีความส าคัญ หากไม่สามารถท าความ
เข้าใจกับคู่สมรสให้เข้าใจในหลักการของกฎหมายได้แล้ว หรือเกิดความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง หรือในกรณี
ที่คู่สมรสได้กระท าโดยความเลินเล่อ พลั้งเผลอหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์และเป็นการด า เนินกิจการที่เป็นการต้องห้าม
ตามกฎหมายในมาตรา ๑๐๐ การด าเนินกิจการของคู่สมรสนั้นจะน ามาซึ่งภัยและโทษกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
กล่าวคือ แม้ตนเองจะมิได้กระท าการที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไว้ แต่หากได้ปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจกับการ
ด าเนินกิจการของคู่สมรส ท าให้คู่สมรสด าเนินกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายห้ามไว้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น จะต้อง
ได้รับโทษทางอาญาที่เกิดจากการกระท าของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระหว่างโทษจ าคุกหรือปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับ
แล้วแต่กรณี 

ดังนั้น การท าความเข้าใจกฎหมาย มาตรา ๑๐๐ เพ่ือให้รู้ถึงข้อห้ามกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อ
ห้ามมิให้คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม จึง
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเพิกเฉยหรือ
ละเลยมิได ้

๑.๓ การด าเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากต าแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึง ๒ ปี) 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามมาตรา ๑๐๐ได้บัญญัติ
ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยห้าม
ด าเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่ง
นั้นๆ แล้ว การห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 

๒.  กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ 

ค าแนะน า 

ท่านควรด าเนินการ ดังนี้ ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่านควรพิจารณาตอบค าถาม ๓ ข้อนี้ เพ่ือ
ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ คือ  

๒.๑ เราควรรับหรือไม่ : ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่
ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมที่จะรับอย่างยิ่ง ดังนี้ 

 ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ หรือการรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือ ล็อตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าข่ายการรับสินบน และเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น 



 ทั้งนี้ หากได้รับการเสนอสิ่งใดๆ  นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 
ให้พิจารณาว่า ท าไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เรา และการเสนอของดังกล่าวนั้น มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐ ที่อยู่บนพ้ืนฐานว่า การกระท า
และการตัดสินใจใดๆ จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้อง
ผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ 
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ท าให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐ ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 

๒.๒ เราควรรายงานการรับหรือไม่ : ท่านควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้ 

 ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป 
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ถือว่า ของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีราคา
เท่าใด 

 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง
รายงานหรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท และเจ้าหน้าที่
มีความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ 
รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม ่

 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานขณะด ารงต าแหน่งเดิม 
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน เป็นต้น 

 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน 
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการแม้จะต่างคนต่าง
กลุ่ม เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 



 ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชนและ
องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิด
อคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังว่า จะได้รับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

 เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ 

 

๒.๓ เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 

 ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

 หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า 
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 

 หา ก ร า ค าม า ก ก ว่ า  ๑ ๕ , ๐ ๐ ๐  บ า ท  จ ะต้ อ ง ใ ห้ เ ป็ น ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร  
และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่า จะใช้ประโยชน์อย่างไร 

 

เกณฑ์ประกอบการตัดสินใจ 

 

ประเด็น การตัดสินใจ 

เจตนารมณ์ อะไรเป็นเจตนารมณ์ของการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์ 
กฎ ระเบียบ มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญ และ/หรือประโยชน์ 
ความเปิดเผย มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 

คุณค่า ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีราคาเท่าใด 

หลักจริยธรรม มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่ มีอะไรบ้าง 

อัตลักษณ์ ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพ่ืออะไร 

เวลาและโอกาส เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร 

๓.  กรณีต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เอื้อต่อการท าธุรกิจกับตัวเอง 

ค าแนะน า ท่านควรด าเนินการ ดังนี้ ปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ ยึดมั่นความถูกต้องดีงามและชอบธรรม 
ปฏิบัติ งาน โดยไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามอิทธิพลหรือเ อ้ือประโยชน์ ใดๆ ให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่ ง  
แต่ให้ยึดการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการอย่ างรอบคอบและ
เคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายการใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหาประโยชน์ให้กับธุรกิจของ
ครอบครัวหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการใช้อ านาจที่ไม่สุจริตหรือเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔.  หากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไร  

การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรมกที่พร้อมฝ่าฝืนการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก 
ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน นอกจากนั้น หากพฤติกรรมนั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และ
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ มีการรับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายการมีพฤติกรรม



ดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบหากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๙ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ 
ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปสาระส าคัญ 

 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑) การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ)  

 ก่อนเข้ามารับต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้นๆ จะต้องเตรียมตัว โดยตรวจสอบตนเอง คู่สมรส 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการด าเนินกิจการใดๆ บ้าง  

 ในขณะที่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้ท าธุรกิจหรือท าการค้าไว้กับรัฐ  
โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้นหรือ
การเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่ามีหรือไม่อย่างไร และต้องส ารวจกิจการต่างๆ 
ของคู่สมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

๒) การปฏิบัติหน้าที่หรือด ารงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่ด าเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตได้ห้ามคู่สมรสมิให้ด าเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไว้ด้วย 

๓) การด าเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากต าแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึง ๒ ปี) 

 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามมาตรา ๑๐๐ ได้บัญญัติ
ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยห้าม
ด าเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่ง
นั้นๆ แล้ว ทั้งนี้ ได้ห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 

 กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ 

ท่านควรด าเนินการ ดังนี้ ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่านควรพิจารณาตอบค าถาม เพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ คือ เราควรรับหรือไม่ เราควรรายงานการรับหรือไม่ เรา
สามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 

 หากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไร  

การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรมกที่พร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นอยู่กับ
ความร้ายแรงของการฝ่าฝืน หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วม 
ในการรับโทษทางอาญาด้วย 

 



บทท่ี ๓ ชอ่งทางและขั้นตอนการแจ้งเบาะแส 
กรณีพบเห็นพฤติกรรมท่ีน าสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.  การแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่น าสู่การมผีลประโยชน์ทับซ้อน 

เมื่อพบเห็นหรือประสบปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ที่เรียกว่า 
ผลประโยชน์ทับซ้อนควรด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ เมื่อเกิดขึ้นกับตัวเอง ควรพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หากส่วนรวมเสีย
ประโยชน์ ท่านควรหลีกเลี่ยง เช่น หากท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดจ้างหรือพิจารณาความดี ความชอบของ
บุคคลใกล้ชิด ท่านควรถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการฯ หรือ งดออกเสียง เนื่องจาก การตัดสินใจของท่านอาจ
ส่งผลให้การพิจารณาเกิดความเบี่ยงเบน แต่หากเป็นคนรู้จักกันธรรมดา ท่านควรประกาศให้ทราบว่า ท่านรู้ จัก
บุคคลนั้นต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่าน และเพ่ือความโปร่งใสด้วย 

๑.๒ เม่ือเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว ท่านควรให้ค าแนะน าด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงกรณีต่างๆ 
และผลหรือโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งแนะน าวิธีการ
ป้องกัน เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นและมีหลักฐานที่ท าให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ส่วนรวม ท่านสามารถประสานเพ่ือให้ข้อมูลกั บ
หน่วยงานดังต่อไปนี้ 

๑) หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระท าผิด 
๒) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร
บี) ชั้น ๕ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ 
๙๑๐๐ หรือ ๑๖๗๖ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๓๔๑ 

๓) ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๑๕๖๗ E-Mail : 

damrongdhama.1567@gmail.com 
๔) ศาลปกครอง 

๑๒๐ หมู่ ๓ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ 
๑๑๑๑  Call Center ๑๓๕๕  

๕) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือ   ตู้ 

ปณ. ๑๐๐ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ – ๔๘๔๙ 
๖) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

๔๗/๑๐๑ ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๑๑ Email: mail.fact2015@gmail.com 

๗) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๐๐๐   

Email:  webmaster@oag.go.th 

mailto:damrongdhama.1567@gmail.com
mailto:damrongdhama.1567@gmail.com
mailto:mail.fact2015@gmail.com


สรุปสาระส าคัญ 

 หากท่านพบเห็นและมีหลักฐานที่ท าให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของ
ตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ส่วนรวม ท่านสามารถประสานเพ่ือให้ข้อมูลกับหน่วยงาน
ดังต่อไปนี้ หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระท าผิด /  ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน/ ศูนย์
ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย / ศาลปกครอง/ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) / มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด/ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 เมื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสงสัยว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดหรือด ารง
ต าแหน่งหรือปฏิบัติการใด ในฐานะส่วนตัวจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 
ให้ข้าราชการยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา เมื่อผ่านกระบวนการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้ปฏิบัติตามนั้น 

 



บทท่ี 4 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
(Risk Assessment for Conflict of Interest)  

1.  ประเภทของความเสีย่ง 
๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผน

ด าเนินงานที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ โดยสามารถจ าแนกได้ 
2 ประเภท คือ  

- ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล กระแสสังคม 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง  

- ส่วนปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่ส่งผลกระทบ หรือเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธี
ปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูลและเทคโนโลยีส าหรับการให้บริการ เป็นต้น 

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดการ
ด าเนินการในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนด 

๑.๓ ความเสี่ยงด้านนโยบาย / กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk) หมายถึง 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ หรือ นโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ท าให้การจัดสรรไม่พอเพียง 

2. ประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
การประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือวัดความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood Score) และระดับ
ผลกระทบ (ความรุนแรง) (Impact Score) ของปัจจัยเสี่ยงทั้ง 8 ด้าน  

 โอกาส / ความถี่ที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่น ามาพิจารณา 
เกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก 5 ปี ต่อครั้ง 

2 น้อย 2-4 ปี ต่อครั้ง 

3 ปานกลาง 1 ปี ต่อครั้ง 

4 มาก 2-6 เดือน ต่อครั้งแต่ไม่เกิน 6 ครั้ง 

5 สูงมาก 1 เดือน ต่อครั้ง 



 ระดับผลกระทบ (Impact) (ความรุนแรง) ที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือคาดคะเนว่าจะเกิด
เหตุการณ์นั้น ๆ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบ (ความรุนแรง) กับสิ่งต่าง ๆ และความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว
พิจารณาความรุนแรงว่าอยู่ในระดับเท่าใด ดังตารางต่อไปนี้ 

1) ด้านกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ด้านนโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ต่ ามาก ส าเร็จตามแผน 91 - 100  % 

2 ต่ า ส าเร็จตามแผน 81 -  90 % 

3 ปานกลาง ส าเร็จตามแผน 71 - 80 % 

4 สูง ส าเร็จตามแผน  61 - 70 % 

5 สูงมาก ส าเร็จตามแผน  1- 60 % 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ต่ ามาก ส าเร็จตามแผน 91 - 100  % 
2 ต่ า ส าเร็จตามแผน 81 -  90 % 

3 ปานกลาง ส าเร็จตามแผน 71 - 80 % 

4 สูง ส าเร็จตามแผน  61 - 70 % 

5 สูงมาก ส าเร็จตามแผน  1- 60 % 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ต่ ามาก การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยส าคัญ 

2 ต่ า การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีนัยส าคัญ 

3 ปานกลาง 
การฝ่าฝืนกฎข้อกฎหมายที่ส าคัญ ที่มีการสอบสวนหรือ
รายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
ด าเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายหากเป็นไปได้ 

4 สูง การละเมิดข้อกฎหมายที่ส าคัญ 



 
 
 
 
 
 

4) ด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน ของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ 

           ส าหรับในกรณีของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท ายุทธศาสตร์
การค้า งานหรือโครงการที่จะมีโอกาสเสี่ยงกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นกับหน่วยงาน ก็คือการจัดจ้างที่ปรึกษา
โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ประเภทปัจจัยความเสี่ยงภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ 
แต่ส่งผลกระทบ หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร 
กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูลและเทคโนโลยีส าหรับการให้บริการ ดังนั้นจึงไดน้ าเอาการจัดจ้างที่
ปรึกษาโครงการต่างๆ มาประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

5 สูงมาก 
การฟ้องร้องด าเนินคดี และ เรียกร้องค่าเสียหายที่
ส าคัญ  ซึ่งเป็นคดีที่ส าคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้อง 
ที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับความเสียหาย 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ต่ ามาก ไม่เกิน 10,000 บาท 

2 ต่ า 10,001 – 50,000 บาท 

3 ปานกลาง 50,001 – 250,000 บาท 

4 สูง 250,001 – 10,000,000 บาท 

5 สูงมาก มากกว่า   10,000,000 บาท 



การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อนของโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ 

หน่วยงาน ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า        
 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์    
ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

การรับผลประโยชน์ 
คือการรับสินบนหรือ
รับของขวัญเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง 

ที่ปรึกษาโครงการให้สินบน เพ่ือให้ได้รับงาน
ต่อไป 

ปาน
กลาง 

ปานกลาง น้อย 1 

การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

ที่ปรึกษาโครงการน าวัสดุ
ส านักงานไปใช้ 

ลดต้นทุนของที่
ปรึกษา 

ปาน
กลาง 

ปานกลาง ปาน
กลาง 

2 

การหาผลประโยชน์ให้
ตนเอง 

เพ่ือให้ญาติ หรือบุคคลที่รู้จัก
เข้ามารับงาน 

เพ่ือให้บุคคลที่รู้จัก
ได้รับงาน 

น้อย ปานกลาง น้อย 3 

การใช้ข้อมูลลับของ
ทางราชการ 

ข้าราชการน าข้อมูล TOR 
หรือปรับ TOR ให้ญาติหรือ
บุคคลที่รู้จัก 

   
 
    เพ่ือให้ได้รับงาน 

ปาน
กลาง 

น้อย ปาน
กลาง 

4 

การใช้อิทธิพล ผู้บริหารอาจใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ สั่งการให้คนรู้จักได้รับ
งาน 

 น้อย น้อย ปาน
กลาง 

5 

การท างานพิเศษ บุคลากรของหน่วยงานไปรับ
ท างานให้กับที่ปรึกษา
โครงการ 

เพ่ือให้รับความ
สะดวกในการตรวจ
รับงาน 

น้อย น้อย น้อย 6 

ท างานหลังจากออก
จากต าแหน่ง 

ผู้บริหารออกจากราชการไป
แล้ว ไปจัดตั้งบริษัทหรือเป็นที่
ปรึกษาให้กับบริษัทที่ให้
ค าปรึกษาทางดัชนี 

เพ่ือความสะดวกให้
ได้รับงาน 

น้อย น้อย น้อย 7 

 

 

 

 

 

 



มาตรการหรือแนวทางป้องกันที่มีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ  

หน่วยงาน ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
 

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการ/แนวทางป้องกัน หมายเหตุ 

การรับผลประโยชน์ คือการ
รับสินบนหรือรับของขวัญ
เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

ตรวจรับงานอย่างเคร่งครัด, โปร่งใส และเป็นไปตาม TOR โดยเผยแพร่
เอกสารให้บุคลากรได้ทราบและท้วงติงกลับกรรมการได้ 

 

การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

จัดท าบัญชีคุมและตรวจสอบความผิดปกติของวัสดุ  

การหาผลประโยชน์ให้
ตนเอง 

คณะกรรมการจัดท าค ารับรองว่าไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับงาน  

การใช้ข้อมูลลับของทาง
ราชการ 

ท ากระบวนการเปิดเผย TOR ให้เร็วขึ้น เพ่ือป้องกันผู้ได้ประโยขน์ได้รู้ TOR 
ก่อนผู้อ่ืน 

 

การใช้อิทธิพล   

การท างานพิเศษ     ใช้มาตรการทางสังคม หากพบผู้บริหารใช้อิทธิพลให้เปิดเผยในสื่อสังคม 
    ออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Twitter, Instagram เป็นต้น 

 

ท างานหลังจากออกจาก
ต าแหน่ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก  
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ ด าเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคด ี

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่า
การด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

 

 



บทก าหนดโทษ 
มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ 

ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็น

ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

โดยที่มาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรื
อปฏิบัตหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจะขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

ทั้งให้น าบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการ
ของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และความในมาตรา ๑๐๑ ยังให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดท่ีจ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิ ให้ด าเนิน
กิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

๑.  นายกรัฐมนตรี 
๒.  รัฐมนตรี 
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ 

 โอภาส อรุณินท์ 
 ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 



๓. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๐๐ ได้ก าหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินกิจการบางอย่างโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิ
ให้ด าเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มี
ประกาศ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เป็นต าแหน่งที่
ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีที่มาจากการกระท าความผิดอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าวเพ่ิมเติม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามมาตรา 
๑๐๐ เพ่ิมเติมจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ดังต่อไปนี้ 

๑.  ผู้บริหารท้องถิ่น  

๒.  รองผู้บริหารท้องถิ่น  

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 



๔. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก าหนดหลักเกณฑ์
และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้ 

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

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดจากญาตหิรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง 
ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ ๔  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน ใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๕  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 

(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมี
หรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 



ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า
ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ 
หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น 
ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้
เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิ สาหกิจหรือเป็น
กรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพ่ือ
ด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเ อียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็น
สมาชิก แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ  ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับ
แก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
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