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ประเทศไทยได้พยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอย่างต่อเน่ือง 
รวมท้ังมีการบูรณาการทุกภาคส่วนให้เล็งเห็นถึงภัยร้ายท่ีส่งผลเสียต่อประเทศ    
อย่างมหาศาล อีกท้ังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรง      
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ      
ท่ีซับซ้อนมากข้ึน เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ เชื่อมโยงไปสู่
อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย ส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง  

 

กลไกส าคัญในการป้องกันการทุจริต และช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
เชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย คือ ระบบคิด เพราะระบบการคิด         
ท่ีสร้างปัญหาให้แก่สังคมคือ ระบบการคิดท่ีไม่สามารถแยกเรื่องประโยชน์ส่วนบุคคล 
(Personal Interest) ออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวม (Public Interest) ได้อย่างชัดเจน 
โดยมักจะน าประโยชน์ส่วนบุคคลมาปะปนกับประโยชน์ส่วนรวมเห็นแก่ประโยชน์
ของตนเองเป็นหลัก เห็นแก่ประโยชน์ของเครือญาติและพวกพ้องส าคัญกว่าประโยชน์
ของประเทศชาติ ระบบการคิดดังกล่าวจึงเป็นต้นเหตุส าคัญท่ีจะน าไปสู่การทุจริต 
ดังนั้น แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนต้องเริ่มต้นแก้ไขท่ีตัวบุคคล    
โดยการปรับเปลี่ยนระบบการคิดของคนในสังคมให้สามารถแยกแยะได้ว่า “เรื่องใด
เป็นประโยชน์บุคคล และเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม”  
 

 ด้วยเหตุนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน  ป.ป.ช.        
โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
ช านาญการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นท่ีปรึกษาในการจัดท าคู่มือป้องกันการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ส าหรับ
ข้าราชการและลูกจ้าง ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 
 การจัดท าคู่มือในครั้งนี้ ได้น าแนวคิดวิชาคณิตศาสตร์เปรียบเทียบวิธีคิด     
ในระบบเลขฐานสิบและระบบเลขฐานสอง เป็นการน าวิธีคิดมาประยุกต์ใช้และ
เปรียบเทียบเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐน าไปเป็น  “หลักคิด” ในการปฏิบัติงาน         
ให้สามารถแยกประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด 
 

 คณะท างานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ส าหรับข้าราชการและ
ลูกจ้าง ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์
ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างส านักงาน ป.ป.ช. ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้เป็นไป
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต
ต่อไป  
  
 
 

  คณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
ท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำน ป.ป.ช. 
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“ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean 

Thailand) เป็นวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมียุทธศาสตร์ท่ีส าคัญประการหนึ่ง    
คือ การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต โดยการไม่ทนต่อการทุจริตนี้ต้องเริ่มตั้งแต่
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  ปลูกฝัง     
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ  
เพ่ือส่วนรวม ซึ่งประเด็นส าคัญประการหนึ่ง คือ ต้องท าให้บุคคลเข้าใจและสามารถ
คิดแยกแยะระหว่าง “ผลประโยชน์ส่วนบุคคล” และ “ผลประโยชน์ส่วนรวม” ได้  

 

 การจัดท าคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of Interest) ส าหรับข้าราชการและลูกจ้าง ส านักงาน ป.ป.ช.     
จึงมีประโยชน์อย่างมากในฐานะเป็นคู่มือแนะน าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เนื่องจาก
สาระส าคัญของคู่มือฯ ดังกล่าว จะกล่าวถึงทฤษฎีและการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
ระบบการคิดแบบ Digital Thinking การประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกัน
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน ป.ป.ช. กฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังกรณีตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบ 
 

 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฯ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรส านักงาน 
ป.ป.ช. ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ร่วมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต จุดกระแสการสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  สมกับค่านิยม     
ขององค์กรท่ีว่า “ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ” 
 
 

(นายสรรเสริญ  พลเจียก) 
 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

 

สำรจำกเลขำธกิำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
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บทท่ี 1 
  

สำเหตุของกำรทุจริตและทิศทำงกำรป้องกันกำรทุจรติในประเทศไทย 
 

การทุจริตเป็นหน่ึงในประเด็นท่ีท่ัวโลกแสดงความกังวล อันเนื่องมาจาก    
เป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อน ยากต่อการจัดการและเก่ียวข้องกับทุกภาคส่วน       
เป็นท่ียอมรับกันว่าการทุจริตนั้นมีความเป็นสากล  เพราะมีการทุจริตเกิดข้ึน         
ในทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือประเทศท่ีก าลังพัฒนา       
การทุจริตเกิดข้ึนท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้กระท่ังในองค์กรท่ีไม่แสวงหา
ผลก าไรหรือองค์กรเพ่ือการกุศล  ในปัจจุบันการกล่าวหาและการฟ้องร้องคดี      
การทุจริตยังมีบทบาทส าคัญในด้านการเมืองมากกว่าช่วง ท่ีผ่านมา  รัฐบาล           
ในหลายประเทศมีผลการปฏิบัติ งานท่ีไม่โปร่งใสเท่าท่ีควร  องค์กรระดับโลก      
หลายองค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง เนื่องมาจากเหตุผลด้านความโปร่งใส สื่อมวลชน    
ท่ัวท้ังโลกต่างเฝ้ารอท่ีจะได้น าเสนอข่าวอื้อฉาวและการประพฤติผิดจริยธรรม       
ด้านการทุจริต โดยเฉพาะบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งระดับสูงต่างถูกเฝ้าจับจ้องว่า       
จะถูกสอบสวนเมื่อใด อาจกล่าวได้ว่าการทุจริตเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ท่ีจะขัดขวาง
การพัฒนาประเทศให้เป็นรัฐสมัยใหม่ ซึ่งต่างเป็นท่ีทราบกันดีว่าการทุจริตควรเป็น
ประเด็นแรก ๆ ท่ีควรให้ความส าคัญในวาระของการพัฒนาประเทศของทุกประเทศ  

เห็นได้ชัดว่าการทุจริตส่งผลกระทบอย่างมากกับการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีก าลังพัฒนา เช่นเดียวกันกับกลุ่มประเทศในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกก็มีความกังวลในปัญหาการทุจริตด้วยเช่นเดียวกัน โดยเห็นพ้องต้องกันว่า
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ท่ีก าลังขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ  การเมือง และสังคม  
ให้ก้าวไปสู่รัฐสมัยใหม่ และควรเป็นปัญหาท่ีควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วท่ีสุด 

การทุจริตน้ันอาจเกิดข้ึนได้ในประเทศท่ีมีสถานการณ์ ดังต่อไปน้ี 1) มีกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อก าหนดจ านวนมากท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็น
โอกาสท่ีจะท าให้เกิดเศรษฐผล หรือมูลค่าเพ่ิมหรือก าไรส่วนเกินทางเศรษฐกิจ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมาตรการหรือข้อก าหนดดังกล่าวมีความซับซ้อน คลุมเครือ 
เลือกปฏิบัติ เป็นความลับหรือไม่โปร่งใส 2) เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจมีสิทธิ์ขาดในการ  
ใช้ดุลยพินิจ ซึ่งให้อิสระในการเลือกปฏิบัติเป็นอย่างมากว่าจะเลือกใช้อ านาจใด    
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กับใครก็ได้ 3) ไม่มีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพหรือองค์กรท่ีมีหน้าท่ีควบคุมดูแลและ
จัดการต่อการกระท าใด ๆ ของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ านาจ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศท่ีก าลังพัฒนา การทุจริตมีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนได้
อย่างมาก โดยไม่ใช่เพียงเพราะว่าลักษณะประชากรนั้นแตกต่างจากภูมิภาคอื่น      
ท่ีพัฒนาแล้ว หากแต่เป็นเพราะกลุ่มประเทศท่ีก าลังพัฒนานั้นมีปัจจัยภายในต่าง ๆ    
ท่ีเอื้อหรือสนับสนุนต่อการเกิดการทุจริต อาทิ 1) แรงขับเคลื่อนท่ีอยากมีรายได้  
เป็นจ านวนมากอันเป็นผลเนื่องมาจากความจน ค่าแรงในอัตราท่ีต่ า หรือมีสภาวะ
ความเสี่ยงสูงในด้านต่าง ๆ  เช่น ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือการว่างงาน 2) มีสถานการณ์
หรือโอกาสท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตได้เป็นจ านวนมาก และมีกฎระเบียบต่าง ๆ     
ท่ีอาจน าไปสู่การทุจริต 3) การออกกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมท่ีไม่เข้มแข็ง 
4) กฎหมายและประมวลจริยธรรมไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 5) ประชากร      
ในประเทศยังคงจ าเป็นต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมาก 6) ความไม่มี
เสถียรภาพทางการเมือง และเจตจ านงทางการเมืองท่ีไม่เข้มแข็ง ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว 
จะน าไปสู่การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นทุจริตระดับบนหรือระดับล่างก็ตาม ซึ่งผลท่ีตามมา
อย่างเห็นได้ชัดเจนมีด้วยกันหลายประการ เช่น การทุจริตท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศ
ด้านความโปร่งใสนั้นเลวร้ายลง การลงทุนในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุน
ต่างชาติลดน้อยลง ส่งผลกระทบท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน 
หรือการทุจริตท าให้เกิดช่องว่างของความไม่เท่าเทียม ท่ีกว้างข้ึนของประชากร       
ในประเทศหรืออีกนัยหนึ่งคือระดับความจนนั้นเพ่ิมสูงข้ึน  ในขณะท่ีกลุ่มคนรวย
กระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มเดียว นอกจากนี้ การทุจริตยังท าให้การสร้างและ
ปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของประเทศนั้นลดลงท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ 
รวมท้ังยังอาจน าพาประเทศไปสู่วิกฤติทางการเงินท่ีร้ายแรงได้อีกด้วย  

กำรเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift) จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างมาก  
ต่อการด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต ตามค าปราศรัยของประธานท่ีได้กล่าว
ต่อท่ีประชุมองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2558 ว่า 
“กำรทุจริตเป็นหนึ่งในควำมท้ำทำยท่ีมีควำมส ำคัญมำกในศตวรรษที่ 21 ผู้น ำโลก
ควรจะเพ่ิมควำมพยำยำมขึ้นเป็นสองเท่ำที่จะสร้ำงเครื่องมือท่ีมีควำมเข้มแข็งเพ่ือ
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โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศท่ีก าลังพัฒนา การทุจริตมีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนได้
อย่างมาก โดยไม่ใช่เพียงเพราะว่าลักษณะประชากรนั้นแตกต่างจากภูมิภาคอื่น      
ท่ีพัฒนาแล้ว หากแต่เป็นเพราะกลุ่มประเทศท่ีก าลังพัฒนานั้นมีปัจจัยภายในต่าง ๆ    
ท่ีเอื้อหรือสนับสนุนต่อการเกิดการทุจริต อาทิ 1) แรงขับเคลื่อนท่ีอยากมีรายได้  
เป็นจ านวนมากอันเป็นผลเนื่องมาจากความจน ค่าแรงในอัตราท่ีต่ า หรือมีสภาวะ
ความเสี่ยงสูงในด้านต่าง ๆ  เช่น ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือการว่างงาน 2) มีสถานการณ์
หรือโอกาสท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตได้เป็นจ านวนมาก และมีกฎระเบียบต่าง ๆ     
ท่ีอาจน าไปสู่การทุจริต 3) การออกกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมท่ีไม่เข้มแข็ง 
4) กฎหมายและประมวลจริยธรรมไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 5) ประชากร      
ในประเทศยังคงจ าเป็นต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมาก 6) ความไม่มี
เสถียรภาพทางการเมือง และเจตจ านงทางการเมืองท่ีไม่เข้มแข็ง ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว 
จะน าไปสู่การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นทุจริตระดับบนหรือระดับล่างก็ตาม ซึ่งผลท่ีตามมา
อย่างเห็นได้ชัดเจนมีด้วยกันหลายประการ เช่น การทุจริตท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศ
ด้านความโปร่งใสนั้นเลวร้ายลง การลงทุนในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุน
ต่างชาติลดน้อยลง ส่งผลกระทบท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน 
หรือการทุจริตท าให้เกิดช่องว่างของความไม่เท่าเทียม ท่ีกว้างข้ึนของประชากร       
ในประเทศหรืออีกนัยหนึ่งคือระดับความจนนั้นเพ่ิมสูงข้ึน  ในขณะท่ีกลุ่มคนรวย
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กำรเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift) จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างมาก  
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

รื้อระบบกำรทุจริตท่ีซ่อนอยู่ออกให้หมดและน ำทรัพย์สินกลับคืนให้กับประเทศ 
ต้นทำงท่ีถูกขโมยไป…” ท้ังนี้ ไม่เพียงแต่ผู้น าโลกเท่านั้นท่ีต้องจริงจังมากข้ึนกับ  
การต่อต้านการทุจริต เราทุกคนในฐานะประชากรโลกก็มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเอาจริง
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แต่แท้ท่ีจริงแล้วการทุจริตนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนในสังคมมาก การเปลี่ยนแปลง
ระบบวิธีการคิดเป็นเรื่องส าคัญ หรือความสามารถในการการแยกแยะระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลออกจากประโยชน์ส่วนรวม  เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะต้องเกิดข้ึนกับทุกคน       
ในสังคม ต้องมีความตระหนักได้ว่าการกระท าใดเป็นการล่วงล้ าสาธารณประโยชน์   
การกระท าใดเป็นการกระท าท่ีอาจเกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
และประโยชน์ส่วนรวม ต้องค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นอันดับแรกก่อนท่ีจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือพวกพ้อง 
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จัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากข้ึน  ตัวอย่างเช่น     
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ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เร่ิมตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน   
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ฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม   

ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม     
และความรุนแรง  รวมถึงการสร้างความตระหนัก ในการประพฤติปฏิบัติตน         
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตของคนในสังคม ท้ังนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลัก   
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ด้านการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังบูรณาการการท างาน
ด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน ดังนั้น สาระส าคัญท่ีมีความเชื่อมโยง
ส าหรับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีส านักงาน ป.ป.ช. มีดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. วาระการปฏิรูปท่ี 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ   

มิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)   
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

(พ.ศ. 2560 - 2564)  
 
 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ก าหนดในหมวดท่ี 4 
หน้าท่ีของประชาชนชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าท่ี ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต    
และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกท่ีรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้        
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคน 
นอกจากนี ้ยังก าหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หน้าท่ีของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน 
และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ       
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกัน
และขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมท้ังกลไกในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้าน       
การทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”  
การบริหารราชการแผ่นดิน รัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก     
มีประสิทธิภาพท่ีส าคัญ คือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการ
โดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี หรือกระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดี
ความชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การท่ีรัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญ
ต่อการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรมนั้น       
สืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาได้เกิดปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารบุคคล 
มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้อง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายามท่ีจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการ
สร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีก าหนดเอาไว้ 

 

วำระกำรปฏิรูปท่ี 1 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ   
มิชอบของสภำปฏิรูปแห่งชำติ สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรท่ีมีบทบาทและ
อ านาจหน้าท่ีในการปฏิรูปกลไก และปฏิบัติงานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  ได้มี
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เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์  
การแก้ไขปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทย 
ไม่โกง” เพ่ือปฏิรูปคนให้มีจิตส านึก สร้างจิตส านึกท่ีตัวบุคคล รับผิดชอบชั่วดี อะไร
ควรท า อะไรไม่ควรท า มองว่าการทุจริตเป็นเร่ืองน่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคม
และสังคมไม่ยอมรับ (2) ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล 
เพ่ือเป็นระบบป้องกันการทุจริต เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วน
ในสังคม (3) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพ่ือปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการ
ต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ 
ซึ่งจะท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าท่ีจะกระท าการทุจริตข้ึนอีกในอนาคต 

ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศได้ก าหนดให้กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับภายในปี พ.ศ. 2559 
หรือภายในรัฐบาลนี้ และก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานน ายุทธศาสตร์ชาติ 
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ยุทธศาสตรดานตาง ๆ แผนพัฒนาดานตาง ๆ มาเปนแผนแมบทหลักในการกําหนด
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ยุทธศาสตรชาติดังกลาวเปนยุทธศาสตรที่ยึด
วัตถุประสงคหลักแหงชาติเปนแมบทหลัก ทิศทางดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต การสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดิน 
ของหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานจะถูกกําหนดจากยุทธศาสตรชาติ  

สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปแหงชาติ วางกรอบยุทธศาสตรชาติ ในระยะ 20 ป  
โดยมีกรอบวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คติพจนประจําชาติวา 
“มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 ความมั่นคง 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและ  
เทาเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม และยุทธศาสตรท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนา การบริหารจัดการ
ภาครัฐ ทั้งนี้ ในยุทธศาสตรที่ 6 ไดกําหนดกรอบแนวทางที่สําคัญ ประกอบดวย     
(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ (2) การพัฒนา
ระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ (3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ 
และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม (4) การวางระบบบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการ (5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ (6) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน ทันสมัย 
เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ ตลอดจน
พัฒนาหนวยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหนาที่เสนอความเห็นทางกฎหมายใหมี
ศักยภาพ 

 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
กําหนดในยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตรนี้ ไดกําหนดกรอบ   
แนวทางการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชัน มุงเนนการสงเสริม 
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สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปแหงชาติ วางกรอบยุทธศาสตรชาติ ในระยะ 20 ป  
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และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม (4) การวางระบบบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการ (5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
กําหนดในยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตรนี้ ไดกําหนดกรอบ   
แนวทางการการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชัน มุงเนนการสงเสริม 
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

และพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก 
มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทานต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
และมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ังสนับสนุนทุกภาคส่วน 
ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิด    
การส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่าง
นักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ท้ังนี้ การบริหารงานของ       
ส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 
 

โมเดลประเทศไทยสู่ควำมม่ันคง มั่งคั่ง และย่ังยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดล
ท่ีน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ 
ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ (1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน 
(Strength from Within) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ 
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทาง และ
เน้นการพัฒนาท่ีสมดุลใน 4 มิติ มิติท่ีหยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่า
ของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ท่ีสมบูรณ์” 
ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะ
ความคิดสร้างสรรค ์ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้งมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และ
ค่านิยมท่ีดี คือ สังคมท่ีมีความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข (Happiness) และ
สังคมท่ีมีความสมานฉันท์ (Harmony)  

 
 

ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะท่ี 3  
(พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติ   
ต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) ก าหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น 
6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ     
การทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิด 
ภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม     
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต       
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ปลูกฝังความคิดแบบดิจิทัล       
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(Digital Thinking) ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

สาระส าคัญทั้ง 6 ด้านดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและ
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

บทท่ี 2 
 

ทฤษฎี ควำมหมำย และรูปแบบของกำรขัดกันระหว่ำง 
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) 

 

   
 

ค าว่า Conflict of Interest1 มีผู้ให้ค าแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น 
“การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่าง    
ผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” 
หรือ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า    
“ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หรือท่ีเรียกว่า 
Conflict of Interest นั้นก็มีลักษณะท านองเดียวกันกับกฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยงไม่ควร   
จะกระท า แต่บุคคลแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละสังคม อาจเห็นว่าเรื่องใดเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมแตกต่างกันไป หรือเมื่อเห็นว่าเป็น
การขัดกันแล้วยังอาจมีระดับของความหนักเบาแตกต่างกัน อาจเห็นแตกต่างกันว่า
เรื่องใดกระท าได้กระท าไม่ได้แตกต่างกันออกไปอีก และในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนบางเรื่อง
บางคนอาจเห็นว่าไม่เป็นไร เป็นเรื่องเล็กน้อย หรืออาจเห็นเป็นเรื่องใหญ่ ต้องถูก
ประณาม ต าหนิ ติฉิน นินทา ว่ากล่าว ฯลฯ แตกต่างกันตามสภาพของสังคม 

โดยพ้ืนฐานแล้ว เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม เป็นกฎศีลธรรมประเภทหนึ่งท่ีบุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่าฝืน แต่เนื่องจาก   
มีการฝ่าฝืนกันมากข้ึน และบุคคลผู้ฝ่าฝืนก็ไม่มีความเกรงกลัวหรือละอายต่อ      
การฝ่าฝืนนั้น  สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียงพอท่ีจะมีผลเป็นการห้าม        
                                                             
1 ศาสตราจารย์ ดร. ก าชัย จงจักรพันธ์ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา 100 พ.ร.บ. ป.ป.ช.” หน้า 27 - 30.  

 

Conflict of Interest คืออะไร ? 
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การกระท าดังกล่าว และในท่ีสุดเพ่ือหยุดยั้งเรื่องดังกล่าวนี้  จึงมีการตรากฎหมาย    
ท่ีเก่ียวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์มากข้ึน ๆ และเป็นเรื่องท่ีสังคมให้       
ความสนใจมากข้ึนตามล าดับ 

 

 
 

กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม2 หมายถึง 
การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการใด ๆ ตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม   
แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรม หรือการด าเนินการท่ีเอื้อผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าท่ีเป็นไปโดยไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสีย 
ต่อภาครัฐ  

 

 
 

จริยธรรม เป็นกรอบใหญ่ทางสังคมท่ีเป็นพ้ืนฐานของแนวคิดเก่ียวกับ      
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต        
การกระท าใดท่ีผิดต่อกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดต่อจริยธรรมด้วย แต่ตรงกันข้าม         
การกระท าใดท่ีฝ่าฝืนจริยธรรมอาจไม่เป็นความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต เช่น การมีพฤติกรรมส่วนตัว
ท่ีไม่เหมาะสม การมีพฤติกรรมชู้สาว เป็นต้น 
                                                             
2 ส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช. ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดท่ี 3 

 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง  
“กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์สว่นบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม”  

“จริยธรรม” และ “กำรทุจริต” 
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2 ส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช. ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดท่ี 3 

 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง  
“กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์สว่นบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม”  

“จริยธรรม” และ “กำรทุจริต” 
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

   

 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลาย

รูปแบบไม่จ ากัดอยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ท้ังนี้ John 
Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ3 คือ 
                                                             
3 สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์ และคณะ “รายงานการวจัิยเรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม” หน้า 2 - 4. 

 

รูปแบบของกำรขัดกันระหวำ่งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
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1) กำรรับผลประโยชน์ต่ำง ๆ (Accepting benefits) เช่น การรับของขวัญ
จากบริษัทธุรกิจ  บริษัทขายยาหรืออุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนค่าเดินทาง          
ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีไปประชุมเรื่องอาหารและยาท่ีต่างประเทศ หรือหน่วยงาน
ราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากธุรกิจท่ีเป็นลูกค้าของหน่วยงาน หรือ
แม้กระท่ังในการใช้งบประมาณของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าท่ีได้รับของแถม 
หรือประโยชน์อื่นตอบแทน เป็นต้น 
 

2) กำรท ำธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญำ (Contracts) 
หมายถึงสถานการณ์ท่ีผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ  มีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท ากับ
หน่วยงานท่ีตนสังกัด ตัวอย่างเช่น การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีท าให้หน่วยงานท าสัญญา 
ซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเป็นท่ีปรึกษา  หรือซื้อท่ีดิน  
ของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทท่ีขัดแย้ง เช่น  
เป็นท้ังผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน 
 

3) กำรท ำงำนหลังจำกออกจำกต ำแหน่งหน้ำท่ีสำธำรณะหรือหลังเกษียณ 
(Post - employment) หมายถึงการท่ีบุคคลลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไป
ท างานในบริษัทเอกชนท่ีด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน เช่น ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ี
ขององค์การอาหารและยา ลาออกจากงานราชการและไปท างานในบริษัทผลิตหรือ
ขายยา หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปท างานเป็นผู้บริหารของ
บริษัทธุรกิจสื่อสาร 
 

4) กำรท ำ งำนพิ เศษ  (Outside employment or moonlighting)    
ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ 
ท่ีเป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะท่ีตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็น
ท่ีปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของ
ผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีท่ีปรึกษาสังกัดอยู่  หรือ
ในกรณีท่ีเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงานพิเศษเป็นท่ีปรึกษาหรือ
เป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทท่ีต้องถูกตรวจสอบ 
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1) กำรรับผลประโยชน์ต่ำง ๆ (Accepting benefits) เช่น การรับของขวัญ
จากบริษัทธุรกิจ  บริษัทขายยาหรืออุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนค่าเดินทาง          
ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีไปประชุมเรื่องอาหารและยาท่ีต่างประเทศ หรือหน่วยงาน
ราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากธุรกิจท่ีเป็นลูกค้าของหน่วยงาน หรือ
แม้กระท่ังในการใช้งบประมาณของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าท่ีได้รับของแถม 
หรือประโยชน์อื่นตอบแทน เป็นต้น 
 

2) กำรท ำธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญำ (Contracts) 
หมายถึงสถานการณ์ท่ีผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ  มีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท ากับ
หน่วยงานท่ีตนสังกัด ตัวอย่างเช่น การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีท าให้หน่วยงานท าสัญญา 
ซ้ือสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเป็นท่ีปรึกษา  หรือซื้อท่ีดิน  
ของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทท่ีขัดแย้ง เช่น  
เป็นท้ังผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน 
 

3) กำรท ำงำนหลังจำกออกจำกต ำแหน่งหน้ำท่ีสำธำรณะหรือหลังเกษียณ 
(Post - employment) หมายถึงการท่ีบุคคลลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไป
ท างานในบริษัทเอกชนท่ีด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน เช่น ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ี
ขององค์การอาหารและยา ลาออกจากงานราชการและไปท างานในบริษัทผลิตหรือ
ขายยา หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปท างานเป็นผู้บริหารของ
บริษัทธุรกิจสื่อสาร 
 

4) กำรท ำ งำนพิ เศษ  (Outside employment or moonlighting)    
ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ 
ท่ีเป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะท่ีตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็น
ท่ีปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของ
ผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีท่ีปรึกษาสังกัดอยู่  หรือ
ในกรณีท่ีเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงานพิเศษเป็นท่ีปรึกษาหรือ
เป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทท่ีต้องถูกตรวจสอบ 
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

5) กำรรู้ข้อมูลภำยใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ท่ี     
ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของ
ตนเอง เช่น ทราบว่ามีการตัดถนนผ่านบริเวณใด ก็จะเข้าไปซื้อท่ีดินนั้นในนามของ
ภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซ้ือขายท่ีดินเพ่ือท าโครงการของรัฐก็จะเข้าไปซื้อท่ีดิน
นั้นเพ่ือเก็งก าไรและขายให้กับรัฐในราคาท่ีสูงข้ึน 
 

6) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your 
employer’s property for private advantage) เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงาน
ต่าง ๆ กลับไปใช้ท่ีบ้าน การน ารถยนต์ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว  
 

7) กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทำงกำรเมือง 
(Pork - barreling) เช่น การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนท่ีหรือบ้านเกิดของ
ตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง 
 

 เมื่อพิจารณา “ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....”4 ท าให้มีรูปแบบ
เพ่ิมเติมจาก ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ 

1) กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ีแสวงหำประโยชน์แก่เครือญำติหรือพวกพ้อง 
(Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เช่น การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าท่ีท าให้หน่วยงานของตนเข้าท าสัญญากับบริษัทของ    
พ่ีน้องของตน 
 

2) กำรใช้อิทธิพลเข้ำไปมีผลต่อกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ หรือ
หน่วยงำนของรัฐอื่น (Influence) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
เช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าท่ีข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดท าการตรวจสอบ
บริษัทของเครือญาติของตน 

 
 
 
 

                                                             
4 ร่างพระราชบัญญัติฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จท่ี 81/2560 
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ดังนั้น จึงสำมำรถสรุปรูปแบบของกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยเป็นกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) เป็น 9 รูปแบบ ดังนี้ 

 

 

กำรรับผลประโยชน์ต่ำง ๆ (Accepting benefits) 

กำรท ำธุรกิจกับตนเอง (Self – dealing)                            
หรือเป็นคู่สัญญำ (Contracts) 

กำรท ำงำนหลังจำกออกจำกต ำแหน่งหน้ำท่ีสำธำรณะ             
หรือหลังเกษียณ (Post – employment) 

กำรท ำงำนพิเศษ                                                     
(Outside employment or moonlighting) 

กำรรู้ข้อมูลภำยใน (Inside information) 

กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว        
(Using your employer’s property for private advantage) 

กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์         
ทำงกำรเมือง (Pork - barreling) 

กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ีแสวงหำประโยชน์แก่เครือญำติหรือพวกพ้อง 
(Nepotism) 

กำรใช้อิทธิพลเข้ำไปมีผลต่อกำรตัดสินใจของเจำ้หน้ำท่ีรัฐ        
หรือหน่วยงำนของรัฐอื่น (Influence) 
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

บทท่ี 3 
 

แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะ5 
 

ปรับวิธีคิด พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน ประเทศชำติเปลี่ยน โลกเปลี่ยน 
 

 
                                                             
5 ส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช. ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดท่ี 3 
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 
 

 
 

เรำมำเขำ้ใจและมำคิดแบบระบบเลขกันเถอะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ท ำไม 

 

ระบบเลข “ฐำนสิบ” (decimal number 
system)  

หมายถึง ระบบเลขที่มีตัวเลข 10 ตัว คือ  
0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9  

เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจ าวันกัน
มาตั้งแต่จ าความกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บอก
ปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันในการสื่อความหมาย สอดคล้องกับระบบ 
“Analog” ที่ใช้ค่าต่อเน่ืองหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่า
ต่อเน่ือง หรือแทนความหมายของข้อมูลโดยการใช้
ฟังชั่นที่ต่อเน่ือง หรือ Continuous 

 

Analog Thinking 

 

ระบบเลข “ฐำนสอง” (binary number 
system)  

หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียง
สองตัว คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง)  

สอดคล้องกับการท างานระบบ Digital   
ที่มีลักษณะการท างานภายในเพียง 2 จังหวะ 
คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาด 
หรือ Discrete 
  

 

Digital Thinking 

จึงใช้ระบบเลขฐำนสิบ (Analog) และระบบเลขฐำนสอง (Digital)  

มำใช้แยกแยะกำร แก้ “ทุจริต” 
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 เมื่อน าระบบเลข “ฐำนสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐำนสอง Digital”   
มาปรับใช้เป็นแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐำนสิบ Analog” และ ระบบคิด “ฐำนสอง 
Digital” จะเห็นได้ว่า...     

 ระบบคิด “ฐำนสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีตัวเลข
หลายตัว และอาจหมายถึงโอกาสท่ีจะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดท่ีหลากหลาย 
ซับซ้อน หากน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จะท าให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะน าประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ 
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ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ 
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
  

 ระบบคิด “ฐำนสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสามารถ
เลือกได้เพียง 2 ทางเท่านั้น คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสท่ีจะ
เลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่, เท็จ กับ จริง, ท าได้ กับ ท าไม่ได้, ประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการน ามาเปรียบเทียบกับ   
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องสามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าท่ีกับ    
เร่ืองส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด และไม่กระท าการท่ีเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
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ตัวอย่ำง 
ระบบคิดฐำนสิบ & ระบบคดิฐำนสอง 
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คิดให้ได้ คิดให้ดี คิดให้เป็น 

- คิดก่อนท ำ (ก่อนกระท ำกำรทุจริต)  

- คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชำติ (ควำม 
  เสียหำยที่เกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ ด้ำน) 

- คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจำกกำรกระท ำกำรทุจริต  
  (เอำมำเป็นบทเรียน) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง (จะต้อง 
  อยู่กับควำมเส่ียงที่จะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออก  
  และติดคุก) 

- คิดถึงคนรอบข้ำง (เส่ือมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ 

- คิดก่อนท ำ (ก่อนกระท ำกำรทุจริต)  

- คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชำติ (ควำม 
  เสียหำยที่เกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ ด้ำน) 

- คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจำกกำรกระท ำกำรทุจริต  
  (เอำมำเป็นบทเรียน) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง (จะต้อง 
  อยู่กับควำมเส่ียงที่จะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออก  
  และติดคุก) 

- คิดถึงคนรอบข้ำง (เส่ือมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ 

 

1. คิดก่อนท ำ (ก่อนกระท ำกำรทุจริต)  
2. คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชำติ  
(ควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ ด้ำน) 
3. คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจำกกำรกระท ำกำรทุจริต  
(เอำมำเป็นบทเรียน) 
4. คิดถึงผลเสียผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเอง  
(จะต้องอยู่กับควำมเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออก  
และติดคุก) 
5. คิดถึงคนรอบข้ำง (เสื่อมเสียตอ่ครอบครัวและวงศ์ตระกูล) 
6. คิดอย่ำงมีสติสัมปชัญญะ 
 

1. คิดแบบพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
และไม่เบียดเบียนประเทศชำติ 
2. คิดอย่ำงรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำท่ี กฎระเบียบ 
3. คิดตำมคุณธรรมว่ำ “ท ำดีได้ด ีท ำชั่วได้ชัว่” 
 

1. คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ออกจำกกันอย่ำงชัดเจน 
2. คิดแยกเรื่องต ำแหน่งหน้ำท่ี กับ เรื่องส่วนตัวออกจำกกัน 
3. คิดที่จะไม่น ำประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมำ
ปะปนกัน มำก้ำวกำ่ยกัน 
4. คิดที่จะไม่เอำประโยชน์ส่วนรวมมำเป็นประโยชน์ส่วนตน  
5. คิดที่จะไม่เอำผลประโยชน์ส่วนรวมมำตอบแทนบุญคุณ
ส่วนตน  
6. คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์สว่นตน 

คิดได ้

คิดด ี

คิดเป็น 
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คิดให้ได้ คิดให้ดี คิดให้เป็น 

- คิดก่อนท ำ (ก่อนกระท ำกำรทุจริต)  

- คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชำติ (ควำม 
  เสียหำยที่เกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ ด้ำน) 

- คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจำกกำรกระท ำกำรทุจริต  
  (เอำมำเป็นบทเรียน) 

- คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง (จะต้อง 
  อยู่กับควำมเส่ียงที่จะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออก  
  และติดคุก) 

- คิดถึงคนรอบข้ำง (เส่ือมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ 
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1. คิดก่อนท ำ (ก่อนกระท ำกำรทุจริต)  
2. คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชำติ  
(ควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ ด้ำน) 
3. คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจำกกำรกระท ำกำรทุจริต  
(เอำมำเป็นบทเรียน) 
4. คิดถึงผลเสียผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเอง  
(จะต้องอยู่กับควำมเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออก  
และติดคุก) 
5. คิดถึงคนรอบข้ำง (เสื่อมเสียตอ่ครอบครัวและวงศ์ตระกูล) 
6. คิดอย่ำงมีสติสัมปชัญญะ 
 

1. คิดแบบพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
และไม่เบียดเบียนประเทศชำติ 
2. คิดอย่ำงรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำท่ี กฎระเบียบ 
3. คิดตำมคุณธรรมว่ำ “ท ำดีได้ด ีท ำชั่วได้ชัว่” 
 

1. คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ออกจำกกันอย่ำงชัดเจน 
2. คิดแยกเรื่องต ำแหน่งหน้ำท่ี กับ เรื่องส่วนตัวออกจำกกัน 
3. คิดที่จะไม่น ำประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมำ
ปะปนกัน มำก้ำวกำ่ยกัน 
4. คิดที่จะไม่เอำประโยชน์ส่วนรวมมำเป็นประโยชน์ส่วนตน  
5. คิดที่จะไม่เอำผลประโยชน์ส่วนรวมมำตอบแทนบุญคุณ
ส่วนตน  
6. คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์สว่นตน 

คิดได ้

คิดด ี

คิดเป็น 
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

บทท่ี 4  
 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดกำรขัดกนั 
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

 

 คณะท างานวิเคราะห์เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์   
ทับซ้อนของส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงท่ีจะเกิดการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยก าหนด
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง  ได้แก่ ระดับโอกาส   
ท่ีจะเกิดความเส่ียง  (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ  ( Impact)      
เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยง และออกแบบแนวทางการจัดการความเสี่ยงต่อไป 

 
    

1. ก าหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
2. ประเมินความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ ตามตารางคะแนน โดยก าหนดระดับ

ท่ีเหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงนั้น ๆ 5 ระดับ เพ่ือให้ทราบถึงความรุนแรงและ
ความส าคัญโดยพิจารณาจาก 

2.1 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด 
2.2 ผลกระทบของความเสี่ยง หากเหตุการณ์นั้น ๆ จะก่อให้เกิดความเสียหาย

ในระดับใด 
 

ตำรำงท่ี 1 เกณฑ์ก ำหนดระดับโอกำส (Likelihood) ท่ีจะเกิดควำมเสี่ยง 
 

ระดบั โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบอ่ยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน COSO มีขั้นตอนกำรด ำเนนิกำร ดงันี้ 
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ตำรำงท่ี 2 เกณฑ์ก ำหนดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ท่ีส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน 

 

ระดับ ผลกระทบที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยคร้ัง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ คร้ัง 

 

3. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งจะบ่งบอกถึงระดับ
ความส าคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาส        
ท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)   
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี ้
 

 
 

 ตำรำงท่ี 3 แสดงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15 - 25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9 - 14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4 - 8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1 - 3 คะแนน 

 

ระดับควำมเสี่ยง  
= โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 

(Likelihood x Impact) 
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3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยคร้ัง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ คร้ัง 

 

3. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งจะบ่งบอกถึงระดับ
ความส าคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาส        
ท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)   
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี ้
 

 
 

 ตำรำงท่ี 3 แสดงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15 - 25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9 - 14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4 - 8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1 - 3 คะแนน 

 

ระดับควำมเสี่ยง  
= โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 

(Likelihood x Impact) 
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ตำรำงท่ี 4 กำรแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile         
แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ในกำรแบ่ง 

 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

คะแนนระดับ 
ควำมเสี่ยง 

มำตรกำรก ำหนด กำรแสดง 
สีสัญลักษณ ์

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15 - 25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

           สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9 - 14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง            สีส้ม 

ปานกลาง 
(Medium) 

4 - 8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเส่ียง 
 

           สีเหลือง 

ต่ า (Low) 1 - 3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง            สีเขียว  
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 1 2 3 4 5 

น ำควำมเสี่ยงท่ีไดจ้ำกกำรวิเครำะห์มำจัดท ำแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 

ควำมเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 

ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควำมเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
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4. น าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีได้มาจัดท าตารางสรุปการประเมิน      
ความเสี่ยง และจัดกลุ่มของความเสี่ยงเข้ากับรูปแบบของความเสี่ยงทั้ง 9 รูปแบบ  
 

ตำรำงท่ี 5 ตำรำงสรุปผลกำรประเมินควำมเสี่ยง 
 

ล ำดับ สี ควำมเสี่ยง ระดับของ 
ควำมเสี่ยง 

รูปแบบ 

1  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 20 (สูงมาก) รูปแบบท่ี 1 

2  การเบิกจ่าย  16 (สูงมาก) รูปแบบท่ี 6 

3  การใช้อ านาจหน้าที/่การใช้ดุลพินิจ 16 (สูงมาก) รูปแบบท่ี 8 

4  การใช้ทรัพย์สินของส านักงาน 15 (สูงมาก) รูปแบบท่ี 6 

5  
พฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม (เบียดบังเวลาราชการ/
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดส่วนตัว) 

12 (สูง) รูปแบบท่ี 9 

6  
การใช้อิทธิพล (มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ ร้อง-ผู้กล่าวหา-ผู้ยื่น
บัญชีฯ/ฝากงานให้เครือญาติ) 

12 (สูง) รูปแบบท่ี 9 

7  การจัดซื้อจัดจ้าง 3 (ต่ า) รูปแบบท่ี 8 
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4. น าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีได้มาจัดท าตารางสรุปการประเมิน      
ความเสี่ยง และจัดกลุ่มของความเสี่ยงเข้ากับรูปแบบของความเสี่ยงทั้ง 9 รูปแบบ  
 

ตำรำงท่ี 5 ตำรำงสรุปผลกำรประเมินควำมเสี่ยง 
 

ล ำดับ สี ควำมเสี่ยง ระดับของ 
ควำมเสี่ยง 

รูปแบบ 

1  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 20 (สูงมาก) รูปแบบท่ี 1 

2  การเบิกจ่าย  16 (สูงมาก) รูปแบบท่ี 6 

3  การใช้อ านาจหน้าที/่การใช้ดุลพินิจ 16 (สูงมาก) รูปแบบท่ี 8 

4  การใช้ทรัพย์สินของส านักงาน 15 (สูงมาก) รูปแบบท่ี 6 

5  
พฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม (เบียดบังเวลาราชการ/
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดส่วนตัว) 

12 (สูง) รูปแบบท่ี 9 

6  
การใช้อิทธิพล (มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ ร้อง-ผู้กล่าวหา-ผู้ยื่น
บัญชีฯ/ฝากงานให้เครือญาติ) 

12 (สูง) รูปแบบท่ี 9 

7  การจัดซื้อจัดจ้าง 3 (ต่ า) รูปแบบท่ี 8 
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

บทท่ี 5  
 

มำตรกำรเพื่อควบคุมควำมเสี่ยงหรือลดควำมเสี่ยงอันอำจเกิดจำกกำรขัดกนั
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

 

จากการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด   
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของส านักงาน ป.ป.ช. 
ในบทท่ี 4 ปรากฏผลการวิเคราะห์ โดยส านักงาน ป.ป.ช. จ าเป็นต้องจัดท าหรือ     
มีมาตรการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเส่ียงอันอาจเกิดจากการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
และลูกจ้างของส านักงาน ป.ป.ช. รวมท้ังสิ้น 6 เร่ือง ดังนี้ 

 

 
 

 บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ช. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
กับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยเคร่งครัด ได้แก่ 

1.1 มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ด าเนินกิจการ
ท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  

1.2 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ พ.ศ. 2543  
   ส านักงาน ป.ป.ช. ต้องมีการก าหนดนโยบายการให้หรือการรับของขวัญ
ของบุคลากรส านักงาน ป.ป.ช. มีการสร้างจิตส านึก ท่ีดีในการแยกแยะประโยชน์ 
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม โดยแสดงเจตนารมณ์ในการงดให้หรือรับของขวัญ
โดยชัดเจนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การประกาศเจตนารมณ์โดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
กับส านักงาน ป.ป.ช. รับทราบเจตนารมณ์ในการงดรับของขวัญ ของฝากใด ๆ      
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. มำตรกำรป้องกันกรณีกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
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ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา ต้องตระหนักและให้ความส าคัญ รวมท้ังก ากับดูแล 
ตรวจสอบ ติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการใด ๆ ในการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด เพ่ือป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 
 

เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ ามัน     
งบลับ ค่าเบ้ียประชุม เป็นต้น 
 บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ช. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ
ท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของทางราชการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าท่ีพักในการเดินทาง  
ไปราชการ ค่าน้ ามัน งบลับ เบ้ียประชุม ฯลฯ) โดยเคร่งครัด  
 การเบิกจ่ายเงินของทางราชการเพ่ือด าเนินการใด ๆ ผู้มีอ านาจหรือผู้บังคับ 
บัญชาต้องพิจารณาให้ความส าคัญในเรื่องความเหมาะสม และหลักความคุ้มค่า      
ท่ีสัมพันธ์กับภารกิจงาน/ลักษณะงาน เวลาในการไปปฏิบัติราชการ จ านวนเจ้าหน้าท่ี
ท่ีออกไปปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ตามความจ าเป็นของการปฏิบัติราชการในแต่ละ
กรณี ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ต้องจัดให้มีคู่มือ และเผยแพร่ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ 
การเบิกจ่ายเงินของทางราชการในกรณีต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ช. 
ได้รับทราบและยึดเป็นแนวทางด าเนินการท่ีถูกต้องและเป็นมาตรฐานความเข้าใจ   
ท่ีตรงกัน หรือจัดให้มีการบรรจุเป็นหัวข้อการอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ช. 
ซึ่งได้รับการบรรจุใหม่ หรือจัดท าเป็นหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ   
เป็นต้น 
 

 

เช่น การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ในการอนุมัติการไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา      
ในการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น 

2. มำตรกำรป้องกันกรณีกำรเบิกจำ่ยเงินของทำงรำชกำร 

3. มำตรกำรป้องกันกรณีกำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ี 
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ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา ต้องตระหนักและให้ความส าคัญ รวมท้ังก ากับดูแล 
ตรวจสอบ ติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการใด ๆ ในการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด เพ่ือป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 
 

เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ ามัน     
งบลับ ค่าเบ้ียประชุม เป็นต้น 
 บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ช. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ
ท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของทางราชการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าท่ีพักในการเดินทาง  
ไปราชการ ค่าน้ ามัน งบลับ เบ้ียประชุม ฯลฯ) โดยเคร่งครัด  
 การเบิกจ่ายเงินของทางราชการเพ่ือด าเนินการใด ๆ ผู้มีอ านาจหรือผู้บังคับ 
บัญชาต้องพิจารณาให้ความส าคัญในเรื่องความเหมาะสม และหลักความคุ้มค่า      
ท่ีสัมพันธ์กับภารกิจงาน/ลักษณะงาน เวลาในการไปปฏิบัติราชการ จ านวนเจ้าหน้าท่ี
ท่ีออกไปปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ตามความจ าเป็นของการปฏิบัติราชการในแต่ละ
กรณี ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ต้องจัดให้มีคู่มือ และเผยแพร่ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ 
การเบิกจ่ายเงินของทางราชการในกรณีต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ช. 
ได้รับทราบและยึดเป็นแนวทางด าเนินการท่ีถูกต้องและเป็นมาตรฐานความเข้าใจ   
ท่ีตรงกัน หรือจัดให้มีการบรรจุเป็นหัวข้อการอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ช. 
ซึ่งได้รับการบรรจุใหม่ หรือจัดท าเป็นหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ   
เป็นต้น 
 

 

เช่น การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ในการอนุมัติการไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา      
ในการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น 

2. มำตรกำรป้องกันกรณีกำรเบิกจำ่ยเงินของทำงรำชกำร 

3. มำตรกำรป้องกันกรณีกำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ี 

	 เช่น	ค่าเช่าบ้าน	ค่าทีพ่กั	ค่าเบีย้เล้ียงในการเดนิทางไปราชการ	ค่าน�า้มัน	
งบลับ	ค่าเบี้ยประชุม	เป็นต้น

 เช่น	การใช้ดลุพนิจิในการบรหิารงานบคุคล	การใช้ดลุพนิจิของผูบ้งัคบับญัชา
ในการอนมุตักิารไปปฏบิตัริาชการต่างจงัหวดั	การใช้ดุลพนิจิของผูบั้งคับบัญชา	
ในการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	เป็นต้น
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

การใช้ดุลพินิจเพ่ือสั่งการ หรือการด าเนินการใด ๆ ผู้มีอ านาจหรือบังคับบัญชา
ต้องให้ความส าคัญในหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  ต้องแยกเรื่องส่วนตัว    
ออกจากประเด็นการท างาน ต้องค านึงถึงความเหมาะสมและหลักความคุ้มค่าท่ีสัมพันธ์
กับภารกิจงาน/ลักษณะงาน ในกรณีการไปปฏิบัติราชการนอกพ้ืนท่ี ต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ  โดยยึดหลักการท างาน 
“ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ” ดังนั้น บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ช. ต้องปฏิบัติ 
ตามกฎหมายและระเบียบโดยเคร่งครัด   

 

 
 

 เช่น การใช้วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ส านักงาน กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ  
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว การน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ ของทางราชการไปใช้        
ในกิจธุระส่วนตัว การให้พนักงานขับรถของส านักงานไปกระท าภารกิจส่วนตัว      
ซึ่งไม่เก่ียวข้องในหน้าท่ีหรือภารกิจของทางราชการ น ารถยนต์ส่วนตัวและครอบครัว
มาจอดค้างคืนในส านักงาน ป.ป.ช. โดยไม่มีเหตุจ าเป็นกับทางราชการ  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ต้องจัดให้มีระเบียบ/หลักเกณฑ์เก่ียวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ และอาจให้มีการจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน/ระเบียบการใช้วัสดุ
อุปกรณ์หรือทรัพย์สินของทางราชการรวมท้ังเผยแพร่ระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้บุคลากร
ของส านักงาน ป.ป.ช. ได้รับทราบ และยึดเป็นแนวทางด าเนินการท่ีถูกต้องและ    
เป็นมาตรฐานความเข้าใจท่ีตรงกัน 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ต้องจัดให้มีแผนการควบคุมการใช้ทรัพยากร/วัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน มีการประมาณการใช้ทรัพยากรให้มีความเหมาะสม และมีความสมดุล   
กับภารกิจงาน ผลสัมฤทธิ์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ต้องจัดให้มีการอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิดและ     
การปรับทัศนคติ สร้างฐานคิดในเรื่องการแยกระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ช. หรือจัดท าเป็นหลักสูตร  
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เป็นต้น 

4. มำตรกำรป้องกันกรณีกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

 
 
                         

 
 

 

  
 

ส ำหรับข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

 36 

 ผู้บริหาร/ ผู้บังคับบัญชา ต้องให้ความส าคัญและด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมท้ังต้องให้ความส าคัญและสอดส่องดูแล    
มิให้มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในลักษณะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ท้ังนี้ 
หากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการใดในลักษณะข้างต้น จะต้องพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการ 
 

 
 

เช่น การมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา    
ผู้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน) การมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว ซึ่งอาจส่งผลกระทบ  
ต่อการเลือกปฏิบัติระหว่างบุคคลและก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน การน า   
บุตรหลานมาเลี้ยง หรือดูแลในสถานท่ีท างาน อันอาจรบกวนการปฏิบัติงานของผู้อื่น 
เป็นต้น 
 ต้องมีการสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับบุคลากรของส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักถึงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 ต้องบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติว่าด้วยประมวลจริยธรรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ข้าราชการ และลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด รวมท้ังอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ือให้บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ช. ได้รับทราบถึงข้อบังคับ และให้ความส าคัญ 
ต่อจริยธรรมในการด ารงตน จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ตามระเบียบฯ 
ดังกล่าว 
  ด าเนินการออกประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบในการปฏิบัติตน เพ่ือให้
เกิดความเหมาะสมในการด ารงตนเป็นบุคลากรท่ีดีของส านักงาน ป.ป.ช. 
  ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและประพฤติตน     
ให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา สนับสนุน ส่งเสริม ควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

5. มำตรกำรป้องกันกรณีกำรมีพฤติกรรมท่ีอำจเข้ำข่ำยเป็นกำรขัดกนั
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในกำรปฏิบัตงิำน 

	 เช่น	การใช้วสัดอุปุกรณ์	คอมพวิเตอร์ส�านกังาน	กล้องถ่ายรปู	กล้องวดิโีอ	
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	 การน�ารถยนต์	 รถจักรยานยนต์	 ของทางราชการไปใช้	
ในกจิธุระส่วนตัว	การให้พนกังานขบัรถของส�านักงานไปกระท�าภารกจิส่วนตวั	 
ซึง่ไม่เกีย่วข้องในหน้าทีห่รอืภารกจิของทางราชการ	น�ารถยนต์ส่วนตวัและครอบครัว 
มาจอดค้างคืนในส�านักงาน	ป.ป.ช.	โดยไม่มีเหตุจ�าเป็นกับทางราชการ



 
 
                         

 
 

 

  
 

ส ำหรับข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

 36 

 ผู้บริหาร/ ผู้บังคับบัญชา ต้องให้ความส าคัญและด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมท้ังต้องให้ความส าคัญและสอดส่องดูแล    
มิให้มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในลักษณะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ท้ังนี้ 
หากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการใดในลักษณะข้างต้น จะต้องพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการ 
 

 
 

เช่น การมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา    
ผู้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน) การมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว ซึ่งอาจส่งผลกระทบ  
ต่อการเลือกปฏิบัติระหว่างบุคคลและก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน การน า   
บุตรหลานมาเลี้ยง หรือดูแลในสถานท่ีท างาน อันอาจรบกวนการปฏิบัติงานของผู้อื่น 
เป็นต้น 
 ต้องมีการสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับบุคลากรของส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักถึงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 ต้องบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติว่าด้วยประมวลจริยธรรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ข้าราชการ และลูกจ้างส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด รวมท้ังอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ือให้บุคลากรของส านักงาน ป.ป.ช. ได้รับทราบถึงข้อบังคับ และให้ความส าคัญ 
ต่อจริยธรรมในการด ารงตน จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ตามระเบียบฯ 
ดังกล่าว 
  ด าเนินการออกประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบในการปฏิบัติตน เพ่ือให้
เกิดความเหมาะสมในการด ารงตนเป็นบุคลากรท่ีดีของส านักงาน ป.ป.ช. 
  ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและประพฤติตน     
ให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา สนับสนุน ส่งเสริม ควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

5. มำตรกำรป้องกันกรณีกำรมีพฤติกรรมท่ีอำจเข้ำข่ำยเป็นกำรขัดกนั
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในกำรปฏิบัตงิำน 

 เช่น	การมคีวามสมัพันธ์ใกล้ชดิกับผู้มส่ีวนได้เสยี	(ผูก้ล่าวหา	ผูถ้กูกล่าวหา 
ผูย้ืน่บญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิ)	การมคีวามสมัพนัธ์เชงิชูส้าว	ซึง่อาจส่งผลกระทบ  
ต่อการเลือกปฏิบัติระหว่างบุคคลและก่อให้เกดิปัญหาในการปฏบิตังิาน	การน�า	 
บตุรหลานมาเลีย้ง	หรอืดแูลในสถานทีท่�างาน	อนัอาจรบกวนการปฏิบตังิานของผูอ่ื้น 
เป็นต้น
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ตามความในข้อ 35 ของประมวลจริยธรรม ท้ังนี้      
ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิด 
ทางวินัย และต้องด าเนินการทางวินัยตามหมวดท่ี 6 กลไก และระบบการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 
 ต้องจัดให้มีสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมส าหรับบุตรหลานของบุคลากร     
ในส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือมิให้เกิดการรบกวนการปฏิบัติงานของผู้อื่น    
 

 
 

เช่น การแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี การพิจารณาความดี
ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นต้น 
  ต้องสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับบุคลากรของส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือให้เกิด 
ความตระหนักถึงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 สร้างความรู้ ความเข้าใจต่อประชาชน เผยแพร่ช่องทางการตรวจสอบ    
การร้องเรียนพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของบุคลากรส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ สอดส่องดูแลมิให้มีการใช้
อิทธิพลเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันอาจท าให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานก ากับวินัย/ ส านักบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล ต้องมีการด าเนินการ ติดตาม ก ากับ ควบคุมดูแล และตรวจสอบ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน ป.ป.ช. อย่างใกล้ชิด และในกรณี  
ท่ีมีเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานโดยมิชอบใด ๆ ต้องมีการด าเนินการ
ตรวจสอบด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม 
 
 
  
 
 
 
 

6. มำตรกำรป้องกันกรณีกำรใช้อิทธิพลในต ำแหน่งหน้ำท่ีรำชกำร 
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บทท่ี 6  
   

ตัวอย่ำงกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 ในรูปแบบต่ำง ๆ  

 

 
1.1 นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี

จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวันดังกล่าว นายรวย นายก อบต. ได้มอบงาช้างจ านวนหนึ่งคู่
ให้แก่ นายสุจริต เพ่ือเป็นของที่ระลึก นายสุจริตได้มอบงานช้างดังกล่าวให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด ตรวจสอบมูลค่าพร้อมท้ังด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย 
แต่ต่อมา นายสุจริต พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงเร่งให้
หน่วยงานต้นสังกัดคืนงาช้างให้แก่นายรวย  
  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 ประกอบประกาศคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 7 ประกอบข้อ 5 (2) ได้ก าหนดว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใด 
ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นท่ีมิใช่ญาติซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า     
สามพันบาท แล้วประสงค์จะรับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน จะต้องแจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินนั้นต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้ ง    
ถอดถอนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี ในทันทีท่ีสามารถกระท าได้ เพ่ือให้
วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ผู้นั้น รับทรัพย์สินน้ันไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
  เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่า เมื่อนายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
ได้รับงาช้างแล้ว ได้ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบมูลค่าพร้อมท้ังด าเนินการ   
ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่ต่อมานายสุจริต พิจารณาเห็นว่า ไม่สมควร
รับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงส่งคืนให้นายรวยไป โดยใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ระเบียบแนวทางปฏิบัติและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือความรอบคอบ และส่งคืนงาช้าง 

1. กำรรับผลประโยชน์ต่ำง ๆ 

 เช่น	 การแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	 การพิจารณาความดี
ความชอบ	การแต่งตั้ง	โยกย้าย	เป็นต้น
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บทท่ี 6  
   

ตัวอย่ำงกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 ในรูปแบบต่ำง ๆ  

 

 
1.1 นายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี

จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวันดังกล่าว นายรวย นายก อบต. ได้มอบงาช้างจ านวนหนึ่งคู่
ให้แก่ นายสุจริต เพ่ือเป็นของที่ระลึก นายสุจริตได้มอบงานช้างดังกล่าวให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด ตรวจสอบมูลค่าพร้อมท้ังด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย 
แต่ต่อมา นายสุจริต พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงเร่งให้
หน่วยงานต้นสังกัดคืนงาช้างให้แก่นายรวย  
  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 ประกอบประกาศคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เร่ือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 7 ประกอบข้อ 5 (2) ได้ก าหนดว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใด 
ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นท่ีมิใช่ญาติซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า     
สามพันบาท แล้วประสงค์จะรับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน จะต้องแจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินนั้นต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้ ง    
ถอดถอนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี ในทันทีท่ีสามารถกระท าได้ เพ่ือให้
วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ผู้นั้น รับทรัพย์สินน้ันไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
  เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว่า เมื่อนายสุจริต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
ได้รับงาช้างแล้ว ได้ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบมูลค่าพร้อมท้ังด าเนินการ   
ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่ต่อมานายสุจริต พิจารณาเห็นว่า ไม่สมควร
รับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงส่งคืนให้นายรวยไป โดยใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ระเบียบแนวทางปฏิบัติและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือความรอบคอบ และส่งคืนงาช้าง 

1. กำรรับผลประโยชน์ต่ำง ๆ 
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

แก่นายรวยภายใน 3 วัน จากข้อเท็จจริง จึงฟังได้ว่านายสุจริตมิได้มีเจตนาหรือ      
มีความประสงค์ท่ีจะรับงาช้างนั้นไว้เป็นสิทธิของตนแต่อย่างใด6 

1.2 การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน      
เพ่ือช่วยให้บริษัทเอกชนรายน้ัน ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ7 

1.3 การท่ีบริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่ามากกว่า 10 บาท   
แก่เจ้าหน้าท่ีในปีท่ีผ่านมา และปีนี้เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณี
พิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่น ๆ เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก8 

1.4 การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
รัฐวิสาหกิจและได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อ 
การให้ค าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะท่ีเป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะท่ีเอื้อประโยชน์ 
ต่อบริษัทผู้ให้น้ัน ๆ9 

1.5 เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน       
เม่ือต้องท างานท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทเอกชนแห่งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับ
สัมปทาน เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนท่ีเคยได้รับของขวัญมา10 
 
 

 
 

2.1 นิติกร ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ส านักงานสรรพากรจังหวัด
ในส่วนภูมิภาคหารายได้พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชน 
ได้อาศัยโอกาสท่ีตนปฏิบัติหน้าท่ี เร่งรัดภาษีอากรค้างผู้ประกอบการรายหนึ่ง       
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวิตให้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการของ
ผู้ประกอบการดังกล่าว รวมท้ังพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะท่ี
ตนก าลังด าเนินการเร่งรัดภาษีอากรค้าง พฤติการณ์ของเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวเป็น    
                                                             
6 ตัวอย่างเรื่องกล่าวหาท่ีร้องเรียนมายังส านักงาน ป.ป.ช. 
7
 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

8 เรื่องเดียวกัน 
9 เรื่องเดียวกัน 
10 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

2. กำรท ำธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญำ 
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การอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 255111 

2.2 การท่ีเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงาน     
ต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัท       
ท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่12 

2.3 ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็น
ของเจ้าหน้าท่ีหรือบริษัทท่ีผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่13 

2.4 การท่ีผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นท่ีปรึกษา หรือเป็นผู้ท า
บัญชีให้กับบริษัทท่ีต้องถูกตรวจสอบ14 

2.5 ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซื้อท่ีดินย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินในการก าดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีต
นายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าพนักงาน      
มีหน้าท่ีดูแลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูล
ซื้อท่ีดินและท าสัญญาซื้อขายท่ีดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย       
ในสัญญาซ้ือท่ีดินโฉนดแปลงดังกล่าว อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542     
มาตรา 100 (1)15 
 
 
 

                                                             
11 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมสรรพากร 
12

  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
13 เรื่องเดียวกัน 
14 เรื่องเดียวกัน 
15 หนังสือชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดท่ี 3 ส านักงาน ป.ป.ช. 
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11 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมสรรพากร 
12
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  41 

คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 
 

3.1 อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพ่ิงเกษียณอายุราชการไปท างาน
เป็นท่ีปรึกษาในบริษัทผลิตหรือขายยา โดยใช้อิทธิพลจากท่ีเคยด ารงต าแหน่ง        
ในโรงพยาบาลดังกล่าว ให้โรงพยาบาลซื้อยาจากบริษัทท่ีตนเองเป็นท่ีปรึกษาอยู่ 
พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลความผิดท้ังทางวินัยและทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมี
ต าแหน่งหรือหน้าท่ี ท้ังท่ีตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าท่ีนั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์       
ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 12316 

3.2 การท่ีผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพ    
ออกจากราชการไปท างานในบริษัทผลิตหรือขายยา17 

3.3 การท่ีผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกษียณแล้วใช้อิทธิพลท่ีเคย
ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานรัฐ รับเป็นท่ีปรึกษาให้บริษัทเอกชนท่ีตนเคยติดต่อ
ประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น18 

3.4 การว่าจ้างเจ้าหน้าท่ีผู้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมท่ีหน่วยงานเดิม
โดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย19  
 
 

 
 

 

4.1 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภาษี 6 ส านักงานสรรพากรจังหวัดในส่วนภูมิภาค 
ได้จัดตั้งบริษัทรับจ้างท าบัญชีและให้ค าปรึกษาเก่ียวกับภาษีและมีผลประโยชน์
เก่ียวข้องกับบริษัท โดยรับจ้างท าบัญชีและยื่นแบบแสดงรายการให้ผู้ เสียภาษี       
                                                             
16 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมสรรพากร 
17 เรื่องเดียวกัน 
18 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
19 เรื่องเดียวกัน 

3. กำรท ำงำนหลังจำกออกจำกต ำแหน่งหน้ำท่ีสำธำรณะ 
หรือหลังเกษียณ 

4. กำรท ำงำนพิเศษ   
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ในเขตจังหวัดท่ีรับราชการอยู่และจังหวัดใกล้เคียง  กลับมีพฤติการณ์ช่วยเหลือ       
ผู้เสียภาษีให้เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง และรับเงินค่าภาษีอากรจากผู้เสียภาษี
บางรายแล้ว มิได้น าไปยื่นแบบแสดงรายการช าระภาษีให้ พฤติการณ์ของเจ้าหน้าท่ี
ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
กรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ข้อ 9 (7) (8) และอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 
หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา 83 (3)    
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 อีกท้ังเป็นการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการโดยร้ายแรง และ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต และยังกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 255120 

4.2 การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีทางราชการรับจ้างเป็น       
ท่ีปรึกษาโครงการ เพ่ือให้บริษัทเอกชนท่ีว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัท
คู่แข่ง21  

4.3 การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ท างานท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน    
อย่างเต็มท่ี แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่น ๆ ท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย22 
 

 
 

5.1 นายช่าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  องค์การโทรศัพท์แห่ง    
ประเทศไทย ได้น าข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบ 470 MHZ และระบบ
ปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้อื่น จ านวน 40 หมายเลข เพ่ือน าไปปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์ 
เคลื่อนท่ีท่ีน าไปใช้รับจ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลท่ัวไป คณะกรรมการ ป.ป.ช.    
มีมติชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ 
                                                             
20 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมสรรพากร 
21 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
22 เรื่องเดียวกัน 

5. กำรรู้ข้อมูลภำยใน   
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ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
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แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 อีกท้ังเป็นการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการโดยร้ายแรง และ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต และยังกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 255120 

4.2 การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีทางราชการรับจ้างเป็น       
ท่ีปรึกษาโครงการ เพ่ือให้บริษัทเอกชนท่ีว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัท
คู่แข่ง21  

4.3 การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ท างานท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน    
อย่างเต็มท่ี แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่น ๆ ท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย22 
 

 
 

5.1 นายช่าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  องค์การโทรศัพท์แห่ง    
ประเทศไทย ได้น าข้อมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบ 470 MHZ และระบบ
ปลดล็อคไปขายให้แก่ผู้อื่น จ านวน 40 หมายเลข เพ่ือน าไปปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์ 
เคลื่อนท่ีท่ีน าไปใช้รับจ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลท่ัวไป คณะกรรมการ ป.ป.ช.    
มีมติช้ีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ 
                                                             
20 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมสรรพากร 
21 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
22 เรื่องเดียวกัน 

5. กำรรู้ข้อมูลภำยใน   
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรา 164 และมีความผิดวินัย ข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่าด้วย
การพนักงาน พ.ศ. 2536 ข้อ 44 และ 4623 

5.2 การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้
ญาติพ่ีน้องไปซื้อท่ีดินบริเวณโครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้กับราชการในราคาท่ีสูงข้ึน24 

5.3 การท่ีเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบ
มาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้ง
ข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนท่ีตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล25 

 

 
 

6.1 คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ใช้อ านาจหน้าท่ีโดยทุจริต ด้วยการสั่งให้
เจ้าหน้าท่ีน าเก้าอี้พร้อมผ้าปลอกคุมเก้าอี้ เครื่องถ่ายวิดีโอ เครื่องเล่นวิดีโอ กล้อง
ถ่ายรูป และผ้าเต็นท์ น าไปใช้ในงานมงคลสมรสของบุตรสาว รวมท้ังรถยนต์ รถตู้
ส่วนกลาง เพ่ือใช้รับส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์ท้ังท่ีบ้านพักและ 
งานฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการการกระท าของ
จ าเลยนับเป็นการใช้อ านาจโดยทุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยและอาญา ต่อมาเรื่องเข้าสู่กระบวนการ
ในชั้นศาล ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระท าของจ าเลย   
เป็นการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าท่ีฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าท่ีซื้อท าจัดการหรือรักษา
ทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็น       
เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151      
และ 157 จึงพิพากษาให้จ าคุก 5 ปี และปรับ 20,000 บาท  ค าให้การรับสารภาพ   
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี  ลดโทษให้ก่ึงหนึ่ง คงจ าคุกจ าเลยไว้ 2 ปี 6 เดือน
และปรับ 10,000 บาท26 
                                                             
23 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมสรรพากร 
24 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
25 เรื่องเดียวกัน 
26 ค าพิพากษาศาลอาญา คดีหมายเลขด า อ. 2117/2558 

6. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

 
 
                         

 
 

 

  
 

ส ำหรับข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
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6.2 การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้มีหน้าท่ีขับรถยนต์ของส่วนราชการ น าน้ ามัน 
ในรถยนต์ไปขาย และน าเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ 
เพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าท่ีควรจะเป็นพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริต  เบียดบัง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐานลักทรัพย์27 

6.3 การท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่าย   
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง น ารถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว28 

 

 
 

7.1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก แก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม ่ในต าบลท่ีตนมีฐานเสียง
โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ และตรวจรับงานท้ังท่ีไม่ ถูกต้องตามแบบ      
รูปรายการท่ีก าหนด รวมท้ังเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก 
การกระท าดังกล่าวมีมูลเป็นการกระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย  หรือ     
สวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วย
อ านาจหน้าท่ี มีมูลความผิดท้ังทางวินัยอย่างร้ายแรงและทางอาญา คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้มีอ านาจ  
แต่งตั้งถอดถอน และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ29 

7.2 การท่ีนักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนน 
สร้างสะพานลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน30 

7.3 การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนท่ีหรือบ้านเกิดของตนเอง31 
 

                                                             
27

 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
28 การระดมความเห็นของคณะท างานวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน        
ของส านักงาน ป.ป.ช. 
29 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมสรรพากร 
30 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
31 เรื่องเดียวกัน 

7. กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตัง้ 
เพ่ือประโยชน์ในทำงกำรเมือง 
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6.2 การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้มีหน้าท่ีขับรถยนต์ของส่วนราชการ น าน้ ามัน 
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ผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐานลักทรัพย์27 
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 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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29 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมสรรพากร 
30 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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7. กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตัง้ 
เพ่ือประโยชน์ในทำงกำรเมือง 
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 
พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น าบันทึกการจับกุมท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจชุดจับกุม  

ท าข้ึนในวันเกิดเหตุรวมเข้าส านวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึก  
การจับกุม เพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติของตนให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง32 

 

 
 

9.1 เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะผู้บริหาร  เข้าแทรกแซง      
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ให้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมาย
หรือฝ่าฝืนจริยธรรม  

9.2 นายเอ เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหน่ึงในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ  
นายบ ีหัวหน้าส่วนราชการอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช้ความสัมพันธ์
ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซ ีเข้ารับราชการภายใต้สังกัดของนายบี33  
 

 
 

10.1 การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่ค านึงถึงจ านวนคน จ านวนงาน 
และจ านวนวันอย่างเหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจ านวน 10 วัน แต่ใช้เวลา       
ในการท างานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน เป็นการเดินทางท่องเท่ียวในสถานท่ีต่าง ๆ34  

                                                             
32 ตัวอย่างเรื่องกล่าวหาท่ีร้องเรียนมายังส านักงาน ป.ป.ช. 
33 การระดมความเห็นของคณะท างานวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน        
ของส านักงาน ป.ป.ช. 
34 เรื่องเดียวกัน 

8. กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ีแสวงหำประโยชน์แก่เครือญำติ 

9. กำรใช้อิทธิพลเข้ำไปมีผลต่อกำรตัดสนิใจ 
ของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐหรือหน่วยงำนของรัฐอื่น 

10. กำรขดักันแห่งผลประโยชน์สว่นบุคคล 
กับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอ่ืน ๆ 
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10.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี เนื่องจาก
ต้องการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้35 

10.3 เจ้าหน้าท่ีของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาน้ันอย่างแท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัตกิิจธุระส่วนตัว36  
 

 
                                                             
35 การระดมความเห็นของคณะท างานวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน        
ของส านักงาน ป.ป.ช.  
36 เรื่องเดียวกัน 
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

บทที่ 7  
 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรขัดกัน 
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 

 
 

มำตรำ 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการดังต่อไปน้ี 
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐ         

ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ 
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ินอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด
ตัดตอน ท้ังนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ ถือหุ้น          
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน
หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ
ของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด    
หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อ   
ความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ัน 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐต าแหน่งใดท่ีต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง    
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ให้น าบทบัญญัติตามมาตรา 100 มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว  เป็นการด าเนิน
กิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

มำตรำ 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ 
ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มำตรำ 103/1 บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิด
ฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าท่ีในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

 

 
   

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี ้
 ข้อ 3 ในประกาศนี ้
 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า     
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่าง ๆ     
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาท      
ท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
เร่ือง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 

โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
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 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
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ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี ้
 ข้อ 3 ในประกาศนี ้
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โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือ  
ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดาน     
ของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
 “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งท่ีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับ
ความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ ใด  รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด        
จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ 
ข้อบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี ้
 ข้อ 5 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  
ได้ ดังต่อไปน้ี 
 (1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวน    
ท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป 
 (2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือ
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
 (3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับ
บุคคลท่ัวไป 
 ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้
เป็นของส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของ
ส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นท่ีจะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ     
หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุท่ีจะอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นยึดถือ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดทันที 
 ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  หรือ   
มีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับมาแล้วโดยมี
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ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อั นดี
ระหว่างบุคคล เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กร         
ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ันสังกัด โดยทันทีท่ีสามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล
ความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์น้ันไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
 ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือ
สถาบันหรือองค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ันสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีท่ี     
ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว
ให้เป็นสิทธิของหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ันสังกัดโดยเร็ว 
 เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 
ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 
 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์น้ันต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา
ท่ีมีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ เพ่ือด าเนินการตามความ
ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้แจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์เท่านั้นต่อประธาน  
สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น    
เป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 
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ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อั นดี
ระหว่างบุคคล เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กร         
ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ันสังกัด โดยทันทีท่ีสามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล
ความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์น้ันไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
 ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือ
สถาบันหรือองค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ันสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีท่ี     
ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว
ให้เป็นสิทธิของหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ันสังกัดโดยเร็ว 
 เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 
ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 
 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์น้ันต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา
ท่ีมีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ เพ่ือด าเนินการตามความ
ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้แจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์เท่านั้นต่อประธาน  
สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น    
เป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ตามประกาศฉบับน้ีให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่ถึง
สองปีด้วย 
 

 
 

 โดยท่ีท่ีผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ
ในการให้ของขวัญและรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้หลายครั้ง  เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จ าเป็น
และสร้างทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องเน่ืองจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคาแพง ท้ังยัง
เป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกด้วย และในการก าหนด
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าท่ีของรัฐประเภทต่าง ๆ ก็มีการก าหนดในเรื่องท านอง
เดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ      
ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ฉะนั้น จึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและ
ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการให้ของขวัญและ       
รับของขวัญไว้เป็นการถาวรมีมาตรฐานอย่างเดียวกัน และมีความชัดเจนเพ่ือเสริม
มาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผล
อย่างจริงจัง ท้ังนี้ เฉพาะในส่วนท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติไม่ได้ก าหนดไว้ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี    
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี ้
 "ของขวัญ" หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้แก่กัน    

เพ่ืออัธยาศัยไมตรี และให้หมายความรวมถึงเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้
เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์  หรือให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิ

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญ 
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 
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พิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิท่ีจัดไว้ส าหรับบุคคลท่ัวไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน
หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางหรือท่องเท่ียว ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันและ
ไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงิน
ให้ในภายหลัง 
 "ปกติประเพณีนิยม" หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้

ของขวัญกัน และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี  การแสดง 
ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือ      
ตามมารยาท ท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
 "ผู้บังคับบัญชา" ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยงาน     

ท่ีแบ่งเป็นการภายในของหน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงกว่า
และได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลด้วย 
 "บุคคลในครอบครัว" หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดา

มารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
 ข้อ 4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 5 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัว

ของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
 การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้

ของขวัญท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกินจ านวนท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้  ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด          
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย      
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้ 
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการ

ใด ๆ เพ่ือมอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้ 
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พิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิท่ีจัดไว้ส าหรับบุคคลท่ัวไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน
หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางหรือท่องเท่ียว ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันและ
ไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงิน
ให้ในภายหลัง 
 "ปกติประเพณีนิยม" หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้

ของขวัญกัน และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดง 
ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือ      
ตามมารยาท ท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
 "ผู้บังคับบัญชา" ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยงาน     

ท่ีแบ่งเป็นการภายในของหน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงกว่า
และได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลด้วย 
 "บุคคลในครอบครัว" หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดา

มารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
 ข้อ 4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 5 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัว

ของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
 การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้

ของขวัญท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกินจ านวนท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้  ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด          
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย      
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้ 
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการ

ใด ๆ เพ่ือมอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้ 
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน
รับของขวัญจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้  เว้นแต่เป็นการรับ
ของขวัญตามข้อ 5 
 ข้อ 7 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของ

ตนรับของขวัญจากผู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่
เป็นการรับของขวัญตามกรณีท่ีก าหนดไว้ใน ข้อ 8 
 ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ได้แก่    

ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ     
ในลักษณะดังต่อไปน้ี 
 (1) ผู้ซึ่งมีค าขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอ

ใบรับรอง การขอให้ออกค าสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น 
 (2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐ เช่น 

การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น 
 (3) ผู้ซึ่งก าลังด าเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ากับ

ดูแล เช่น การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น 
 (4)  ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 ข้อ 8 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน

รับของขวัญจากผู้ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้เฉพาะกรณี 
การรับของขวัญท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน
จ านวนท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ         
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 9 ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับของขวัญแล้ว

เจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้        
ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ส าหรับการรับทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด          
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โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าท่ีก าหนดไว้       
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 10 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเก่ียวกับการให้ของขวัญหรือ

รับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบน้ี ให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 
 (1) ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง  ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ี  

ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ด าเนินการ
ตามระเบียบท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วย
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
 (2) ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก  (1) หรือ

พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่า
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ี
ด าเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ัน 
 ข้อ 11 ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าท่ีสอดส่อง  และให้

ค าแนะน าในการปฏิบัติตามระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ  ในกรณีท่ีมีผู้ร้องเรียน   
ต่อส านักงานปลัดส านักนายรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญ
หรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ันเพ่ือด าเนินการตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 12 เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัด           

แก่ประชาชนท่ัวไปในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง    
การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง  ๆ ตามปกติประเพณีนิยม      
ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร  การลงนาม      
ในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ 
 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี  การแสดง

ความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่าง แนะน าหรือก าหนดมาตรการจูงใจท่ีจะพัฒนาทัศนคติ จิตส านึก 
และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด 
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โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าท่ีก าหนดไว้       
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ 10 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเก่ียวกับการให้ของขวัญหรือ

รับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบน้ี ให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 
 (1) ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง  ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ี  

ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ด าเนินการ
ตามระเบียบท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วย
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
 (2) ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก  (1) หรือ

พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่า
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ี
ด าเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ัน 
 ข้อ 11 ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าท่ีสอดส่อง  และให้

ค าแนะน าในการปฏิบัติตามระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ  ในกรณีท่ีมีผู้ร้องเรียน   
ต่อส านักงานปลัดส านักนายรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญ
หรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ันเพ่ือด าเนินการตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 12 เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัด           

แก่ประชาชนท่ัวไปในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง    
การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง  ๆ ตามปกติประเพณีนิยม      
ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร  การลงนาม      
ในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ 
 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี  การแสดง

ความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่าง แนะน าหรือก าหนดมาตรการจูงใจท่ีจะพัฒนาทัศนคติ จิตส านึก 
และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด 
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

   

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้  
 “การเรี่ยไร” หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วย      
ออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน 
ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่า  มิใช่เป็นการซื้อขาย 
แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สิน ท่ีได้มา
ท้ังหมด หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 
 “เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไร” หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมี
ส่วนร่วมในการจัดให้มี การเร่ียไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเร่ียไร หรือเป็นประธาน
กรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน ท่ีปรึกษา หรือในฐานะอื่นใดในการเร่ียไรน้ัน 
 ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับ   
การเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่เป็นการเรี่ยไร ตามข้อ 19 หรือได้รับอนุมัติจาก กคร. หรือ 
กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วย  
การควบคุมการเรี่ยไร นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม     
การเรี่ยไรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ 
กคร. อาจก าหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการเร่ียไรก็ได้ 
 ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า 
“กคร.” ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ และผู้แทนส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรเรี่ยไร 
ของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2544 
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 กคร. จะแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจ านวนไม่เกิน
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 ข้อ 18 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไรท่ี กคร. หรือ กคร. 
จังหวัด แล้วแต่กรณี จะพิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ 6 ได้นั้น จะต้องมีลักษณะและ
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
 (1) เป็นการเรี่ยไรท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์          
แก่หน่วยงานของรัฐน้ันเอง 
 (2) เป็นการเรี่ยไรท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์          
แก่การป้องกันหรือพัฒนาประเทศ 
 (3) เป็นการเร่ียไรท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
 (4) เป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคล
หรือนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมาย    
ว่าด้วยการควบคุมการเร่ียไรแล้ว 
 ข้อ 19 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี 
 (1) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคระรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
 (2) เป็นการเรี่ยไรท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องด าเนินการ     
เพ่ือช่วยเหลือผู้ เสียหายหรือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากสาธารณภัยหรือ
เหตุการณ์ใดที่ส าคัญ 
 (3) เป็นการเรี่ยไรเพ่ือร่วมกันท าบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐิน
พระราชทาน 
 (4) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ 18 (1) หรือ (3) เพ่ือให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกิน
จ านวนเงินหรือมูลค่าตามท่ี กคร. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(5) เป็นการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ 18 (4) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษายกเว้นให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 

(6) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีได้รับอนุมัติหรือได้รับ
ยกเว้นในการขออนุมัติ ตามระเบียบน้ีแล้ว 
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 กคร. จะแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจ านวนไม่เกิน
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 ข้อ 18 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไรท่ี กคร. หรือ กคร. 
จังหวัด แล้วแต่กรณี จะพิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ 6 ได้นั้น จะต้องมีลักษณะและ
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
 (1) เป็นการเรี่ยไรท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์          
แก่หน่วยงานของรัฐน้ันเอง 
 (2) เป็นการเรี่ยไรท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์          
แก่การป้องกันหรือพัฒนาประเทศ 
 (3) เป็นการเร่ียไรท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
 (4) เป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคล
หรือนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมาย    
ว่าด้วยการควบคุมการเร่ียไรแล้ว 
 ข้อ 19 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี 
 (1) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคระรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
 (2) เป็นการเรี่ยไรท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องด าเนินการ     
เพ่ือช่วยเหลือผู้ เสียหายหรือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากสาธารณภัยหรือ
เหตุการณ์ใดที่ส าคัญ 
 (3) เป็นการเรี่ยไรเพ่ือร่วมกันท าบุญเน่ืองในโอกาสการทอดผ้าพระกฐิน
พระราชทาน 
 (4) เป็นการเร่ียไรตามข้อ 18 (1) หรือ (3) เพ่ือให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกิน
จ านวนเงินหรือมูลค่าตามท่ี กคร. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(5) เป็นการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ 18 (4) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษายกเว้นให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 

(6) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีได้รับอนุมัติหรือได้รับ
ยกเว้นในการขออนุมัติ ตามระเบียบน้ีแล้ว 
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 ข้อ 20 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นตามข้อ 19 ให้
จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการดังต่อไปน้ี 
 (1) ให้กระท าการเรี่ยไรเป็นการท่ัวไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (2) ก าหนดสถานท่ีหรือวิธีการท่ีจะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเร่ียไร 
 (3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง 
เว้นแต่โดยลักษณะแห่งการเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้    
ก็ให้จัดท าเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินน้ันไว้เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 
 (4) จัดท าบัญชีการรับจ่ายหรือทรัพย์สินท่ีได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชี
ของทางราชการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีสิ้นสุดการเรี่ยไร  หรือทุกสามเดือน       
ในกรณีท่ีเป็นการเรี่ยไรท่ีกระท าอย่างต่อเนื่องและปิดประกาศเปิดเผย ณ ท่ีท าการ
ของหน่วยงานของรัฐท่ีได้ท าการเรี่ยไรไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพ่ือให้บุคคลท่ัวไป     
ได้ทราบและจัดให้มีเอกสารเก่ียวกับการด าเนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้  ณ สถานท่ี
ส าหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย 
 (5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมท้ังส่งบัญชีตาม (4) ให้ส านักงาน   
การตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้จัดท าบัญชีตาม (4) แล้วเสร็จ 
หรือในกรณีท่ีเป็นการเรี่ยไรท่ีได้กระท าอย่างต่อเนื่อง ให้รายงานการเงินพร้อมท้ัง  
ส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน 
 ข้อ 21 ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไร  ห้ามมิให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังต่อไปน้ี 
 (1) ก าหนดประโยชน์ท่ีผู้บริจาคหรือบุคคลอื่นจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์         
ท่ีหน่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้ 
 (2) ก าหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจ านวนหรือมูลค่า      
ท่ีแน่นอน เว้นแต่ โดยสภาพ มีความจ าเป็นต้องก าหนดเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอน เช่น 
การจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นต้น 
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 (3) กระท าการใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดท าการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือ
กระท าการในลักษณะท่ีท าให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธ
หรือหลีกเลี่ยงท่ีจะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรหรือบริจาคไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 (4) ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐออกท าการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้      
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นออกท าการเร่ียไร 
 ข้อ 22 เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือ
นิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการเร่ียไรซ่ึงมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระท าการดังต่อไปน้ี 
 (1) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าท่ีให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็น
การโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอื่น หรือ        
ด้วยวิธีการอื่นใด 
 (2) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือบุคคลใดช่วยท าการ
เรี่ยไรให้ หรือกระท าในลักษณะท่ีท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่
ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงท่ีจะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรให้ได้        
ไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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 (3) กระท าการใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดท าการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือ
กระท าการในลักษณะท่ีท าให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธ
หรือหลีกเลี่ยงท่ีจะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรหรือบริจาคไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 (4) ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐออกท าการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้      
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นิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการเร่ียไรซ่ึงมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระท าการดังต่อไปน้ี 
 (1) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าท่ีให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็น
การโฆษณาด้วยส่ิงพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอื่น หรือ        
ด้วยวิธีการอื่นใด 
 (2) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือบุคคลใดช่วยท าการ
เรี่ยไรให้ หรือกระท าในลักษณะท่ีท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่
ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงท่ีจะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรให้ได้        
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ร่ำงฯ ที่ ส ำนักงำนคณะกรมกำรกฤษฎีกำ 

 ตรวจพิจำรณำแล้ว เรื่องเสร็จที่ 81/2560 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกัน 
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

   
 

หลักกำร 
 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล  
กับประโยชน์ส่วนรวม 

 

เหตุผล 
 

โดยที่การบริหารงานของรัฐจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งต้องให้ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความ
ซื่อสัตย์สุจริตของผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานของรัฐ จึงต้องห้ามการกระท าอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้มีหน้าที่ดังกล่าวกับประโยชน์ส่วนรวม ประกอบ
กับประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
สมควรก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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ร่ำง 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผดิเกีย่วกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชนส์่วนบุคคล 

กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 
   

.......................................... 
........................................... 
........................................... 

..................................................................................................................................
............................................ 

  

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

  

..................................................................................................................................
............................................ 

มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับ
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มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
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“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่ด าเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุน
จากรัฐ 

“ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า 
(1) นายกรัฐมนตรี 
(2) รัฐมนตรี 
(3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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(4) สมาชิกวุฒิสภา 
(5) ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก (1) และ (2) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการการเมือง 
(6) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 

ฝ่ายรัฐสภา 
(7) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก 

สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(8) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศ

ก าหนด 
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 

ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป    
โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

“คู่สมรส” หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน
สมรสกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

“ญาติ” หมายความวา่  
(1) ผู้บุพการีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(2) ผู้สืบสันดานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(3) คู่สมรสของบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(4) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(5) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(6) บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีความเก่ียวพันโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย  

“โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

“ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้” หมายความรวมถึง 
(1) การปลดหน้ีหรือการลดหนี้ให้เปล่า 
(2) การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบ้ีย 
(3) การเข้าค้ าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 
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(4) สมาชิกวุฒิสภา 
(5) ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก (1) และ (2) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการการเมือง 
(6) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 

ฝ่ายรัฐสภา 
(7) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก 

สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(8) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศ

ก าหนด 
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 

ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป    
โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

“คู่สมรส” หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน
สมรสกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

“ญาติ” หมายความวา่  
(1) ผู้บุพการีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(2) ผู้สืบสันดานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(3) คู่สมรสของบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(4) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(5) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(6) บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีความเก่ียวพันโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย  

“โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

“ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้” หมายความรวมถึง 
(1) การปลดหน้ีหรือการลดหนี้ให้เปล่า 
(2) การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบ้ีย 
(3) การเข้าค้ าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

(4) การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 
(5) การขายหรือการให้เช่าซื้อทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏ    

ในท้องตลาด 
(6) การซื้อหรือการเช่าซื้อทรัพย์สินสูงกว่ามูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏ      

ในท้องตลาด 
(7) การให้ใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการ 

หรือคิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
(8) การให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคล

อื่นโดยปกติทางการค้า 
(9) การให้ส่วนลดในสินค้าหรือทรัพย์สินที่จ าหน่าย  โดยให้ส่วนลดมากกว่า     

ที่ให้แก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
(10) การให้เดินทาง หรือให้ขนส่งบุคคลหรือสิ่งของ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือ

คิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า  
(11) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพหรือการบันเทิงอื่นให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือ 

คิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
(12) การให้บริการวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก 

วิศวกร กฎหมาย หรือบัญชี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคล
อื่นโดยปกติทางการค้า 

(13) การให้รางวัล  
(14) การช าระเงินล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
(15) การอื่นใดซึ่งเป็นการกระท าที่ท าให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจค านวณ

เป็นเงินได้ หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 
“ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้

ของขวัญกัน และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความ
ขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือ
ปฏิบัติกันในสังคมด้วย  

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
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มาตรา 4 เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการโดยยึดประโยชน์
ส่วนรวมของรัฐและประชาชนเป็นส าคัญ ต้องใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ที่ตนมีอยู่โดย
สุจริตและเท่ียงธรรม ต้องไม่กระท าการที่จะก่อให้เกิดความไม่เชื่อถือหรือความไม่ไว้วางใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่และต้องไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  

มาตรา 5 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม แต่การใช้ต าแหน่งหน้าที่แทนหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดอยู่ มิให้ถือว่าเป็นการกระท าตามมาตรานี้ 

การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามวรรคหน่ึงด้วย  

(1) การกระท าที่เก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เว้นแต่ที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัติน้ี 

(2) การก าหนดนโยบายหรือการเสนอหรือให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายหรือ
ร่างกฎซึ่งเอื้อประโยชน์เป็นการเฉพาะต่อกิจการที่ตน คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดา     
มีส่วนได้เสียเกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติที่บุคคลทั่วไปมีอยู่  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล    
การเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นเกินร้อยละห้าของนิติบุคคลนั้นถือว่าเป็นการมีส่วนได้เสีย   
เกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติ เว้นแต่เป็นการด าเนินการตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือ  
ผู้ก ากับดูแล 

(3) การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ซึ่งตนได้รับหรือรู้จาก     
การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติหน้าท่ี หรือการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่โดยทุจริต  

(4) การริเร่ิม เสนอ จัดท า หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
โดยทุจริต หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม  

(5) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ ไปเพ่ือ
ประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎ หรือ
ทรัพย์สินนั้นมีราคาเล็กน้อย 
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มาตรา 4 เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการโดยยึดประโยชน์
ส่วนรวมของรัฐและประชาชนเป็นส าคัญ ต้องใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ที่ตนมีอยู่โดย
สุจริตและเท่ียงธรรม ต้องไม่กระท าการที่จะก่อให้เกิดความไม่เชื่อถือหรือความไม่ไว้วางใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่และต้องไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  

มาตรา 5 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม แต่การใช้ต าแหน่งหน้าที่แทนหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดอยู่ มิให้ถือว่าเป็นการกระท าตามมาตรานี้ 

การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามวรรคหน่ึงด้วย  

(1) การกระท าที่เก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เว้นแต่ที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัติน้ี 

(2) การก าหนดนโยบายหรือการเสนอหรือให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายหรือ
ร่างกฎซึ่งเอื้อประโยชน์เป็นการเฉพาะต่อกิจการที่ตน คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดา     
มีส่วนได้เสียเกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติที่บุคคลทั่วไปมีอยู่  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล    
การเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นเกินร้อยละห้าของนิติบุคคลนั้นถือว่าเป็นการมีส่วนได้เสีย   
เกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติ เว้นแต่เป็นการด าเนินการตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือ  
ผู้ก ากับดูแล 

(3) การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ซึ่งตนได้รับหรือรู้จาก     
การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติหน้าท่ี หรือการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่โดยทุจริต  

(4) การริเร่ิม เสนอ จัดท า หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
โดยทุจริต หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม  

(5) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ ไปเพ่ือ
ประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎ หรือ
ทรัพย์สินนั้นมีราคาเล็กน้อย 
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

(6) การใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ซึ่งตนมีอยู่โดยทุจริต ไปมีอิทธิพลต่อ  
การตัดสินใจโดยอิสระในการใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารง
ต าแหน่งอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นกระท าการหรือไม่
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

    (ก) อนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน หรือออกค าส่ังทางปกครองอื่นที่ให้  
สิทธิประโยชน์อันอาจค านวณเป็นเงินได้ 

    (ข) ให้สัมปทาน ท าสัญญา หรือท านิติกรรม อันเป็นการให้ประโยชน์     
แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด 

    (ค) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน โอน ย้าย ด าเนินการ  
ทางวินัย หรือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ     
ซึ่งด ารงต าแหน่งอื่นดังกล่าว พ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

    (ง) ไม่แจ้งความหรือไม่ร้องทุกข์เพื่อด าเนินคดีอาญา 
    (จ) ไม่ฟ้องคดี ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ไม่ด าเนินคดี หรือไม่ด าเนินการอื่นใด

เก่ียวกับคดี หรือให้ถอนค าร้องทุกข์ ให้ถอนฟ้อง ให้ถอนอุทธรณ์ หรือให้ถอนฎีกา        
ไม่ว่าจะเป็นคดีประเภทใด 

    (ฉ) ด าเนินกระบวนพิจารณาท าค าพิพากษา ค าสั่ง ค าวินิจฉัย หรือค าชี้ขาด 
    (ช) ไม่บังคบัทางปกครอง ไม่บังคับคดี หรือไม่บังคับตามค าชี้ขาด  
การกระท าตามวรรคสอง (2) (3) และ (4) ให้ใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่ง

ระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง  และผู้อ านวยการกองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่คู่สมรสหรือ
บุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท าโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย และ     
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือยินยอมด้วยในการกระท าของคู่สมรส
หรือบุตรดังกล่าวหรือรู้แล้วเพิกเฉยมิได้ด าเนินการแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับโทษ
เช่นเดียวกับคู่สมรสหรือบุตรด้วย 

ให้น าความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งมิใช่
บุคคลตามวรรคสี่และเป็นผู้กระท าโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ด าเนินการ
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ในลักษณะผู้ใช้ ผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
ให้กระท าการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองด้วย 

เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้วรรคสอง (5) ให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา คณะกรรมการบริหารศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหัวหน้า
หน่วยงานอื่นของรัฐ จัดให้มีระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินตามวรรคสอง (5) 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล ทั้งนี ้โดยมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า
ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดในเร่ืองทรัพย์สิน 
ดังต่อไปนี ้

(1) ยานพาหนะ 
(2) เคร่ืองมือสื่อสาร 
(3) อาคารสถานที่ 
(4) วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ในส านักงาน 
(5) สิ่งสาธารณูปโภค 
 

มาตรา 6  บุคคลใดรับประโยชน์จากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรส 
หรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นตามมาตรา 5 วรรคห้า โดยรู้เห็นเป็นใจด้วย  
ในการกระท าดังกล่าว บุคคลนั้นต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดตามมาตรา 5 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รับประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง โดยนิติบุคคลดังกล่าว 
ไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดนั้น      
นิติบุคคลนั้นต้องระวางโทษเช่นเดียวกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง และถ้าการรับประโยชน์
ของนิติบุคคลเกิดจากการรู้เห็นเป็นใจของกรรมการ หรือผู้ จัดการ หรือบุคคลใด        
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษเช่นเดียวกับบุคคล
ตามวรรคหน่ึงด้วย 

มาตรา 7 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย แม้ว่าผู้มอบจะระบุให้
เป็นการส่วนตัวก็ตาม เว้นแต่เป็นสิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับ
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ในลักษณะผู้ใช้ ผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
ให้กระท าการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองด้วย 

เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้วรรคสอง (5) ให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา คณะกรรมการบริหารศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหัวหน้า
หน่วยงานอื่นของรัฐ จัดให้มีระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินตามวรรคสอง (5) 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล ทั้งนี ้โดยมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า
ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดในเร่ืองทรัพย์สิน 
ดังต่อไปนี ้

(1) ยานพาหนะ 
(2) เคร่ืองมือสื่อสาร 
(3) อาคารสถานที่ 
(4) วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ในส านักงาน 
(5) สิ่งสาธารณูปโภค 
 

มาตรา 6  บุคคลใดรับประโยชน์จากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรส 
หรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นตามมาตรา 5 วรรคห้า โดยรู้เห็นเป็นใจด้วย  
ในการกระท าดังกล่าว บุคคลนั้นต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดตามมาตรา 5 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รับประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง โดยนิติบุคคลดังกล่าว 
ไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดนั้น      
นิติบุคคลนั้นต้องระวางโทษเช่นเดียวกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง และถ้าการรับประโยชน์
ของนิติบุคคลเกิดจากการรู้เห็นเป็นใจของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด        
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษเช่นเดียวกับบุคคล
ตามวรรคหน่ึงด้วย 

มาตรา 7 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย แม้ว่าผู้มอบจะระบุให้
เป็นการส่วนตัวก็ตาม เว้นแต่เป็นสิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับ
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ตามจ านวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ 
ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามวรรคหนึ่งที่ตนไม่มี
สิทธิได้รับ ต้องรายงานและส่งมอบสิ่งนั้นให้หน่วยงานที่ตนสังกัดในโอกาสแรกที่กระท า
ได้แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ และให้สิ่งนั้นตกเป็นของหน่วยงาน    
ของรัฐ โดยให้หน่วยงานนั้นจัดท าบัญชีไว้เป็นหลักฐานและเก็บรักษาหรือจัดการสิ่งนั้น 
ทั้งนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่คู่สมรสและญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งได้รับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงิน
ได้เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยโดยอนุโลม ในกรณีที่คู่สมรสหรือ
ญาติไม่มีสิทธิรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้มีหน้าที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ 
ในโอกาสแรกที่กระท าได้แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐด าเนินการตามวรรคสองต่อไป 

มาตรา 8 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ         
มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ใดมีพฤติการณ์ส่อว่ากระท าความผิดตาม    
มาตรา 5 หรือมาตรา 6 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏพฤติการณ์หรือมีการกล่าวหา ในกรณีที่มี     
ความจ าเป็นไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสามคร้ัง คร้ังละไม่เกินหกสิบวัน แต่ต้อง
บันทึกเหตุผลและความจ าเป็นในการขยายระยะเวลาทุกคร้ังไว้ในส านวน 

ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระท า
ความผิดตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ด้วย 

มาตรา 9  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ยังไม่ถึงสองปี  
กระท าการดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ รับจ้าง  หรือ         
ด ารงต าแหน่งอื่นในธุรกิจของเอกชนซึ่งเคยอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของตนในการก ากับ 
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
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(2) รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากธุรกิจตาม (1)  
เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่ธุรกิจนั้นปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในกิจการงานตามปกติ 

ต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ประกาศก าหนด  

มาตรา 10  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต าแหน่งหรือออกจากราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐ กระท าโดยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับของทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งตนได้รับหรือรู้ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง  หรือใช้ความลับ
ดังกล่าวไปโดยทุจริต เว้นแต่ความนั้นมิได้เป็นความลับอีกต่อไป  

มาตรา 11  เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
แก่รัฐ ในกรณีที่ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาของรัฐไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางแพ่ง 
หรือสัญญาทางปกครอง เมื่อปรากฏเหตุอันควรเชื่อว่าสัญญาดังกล่าวกระท าโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมซึ่งอาจมีผลท าให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือ  
การขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยส าคัญในการท าสัญญาดังกล่าว  
ให้ส านักงานอัยการสูงสุดแจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐซึ่งจะเป็นคู่สัญญาและ
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดอยู่ และให้เสนอร่างสัญญานั้นและแจ้งความเห็น  
ต่อคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรที่มีอ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลหน่วยงานนั้น และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

ในระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรตามวรรคหนึ่ง ให้ระงับ 
การท าสัญญาไว้ก่อนจนกว่าคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรดังกล่าวจะมีมติหรือสั่งให้
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

มาตรา 12  สัญญาใดของรัฐไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทาง
ปกครองที่กระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการท าหรือให้ความเห็นชอบ
สัญญานั้นโดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม หากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งรู้เห็นเป็นใจ หรือรู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริง
ดังกล่าว และยังเข้าท าสัญญานั้น ให้สัญญาดังกล่าวมีผลดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นโมฆะ หากการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีผล   
ท าให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยส าคัญในการท าสัญญาดังกล่าว 
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(2) รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากธุรกิจตาม (1)  
เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่ธุรกิจนั้นปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในกิจการงานตามปกติ 

ต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ประกาศก าหนด  

มาตรา 10  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต าแหน่งหรือออกจากราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐ กระท าโดยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับของทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งตนได้รับหรือรู้ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง  หรือใช้ความลับ
ดังกล่าวไปโดยทุจริต เว้นแต่ความนั้นมิได้เป็นความลับอีกต่อไป  

มาตรา 11  เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
แก่รัฐ ในกรณีที่ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาของรัฐไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางแพ่ง 
หรือสัญญาทางปกครอง เมื่อปรากฏเหตุอันควรเชื่อว่าสัญญาดังกล่าวกระท าโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมซึ่งอาจมีผลท าให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือ  
การขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยส าคัญในการท าสัญญาดังกล่าว  
ให้ส านักงานอัยการสูงสุดแจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐซึ่งจะเป็นคู่สัญญาและ
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดอยู่ และให้เสนอร่างสัญญานั้นและแจ้งความเห็น  
ต่อคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรที่มีอ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลหน่วยงานนั้น และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

ในระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรตามวรรคหนึ่ง ให้ระงับ 
การท าสัญญาไว้ก่อนจนกว่าคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรดังกล่าวจะมีมติหรือสั่งให้
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

มาตรา 12  สัญญาใดของรัฐไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทาง
ปกครองที่กระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการท าหรือให้ความเห็นชอบ
สัญญานั้นโดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม หากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งรู้เห็นเป็นใจ หรือรู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริง
ดังกล่าว และยังเข้าท าสัญญานั้น ให้สัญญาดังกล่าวมีผลดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นโมฆะ หากการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีผล   
ท าให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยส าคัญในการท าสัญญาดังกล่าว 
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

(2) ให้ด าเนินการตามสัญญาต่อไป หากสัญญาน้ันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
และรัฐไม่เสียประโยชน์เกินสมควร ในกรณีนี้ ให้หน่วยงานของรัฐคู่สัญญามีอ านาจฝ่ายเดียว
ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐได้ ไม่ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง        
จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม หากคู่สัญญานั้นได้รับความเสียหายให้หน่วยงานของรัฐชดใช้   
ค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่คู่สัญญานั้น แต่ไม่ตัดสิทธิหน่วยงานของรัฐที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากคู่สัญญาซึ่งรู้เห็นเป็นใจหรือรู้หรือควรจะรู้ในเร่ืองดังกล่าวข้างต้น 

(3) กรณีตาม (1) หรือ (2) หากสัญญาส่วนหนึ่งส่วนใดมีลักษณะตาม (1) และ
ไม่ใช่สาระส าคัญของสัญญาทั้งฉบับและอาจแยกออกจากส่วนท่ีไม่เป็นโมฆะได้ ให้สัญญา
ส่วนนั้นเป็นโมฆะ 

กรณีตาม (1) (2) และ (3) ย่อมไม่กระทบกระเทือนสิทธิที่ได้รับไปแล้ว      
ของบุคคลภายนอกผู้สุจริต 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วเห็นว่าสัญญาใดมีลักษณะตาม   
วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เป็นผู้พิจารณาและมีค าสั่งตามวรรคหนึ่ง และให้ค าสั่งนั้นผูกพันคู่สัญญา
และผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย แต่กรณีตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ยื่นค าร้องภายในสองปีนับแต่        
วันท าสัญญา 

มาตรา 13 ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าสัญญาใด มีลักษณะ
ตามมาตรา 12 ให้เสนอเร่ืองไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้ถือว่าเอกสารและ
หลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส านวน  
การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการตามมาตรา 12 ต่อไป 

มาตรา 14 ในกรณีที่สัญญาสัมปทานของรัฐ หรือสัญญาที่รัฐให้จัดท าบริการ
สาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งหมดหรือบางส่วน มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง       
ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริง    
เพ่ือยื่นค าร้องต่อศาลปกครองสูงสุด 

(1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา    
ซึ่งเข้าชื่อรวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบคน 

(2) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อรวมกันมีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน 
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(3) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า     
สอง ในสามของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ 

(4) ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ลักษณะหรือประเภทของสัญญาของรัฐตามวรรคหนึ่ ง และหลักเกณฑ์และ
วิธีการการเข้าชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม (2) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศก าหนด 

ค าร้องตามวรรคหนึ่งต้องมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะด าเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงได้ 

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับค าร้องตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ไต่สวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน ถ้ามีความจ าเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
อาจขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองคร้ัง คร้ังละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องบันทึก
เหตุผลและความจ าเป็นในการขยายระยะเวลาทุกคร้ังไว้ในส านวน ในกรณีที่ไต่สวน
ข้อเท็จจริงแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ว่ามีมูล ให้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป 

ให้น าความในมาตรา 12 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับแก่สัญญา     
ตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม 

การพิจารณาและวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นไปโดยรวดเร็วและ  
เป็นธรรม ทั้งนี้ ตามระเบียบท่ีที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก าหนด  

ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือในระหว่าง 
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด หากการด าเนินการตามสัญญาดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะย่ืนค าร้องต่อศาลปกครองสูงสุด          
เพ่ือมีค าสั่งระงับสัญญาของรัฐดังกล่าวไว้ชั่วคราวก่อนก็ได้ 

มาตรา 15 ภายใต้บังคับมาตรา 12 และมาตรา 14 ในกรณีที่โครงการของรัฐ
ดังต่อไปนี้ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง และการทุจริต
หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีผลท าให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือ
การทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยส าคัญในการท า
โครงการดังกล่าว ให้น ามาตรา 14 มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ให้ยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์
แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภายในสองปีนับแต่วันเร่ิมโครงการ เพื่อสั่งให้ยุติ
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(3) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า     
สอง ในสามของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ 

(4) ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ลักษณะหรือประเภทของสัญญาของรัฐตามวรรคหน่ึง และหลักเกณฑ์และ
วิธีการการเข้าชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม (2) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศก าหนด 

ค าร้องตามวรรคหนึ่งต้องมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะด าเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงได้ 

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับค าร้องตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ไต่สวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน ถ้ามีความจ าเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
อาจขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองคร้ัง คร้ังละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องบันทึก
เหตุผลและความจ าเป็นในการขยายระยะเวลาทุกคร้ังไว้ในส านวน ในกรณีที่ไต่สวน
ข้อเท็จจริงแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ว่ามีมูล ให้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป 

ให้น าความในมาตรา 12 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับแก่สัญญา     
ตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม 

การพิจารณาและวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นไปโดยรวดเร็วและ  
เป็นธรรม ทั้งนี้ ตามระเบียบท่ีที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดก าหนด  

ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือในระหว่าง 
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด หากการด าเนินการตามสัญญาดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะยื่นค าร้องต่อศาลปกครองสูงสุด          
เพ่ือมีค าสั่งระงับสัญญาของรัฐดังกล่าวไว้ชั่วคราวก่อนก็ได้ 

มาตรา 15 ภายใต้บังคับมาตรา 12 และมาตรา 14 ในกรณีที่โครงการของรัฐ
ดังต่อไปนี้ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง และการทุจริต
หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีผลท าให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือ
การทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยส าคัญในการท า
โครงการดังกล่าว ให้น ามาตรา 14 มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ให้ยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์
แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภายในสองปีนับแต่วันเร่ิมโครงการ เพื่อสั่งให้ยุติ
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

โครงการหรือสั่งให้น าโครงการดังกล่าวกลับไปทบทวนใหม่เพื่อแก้ไขให้รัฐไม่เสียประโยชน์  
ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิด 

(1) โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี 
(2 ) โครงการของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคซึ่งได้ รับ        

ความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจหน้าที่หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
(3) โครงการของราชการส่วนท้องถิ่นซ่ึงได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
(4) โครงการของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ       

ซึ่งคณะกรรมการของหน่วยงานนั้นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
(5) โครงการอื่นของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ    

ตรวจเงินแผ่นดินร่วมกันประกาศก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ลักษณะหรือประเภทของโครงการตาม (1) (2) (3) และ (4) ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

มาตรา 16 การพิจารณาและการมีค าสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตามมาตรา 12 และมาตรา 15 ให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเป็นธรรม   
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  

มาตรา 17 เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ด าเนินคดี และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งอื่น ต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้         
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(1) การด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอื่นของรัฐทุกต าแหน่ง 
(2) การด ารงต าแหน่งในธุรกิจหรือหน่วยงานเอกชนไม่ว่าหน่วยงานนั้น        

จะมีวัตถุประสงค์แสวงหาก าไรมาแบ่งปันกันหรือไม่ 
(3) การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอืน่นอกจากต าแหน่งที่ด ารงอยู่ 
(4) กิจกรรมอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงรายได้ที่ได้จากการด ารงต าแหน่ง การประกอบอาชีพ 

วิชาชีพหรือกิจกรรมอื่นตาม (1) (2) (3) และ (4) ด้วย 
ในกรณีที่มีความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ    

แจ้งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีทราบความเปลี่ยนแปลงนั้น 
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ต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหน่ึง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงข้อมูล 
ตามวรรคหนึ่ง และการแจ้งความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

มาตรา 18 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีหน่วยงานพิเศษขึ้นภายใน
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีฐานะไม่ต่ ากว่า
ส านักหรือเทียบเท่า และมีบุคลากรที่เพียงพอกับภารกิจเพื่อรับผิดชอบในการก ากับดูแล
และการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งด าเนินการเก่ียวกับ   
การรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือป้องกันการกระท าความผิดเก่ียวกับ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันการกระท าความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดท าข้อก าหนด
และคู่มือการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งเอกชนตาม      
พระราช บัญญัตินี้ และมีหน้าที่ตอบข้อหารือที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
หารือว่าการกระท าที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระท าเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ทั้งนี้ 
โดยต้องตอบข้อหารือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อหารือ และจะปฏิเสธไม่ตอบ 
ข้อหารือเพราะเหตุที่เร่ืองนั้นยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงกระท าการไปตามการตอบข้อหารือของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. โดยสุจริต ย่อมไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา 19 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัย
การกระท าตามพระราชบัญญัตินี้โดยให้น าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 20 เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคล
ตามมาตรา 5 วรรคห้า ผู้ใดกระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรา 5 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองต้องระวางโทษสองเท่าของโทษท่ีก าหนดไว้ตามวรรคหน่ึง  
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ต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหน่ึง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงข้อมูล 
ตามวรรคหนึ่ง และการแจ้งความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

มาตรา 18 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีหน่วยงานพิเศษขึ้นภายใน
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีฐานะไม่ต่ ากว่า
ส านักหรือเทียบเท่า และมีบุคลากรที่เพียงพอกับภารกิจเพื่อรับผิดชอบในการก ากับดูแล
และการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งด าเนินการเก่ียวกับ   
การรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระท าความผิดเก่ียวกับ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันการกระท าความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดท าข้อก าหนด
และคู่มือการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งเอกชนตาม      
พระราช บัญญัตินี้ และมีหน้าที่ตอบข้อหารือที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หารือว่าการกระท าที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระท าเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ทั้งนี้ 
โดยต้องตอบข้อหารือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อหารือ และจะปฏิเสธไม่ตอบ 
ข้อหารือเพราะเหตุที่เร่ืองนั้นยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงกระท าการไปตามการตอบข้อหารือของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. โดยสุจริต ย่อมไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา 19 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัย
การกระท าตามพระราชบัญญัตินี้โดยให้น าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 20 เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคล
ตามมาตรา 5 วรรคห้า ผู้ใดกระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรา 5 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองต้องระวางโทษสองเท่าของโทษท่ีก าหนดไว้ตามวรรคหน่ึง  
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรา 21 เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ใด       
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 โดยไม่แจ้งรายงานหรือหรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินภายในเวลา      
ที่ก าหนด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 22 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 23 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 10 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ   
ไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 24 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ใดจงใจไม่แสดงข้อมูลรายได้  หรือความ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลหรือรายได้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่มาตรา 17 
ก าหนด หรือจงใจแสดงข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง
ที่ควรแจ้งให้ทราบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา 25 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อยู่ในอ านาจของศาล 
ซึ่งมีเขตอ านาจเหนือคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  

มาตรา 26 ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่  
หรือบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องระวางโทษสองเท่าของโทษท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภาจ านวน    
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสองหม่ืนคน หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน       
มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร 
หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าตามที่ถูกกล่าวหา          
ให้ประธานรัฐสภาเสนอเร่ืองไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ  ทั้งนี้     
ตามกฎหมายว่าด้วยผู้ไต่สวนอิสระ 

มาตรา 27 ในวาระเร่ิมแรกมิให้น าบทบัญญัติมาตรา 5 วรรคสอง (5) มาใช้
บังคับจนกว่าจะมีระเบียบตามมาตรา 5 วรรคหก 

 
 
                         

 
 

 

  
 

ส ำหรับข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

 76 

ให้ด าเนินการจัดให้มีระเบียบตามมาตรา 5 วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ในกรณีที่หน่วยงานใดยังมิได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้น าระเบียบท่ีออกโดยคณะรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของหน่วยงานนั้นด้วยโดยอนุโลมจนกว่าจะได้
มีการออกระเบียบนั้น 

มาตรา 28 มิให้น าบทบัญญัติมาตรา 9 มาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ       
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ไปก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

มาตรา 29 ให้ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้ ในส่วนท่ีเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของตน  

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีผลเป็นการทั่วไป   
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  เว้นแต่ประกาศตามมาตรา 3 

มาตรา 5 มาตรา 9 และประกาศก าหนดต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามมาตรา 17  
ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
  
 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
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ให้ด าเนินการจัดให้มีระเบียบตามมาตรา 5 วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 
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มีการออกระเบียบนั้น 

มาตรา 28 มิให้น าบทบัญญัติมาตรา 9 มาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ       
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ไปก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

มาตรา 29 ให้ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
ทั้งนี้ ในส่วนท่ีเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของตน  

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีผลเป็นการทั่วไป   
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  เว้นแต่ประกาศตามมาตรา 3 

มาตรา 5 มาตรา 9 และประกาศก าหนดต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 17  
ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
  
 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 

........................................ 
นายกรัฐมนตรี 
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คู่มือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 
 

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมสรรพากร 
- หนังสือชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ  ชุดที่ 3 ส านักงาน 

ป.ป.ช. 
- ก าชัย จงจักรพันธ์ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา 100 พ.ร.บ. ป.ป.ช.” 

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

- สุทธินันท์ สาริมาน. การก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามด าเนิน
กิจการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม           
ตามบทบัญญัติมาตรา 100 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชานิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. 

- สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์ และคณะ. (2546). รายงานผลการวิจัยเร่ืองความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน. 

- เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(www.nacc.go.th) 
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