
 
 

      

 
 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
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บทน ำ 

เนื่องจำกปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่ เกิดขึ้นในระบบรำชกำรยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจำก
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในกำรด ำรงต ำแหน่งของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
หรือที่เรำเรียกกันว่ำ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่ำปัญหำกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำย หรือ
จริยธรรม ด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซงกำรใช้ดุลพินิจในกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ            
จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง 
และควำมเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำให้ประโยชน์หลักขององค์กร 
หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป ไม่ว่ำจะเป็นผลประโยชน์ทำงกำรเงินและทรัพยำกรต่ำงๆ คุณภำพ
กำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่ำอ่ืนๆด้วย 

ดังนั้น เพ่ือช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหำกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น โรงพยำบำลหนองวัวซอ จึงได้
จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น โดยมีสำระส ำคัญเกี่ยว ข้องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งในส่วนควำมหมำย รูปแบบ แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  กลไกกำร
บังคับใช้ และบทลงโทษเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนให้กับเจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบ
และน ำมำยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดกำรฝ่ำฝืนมำตรฐำน
จริยธรรมที่ก ำหนดไว้ เสริมสร้ำงจริยธรรมในหน่วยงำนโรงพยำบำลหนองวัวซอ และเผยแพร่ภำพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะน ำพำหน่วยงำนไปสู่ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติต่อไป 

 

 

 
 
 

                 โรงพยำบำลหนองวัวซอ 
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ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 



 

 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests : COI) หมำยถึง สถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำที่บุคคล    
ไม่ว่ำจะเป็น นักกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรมีผลประโยชน์ส่วนตัวมำกจนมีผลต่อกำร
ตัดสินใจ หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำและมีรูปแบบ                      
ที่หลำกหลำย จนกระทั่งกลำยเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่ำเป็นควำมผิด เช่น กำรรับสินบน                     
กำรจ่ำยเงินใต้โต๊ะ กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเพ่ือให้ตนได้เลื่อนต ำแหน่ง ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจ                 
ที่เที่ยงธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีองค์ประกอบโดยรวม ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
(Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อำจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ     
ที่ท ำให้ผู้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหำยอะไรเพรำะใครๆ ก็แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนกัน
ทั้งนั้น เช่น กำรหำงำนใหม่ที่มีรำยได้ที่ดีกว่ำเก่ำ แต่ปัญหำจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

องค์ประกอบที่สอง คือ กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยใช้สถำนะและขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่หรือ
เจ้ำพนักงำนของรัฐโดยขำดหลักจริยธรรมพ้ืนฐำนในวิชำชีพตน ทั้งนี้เพรำะอ ำนำจหน้ำที่ที่มีอยู่เกิดจำกกำร              
มีต ำแหน่ง หรือกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่หรือเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำย 

องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงกำรตัดสินใจ หรือกำรใช้
วิจำรณญำณในทำงใดทำงหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว  

 
การกระท าที่อยู่ในข่าย Conflict of Interests  
รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ กำรรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้ำพนักงำน

สรรพำกรแล้วรับเงินจำกผู้มำเสียภำษี หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจำกร้ำนค้ำ เป็นต้น 
ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นกำรเรียกผลตอบแทนในกำรใช้อิทธิพลในต ำแหน่งหน้ำที่ เพ่ือ

ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอย่ำงไม่เป็นธรรม 
ใช้ทรัพย์สินของนำยจ้ำงเพ่ือประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s property for private 

advantage) ได้แก่ กำรใช้รถรำชกำร หรือใช้คอมพิวเตอร์ของรำชกำรท ำงำนส่วนตัว เป็นต้น 
ใช้ข้อมูลลับของรำชกำร (Using confidential information) เช่น รู้ว่ำรำชกำรจะตัดถนน แล้วรีบชิง

ไปซื้อที่ดักหน้ำไว้ก่อน 
รับงำนนอก (Outside employment or moonlighting) ได้แก่ กำรเปิดบริษัทหำกินซ้อนบริษัท             

ที่ตนเองท ำงำน เช่น เป็นพนักงำนขำยแอบเอำสินค้ำตัวเองมำขำยแข่ง หรือเช่นนักบัญชีที่รับงำนส่วนตัวจน             
ไม่มีเวลำ ท ำงำนบัญชีในหน้ำที่ให้รำชกำร ท ำงำนหลังออกจำกต ำแหน่ง (Post-Employment) เป็นกำร               



 

ไปท ำงำนให้ผู้ อ่ืนหลังออกจำกงำนเดิม โดยใช้ควำมรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมำชิงงำน หรือเอำประโยชน์โดย             
ไม่ชอบธรรม เช่น เอำควำมรู้ในนโยบำย และแผนของธนำคำรชำติไปช่วยธนำคำรเอกชนหลังเกษียณ 

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  กำรใช้ต ำแหน่งไปด ำเนินกำรเพ่ือประโยชน์ทำงธุรกิจของตนเองโดยตรง 
  ใช้ต ำแหน่งไปช่วยเหลือญำติสนิทมิตรสหำย 
  กำรรับผลประโยชน์โดยตรง 
  กำรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน 
  กำรน ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ส่วนตัว 
  กำรน ำข้อมูลอันเป็นควำมลับของหน่วยงำนมำใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
  กำรท ำงำนอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
  ผลประโยชน์ทับซ้อนจำกกำรเปลี่ยนสถำนที่ท ำงำน 
  กำรปิดบังควำมผิด 
 

ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน 
  หำประโยชน์ให้ตนเอง 
  รับประโยชน์จำกต ำแหน่งหน้ำที ่
  ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 
  ใช้ทรัพย์สินของนำยจ้ำงเพ่ือประโยชน์ของตน 
  ใช้ข้อมูลควำมลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
  รับงำนนอก แล้วส่งผลเสียให้งำนในหน้ำที่ 
  ท ำงำนหลังออกจำกต ำแหน่งและเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัท 
  กำรให้ของขวัญ ของก ำนัล เพื่อหวังควำมก้ำวหน้ำ 
  ให้ทิปพนักงำนโรงแรมเพ่ือหวังกำรบริกำรที่ดีกว่ำลูกค้ำรำยอื่น 
  ช่วยให้ญำติมิตรท ำงำนในหน่วยที่ตนมีอ ำนำจ 
  ชื้อขำยต ำแหน่ง จ่ำยผลประโยชน์ เพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำของตน 
 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 
 1. กำรรับผลประโยชน์ต่ำงๆ (Accepting benefits) คือกำรรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่เหมำะสมและมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เช่น 
หน่วยงำนรำชกำรรับเงินบริจำคสร้ำงส ำนักงำนจำกนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญำ
กับหน่วยงำน กำรใช้งบประมำณ ของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเจ้ำหน้ำที่ได้รับของแถมหรือ
ผลประโยชน์อื่นตอบแทน  



 

 2. กำรท ำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญำ (Contracts) หมำยถึง 
สถำนกำรณ์ท่ีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนที่ตนสังกัด เช่น กำรใช้
ต ำแหน่งหน้ำที่ที่ท ำให้หน่วยงำนท ำสัญญำซื้อสินค้ำจำกบริษัทของตนเองหรือจ้ำงบริษัทของ
ตนเองเป็นที่ปรึกษำ หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในกำรจัดสร้ำงส ำนักงำน  
 3. กำรท ำงำนหลังจำกออกจำกต ำแหน่งสำธำรณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
หมำยถึง กำรที่บุคลำกรออกจำกหน่วยงำนของรัฐ และไปท ำงำนในบริษัทเอกชนที่ด ำเนิน
ธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่ตนเองเคยมีอ ำนำจควบคุม ก ำกับ ดูแล 
 4. กำรท ำงำนพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตั้ง
บริษัทด ำเนินธุรกิจที่เป็นกำรแข่งขันกับหน่วยงำนหรือองค์กรสำธำรณะที่ตนสังกัด หรือกำร
รับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำโครงกำรโดยอำศัยต ำแหน่งในรำชกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือว่ำโครงกำร
ของผู้ว่ำจ้ำงจะไม่มีปัญหำติดขัด ในกำรพิจำรณำจำกหน่วยงำนที่ตนสังกัดอยู่  
 5. กำรรับรู้ข้อมูลภำยใน (Inside information) หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่ผู้ด ำรงต ำแหน่ง
สำธำรณะ ใช้ประโยชน์จำกกำรรู้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทรำบว่ำจะมีกำร
ตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยำ หรือทรำบว่ำจะมีกำรซื้อที่ดินเพ่ือท ำ
โครงกำรของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งก ำไรและขำยให้กับรัฐ ในรำคำท่ีสูงขึ้น 
 6. กำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำนเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เช่น กำรน ำเครื่องใช้ส ำนักงำนต่ำงๆกลับไปใช้ที่บ้ำน 
กำรน ำรถยนต์ในรำชกำรไปใช้เพื่องำนส่วนตัว 
 7. กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทำงกำรเมือง (Pork-belling) 
เช่น กำรที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงกำรของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้ำนเกิดของตนเอง หรือ
กำรใช้งบประมำณสำธำรณะเพ่ือกำรหำเสียงเลือกตั้ง  
 จำกรูปแบบประเภทต่ำงๆของปัญหำควำมขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม จะเห็นว่ำโอกำสควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหำมีสูงมำก เพรำะปัญหำดังกล่ำวมี
ขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยควำมขัดแย้งอย่ำงกว้ำงขวำง ดังนั้นกลไกหรือ
เครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับปัญหำ ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม คือ กำรมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในกำรท ำงำนของบุคคล
สำธำรณะรวมถึงกำรมีกฎหมำยที่สำมำรถครอบคลุมถึงกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนทุกรูปแบบ 

 
 
 
 
 



 

 
 
การรับประโยชน์ต่างๆ 

 กำรรับของขวัญจำกบริษัทต่ำงๆ 
 บริษัทสนับสนุนค่ำเดินทำงไปดูงำนต่ำงประเทศ 
 หน่วยรำชกำรรับเงินบริจำคจำกธุรกิจที่เป็นลูกค้ำของหน่วยงำน 
 ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจำกกำรจัดชื้อจัดจ้ำง 
 กำรที่คณะกรรมกำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินในกำรก ำกับดูแล 
 กำรที่คณะกรรมกำรฝำกญำติพ่ีน้องหรือคนท่ีคุ้นเคยเข้ำท ำงำนในรัฐวิสำหกิจที่ตนก ำกับดูแล 

 
ประโยชน์อันค านวณเป็นเงินได้ 

 กำรปลดหนี้หรือกำรลดหนี้ให้เปล่ำ 
 กำรให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
 กำรเข้ำคำ้ประกันโดยไม่คิดค่ำธรรมเนียม 
 กำรให้ค่ำนำยหน้ำหรือค่ำธรรมเนียมกำรเป็นตัวแทน 
 กำรขำยกำรให้เช่ำชื้อทรัพย์สินเกินมูลค่ำท่ีเป็นจริงตำมทีป่รำกฏเห็นในท้องตลำด 
 กำรใช้สถำนที่ ยำนพำหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรน้อยกว่ำที่คิดกับ
บุคคลอื่นโดยปกติทำงกำรค้ำ 
 กำรให้ใช้บริกำรโดยไม่คิดค่ำบริกำร หรือคิดค่ำใช้บริกำรน้อยกว่ำที่คิดกับบุคคลอ่ืน โดยปกติ
ทำงกำรค้ำ 
 กำรให้ส่วนลดในสินค้ำ หรือทรัพย์สินที่จ ำหน่ำย โดยกำรให้ส่วนลดมำกกว่ำที่ให้กับบุคคลอ่ืน
โดยปกติทำงกำรค้ำ 
 กำรให้เดินทำง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย หรือคิดค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำ
บุคคลอื่นโดยปกติทำงกำรค้ำ 
 กำรจัดเลี้ยง กำรจัดมหรสพ หรือกำรบันเทิงอ่ืน ให้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย หรือคิดค่ำใช้จ่ำยน้อย
กว่ำที่คิดกับบุคคลอ่ืน โดยปกติทำงกำรค้ำ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ข้าราชการประจ า 
กิจกรรมที่มีความเสี่ยง 
 กำรรับผลประโยชน์หรือกำรเรียกร้องสิ่งตอบแทนจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 
 กำรรับงำนนอกหรือกำรท ำธุรกิจที่เบียดบังเวลำรำชกำร/งำนโดยรวมของหน่วยงำน 
 กำรท ำงำนหลังเกษียณให้กับหน่วยงำนที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงำนต้นสังกัดเดิม 
 กำรน ำรถรำชกำรไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลำยกรณีมีกำรเบิกค่ำน ำมันด้วย 
 กำรน ำบุคลำกรของหน่วยงำนไปใช้เพ่ือกำรส่วนตัว 
 กำรรับงำนจำกภำยนอกจนกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำ 
 กำรใช้สิทธิในกำรเบิกจ่ำยยำให้แก่ญำติแล้วน ำยำไปใช้ทีค่ลินิกส่วนตัว 
 กำรรับประโยชน์จำกระบบกำรล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือญำติเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
 กำรก ำหนดคุณลักษณะของงำนหรือพัสดุในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง 
หรือผู้ขำยรำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะ  
 กำรแบ่งซ้ือแบ่งจ้ำง  
 กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 
 กำรทุจริตจัดซื้อยำหรือเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ ไปใช้ในทำงกำรค้ำส่วนตัว  
 ผู้ระกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำเสนอสินบนให้กับเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 

 
 

   
 

 

  

 

 

  

   

 

 

   

 

 

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

การรับประโยชน์ต่างๆ 
(Accepting benefits) 

 

 

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/                    
เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน 

 

 การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) 
หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) 

 

มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับ
หน่วยงานต้นสังกัด 

 
การท างานหลังจากออกจากต าแหน่ง

สาธารณะหรือหลังเกษียณ        
(Post-employment) 

 

ลาออกจากหน่วยงานเพ่ือไปท างานใน
หน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจประเภท

เดียวกัน 

 
การท างานพิเศษ (Outside 

employment or moonlighting) 

 

ตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ   
รบังานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

การรับรู้ข้อมูลภายใน             
(Inside information) 

 

การใช้สมบัตขิองหน่วยงานเพ่ือ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว      
(Using your employer’s 

property for private advantage) 

 

การน าโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง 

(Pork-belling) 

 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง 

 

น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้      
ในงานส่วนตัว 

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่
ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ     

เพ่ือหาเสียง 

 

 



 

 

    

 

แนวทางการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

     (1) กำรก ำหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้ำม (Qualification and disqualification 

from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกำสเกิดปัญหำควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัว

กับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้ำรำชกำรกำรเมือง คุณสมบัติต้องห้ำมที่นำนำประเทศ มักก ำหนด ได้แก่     

กำรห้ำม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ด ำรงต ำแหน่ง ข้ำรำชกำรประจ ำ และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทำน

หรือสัญญำต่ำงๆกับรัฐ เป็นต้น  

(2) กำรเปิด เผยข้อมูล เกี่ ยวกับทรัพย์สิน  หนี้ สิน  และธุรกิจของครอบครัว ให้สำธำรณะทรำบ 

(Disclosure of personal interests) เช่น กำรแจ้งถึงจ ำนวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ำมีอะไรบ้ำง แบ่งได้เป็น 

2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ กำรแจ้งทรัพย์สินหรือควำมต้องกำรส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และประเภท    

ที่สอง คือ กำรแจ้งทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่ก่อนจะมำด ำรงต ำแหน่ง ถึงแม้วิธีกำรนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่แก้ปัญหำ   

ควำมขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่ำงน้อยกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว  ก็

ช่วยให้สำธำรณชนสำมำรถวิเครำะห์หรือมองเห็นช่องทำงที่อำจจะก่อให้เกิดปัญหำได้ง่ำยขึ้น 

(3) กำรก ำหนดข้อพึงปฏิบัติทำงจริยธรรม (Code of conduct) เป็นกำรสร้ำงกรอบเพ่ือบอกถึงสิ่งที่ควรและไม่

ควรยึดถือเป็นหลักในกำรท ำงำน ถ้ำไม่ปฏิบัติตำมไม่ถือว่ำผิดทำงกฎหมำยแต่สำมำรถบ่อนท ำลำยควำมเชื่อมั่นที่

สังคมจะมีต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น และสำมำรถเป็นบ่อเกิดแห่งควำมเสื่อมศรัทธำที่ประชำชนจะมีต่อระบบรำชกำร 

(4) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรท ำงำนหลังพ้นต ำแหน่งในหน้ำที่ทำงรำชกำร (Post-office employment 

restriction) เป็นข้อก ำหนดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งในหน่วยงำนของรัฐน ำข้อมูลลับ 

(Confidential information) ภำยในหน่วยงำนที่เขำทรำบไปใช้ประโยชน์หลังจำกกำรออกจำกต ำแหน่งดังกล่ ำว

แล้ว รวมถึงป้องกันกำรใช้สิทธิในกำรติดต่อหน่วยงำนรำชกำรในฐำนะที่เคยด ำรงต ำแหน่งส ำคัญ ในหน่วยงำน

รำชกำรมำแล้ว  

 

 



 

 

นอกจำกแนวทำงดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วจ ำเป็นต้องมีกลไกส ำหรับกำรบังคับใช้ (Enforcement) กฎระเบียบ  

ที่ก ำหนดขึ้น เช่น กำรตั้งคณะกรรมกำรในลักษณะองค์กรก ำกับดูแลเพ่ือตรวจสอบให้ผู้อยู่ภำยใต้กฎระเบียบดังกล่ำว

ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องมีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอเพรำะในกรณี   ที่มี

กำรละเมิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นก็ต้องท ำหน้ำที่สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรการขับเคลือ่นเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประการแรก การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนว่ำอะไร

คือสิ่ งผิดและอะไรคือสิ่ งถูกมิให้ประชำชนเกิดควำมสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว               

โดยจะต้องนิยำมและก ำหนดมำตรฐำนกำรกระท ำต่ำงๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมคุณธรรม

ดังกล่ำวนี้ สำมำรถกระท ำได้โดยกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชำชีพมีกำรรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมำคมและส่งเสริมให้

สมำคมวิชำชีพต่ำงๆมีกำรบัญญัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ หรือก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิให้เกิด

ปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชำชีพ เพ่ือนิยำมให้หลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมมีควำมชัดเจน  สมำชิกของแต่ละ

กลุ่มวิชำชีพสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษส ำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตำม  

ควำมชัดเจนเกี่ยวกับรำยละเอียดของหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรม  หรือบรรทัดฐำนส ำหรับก ำกับ 

ควำมประพฤติของนักกำรเมือง  ข้ำรำชกำร และผู้ เชี่ ยวชำญด้ำนต่ำงๆเป็นสิ่ งที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ ง  

เพรำะหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมต่ำงๆเหล่ำนี้ เป็นแนวทำงชี้แนะว่ำบุคคลที่มีต ำแหน่งหน้ำที่ทำงด้ำนสำธำรณะนั้นควร

จะมีควำมประพฤติอย่ำงไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจำกเป็นปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนเปิด

โอกำสให้มีกำรอภิปรำย ถกเถียงและสร้ำงเป็นข้อตกลงร่วมเก่ียวกับหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ 

ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม  โดยผ่ำน

สื่อมวลชนหรือกำรบรรจุในหลักสูตรกำรศึกษำในโรงเรียน เพ่ือให้มีกระบวนกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน กำรจัด

อบรม ให้ แก่ สมำชิ กของสมำคมวิ ช ำชีพ เ พ่ื อ เส ริ มส ร้ ำ งคว ำมรู้ ค ว ำม เข้ ำ ใ จ  กำรอภิป รำยถก เถี ย ง  

เพ่ือก่อให้เกิดควำมกระจ่ำงในประเด็นที่คลุมเครือน่ำสงสัย มำตรกำรดังกล่ำวนี้ถือเป็นกำรถ่ำยทอดและปลูกฝัง

สมำชิกของสังคมโดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อันจะท ำให้สมำชิกของสังคมเกิดควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของปัญหำ

ผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสำมำรถยับยั้งตนเองและห้ำมปรำมผู้อ่ืนมิให้กระท ำกำรอันเป็น

ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมำชิกไม่สำมำรถอ้ำงได้อีกต่อไปว่ำตนท ำผิดเพรำะไม่ทรำบ ที่ส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำกันก็คือกำร

ก ำหนดบทลงโทษส ำหรับผู้ที่มีควำมผิดเกี่ยวกับวินัยอย่ำงชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ

พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมและไม่สำมำรถยอมรับได้ให้น้อยลง 

 

  



 

          ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of civil 

society) โดยกำรสนับสนุนให้ประชำชนมีสิทธิ เสรีภำพ มีจิตส ำนึกต่อส่วนรวม อันจะน ำไปสู่กำรรวมตัวกันจัดตั้ง

องค์กรแบบสมัครใจอย่ ำง อิสระ ส ำหรับด ำ เนินกิจกรรมเ พ่ือส่ วนรวม  รวมทั้ งส่ ง เสริมสื่อสำรมวลชน 

ที่เป็นอิสระในกำรด ำเนินงำนทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่ำงมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

มีจิตส ำนึกที่เสียสละเพ่ือส่วนรวม และมีกำรจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งภำคประชำสังคมที่มีอ ำนำจต่อรองสูง

ดังกล่ำวนี้จะสำมำรถถ่วงดุลอ ำนำจและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐระดับสูงได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ อันจะสำมำรถยับยั้งปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนของนักกำรเมืองและข้ำรำชกำรระดับสูงให้น้อยลงได้  

          ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน  เพ่ือให้บทบัญญัติ

ทำงกฎหมำยให้มีนิยำมและตีกรอบควำมผิดอันเกิดจำกผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่ำงชัดเจน มีควำมครอบคลุม    

กำรแก้ไขข้อกฎหมำยและกำรบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดควำมลักลั่น ปิดช่องโหว่ของกฎหมำย ปรับปรุงแนวทำง               

และกระบวนกำรวินิจฉัยคดีให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำยให้มำกที่สุดรวมทั้งบทลงโทษในกฎหมำยต่ำงๆให้เป็นไป

ในแนวทำงเดียวกัน 

 ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น 

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  ศำลรัฐธรรมนูญ ศำลปกครอง              

และศำลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่ำนี้ให้มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

และมีคุณธรรมในกำรท ำงำน มีงบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรที่เป็น

อิสระไม่ถูกแทรกแซงทำงกำรเมืองมีควำมเป็นกลำง มีกฎกติกำก ำกับกำรท ำงำนที่ชัดเจน มีเป้ำหมำยในกำรท ำงำนที่

สำมำรถวัดและประเมินผลได้และมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

      

ข้ำรำชกำร

ประจ ำและ

เจ้ำหน้ำที่

ของรัฐ 

 

    ทั่วไป 

 กำรน ำข้อมูลลับ/ข้อมูลภำยในมำใช้หำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

 หัวหน้ำหน่วยงำนซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงแต่งตั้งให้ญำติ/ คนสนิท/คนที่มี

ควำมสัมพันธ์ฉันญำติขึ้นเป็นผู้อ ำนวยกำรกองพัสดุ 

 กำรช่วยญำติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งำนในหน่วยงำนที่ตนมีอ ำนำจ 

 กำรรับผลประโยชน์หรือกำรเรียกร้องสิ่งตอบแทนจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 กำรรับงำนนอกหรือกำรท ำธุรกิจที่เบียดบังเวลำรำชกำร/งำนโดยรวมของหน่วยงำน 

 กำรท ำงำนหลังเกษียณให้กับหน่วยงำนที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงำนต้นสังกัดเดิม 

 กำรน ำรถรำชกำรไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลำยกรณีมีกำรเบิกค่ำน้ ำมัน 

 กำรน ำบุคลำกรของหน่วยงำนไปใช้เพื่อกำรส่วนตัว 

กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง 

 กำรหำผลประโยชน์จำกควำมไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทำงรำชกำรของประชำชนโดยเรียกรับเงิน

และอ้ำงว่ำจะสำมำรถช่วยให้สำมำรถเสียค่ำธรรมเนียมในกำรโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขำยที่ดินในรำคำที่ถูก

กว่ำได้ ผู้บริหำรสถำบันกำรเงินหวังก้ำวหน้ำในอำชีพจึงได้ร่วมมือและให้ควำมช่วยเหลือแก่

นักกำรเมืองในกำรกู้เงินในวงเงินสูงในรูปแบบกำรประเมินรำคำหลักทรัพย์   ค้ ำประกันให้สูงเกิน

กว่ำควำมเป็นจริง 

 ผู้บริหำรสถำบันกำรเงินใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเสนอขำยที่ดินหรือบ้ำนพร้อมที่ดินใน

โครงกำรของตนให้แก่ลูกค้ำของสถำบันกำรเงิน เ พ่ือแลกกับควำมสะดวกในกำรท ำธุรกิจกับสถำบัน

กำรเงิน 

 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำษีอำกรได้เปิดส ำนักงำนบัญชีเพ่ือท ำบัญชีและรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จ ำกัด 

ซึ่งในเวลำปฏิบัติงำนก็จะเลือกให้บริกำรเฉพำะรำยที่ตนเองได้รับประโยชน์จำกผู้เสียภำษีเท่ำนั้น 

 กำรก ำหนดมำตรฐำน (Specification) ในสินค้ำที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง



 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ได้เปรียบหรือชนะในกำรประมูล 

 กำรให้ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแก่พรรคพวก/ญำติ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ในกำรประมูลหรือกำรจ้ำง

เหมำรวมถึงกำรปกปิดข้อมูล เช่น กำรปิดประกำศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรล่ำช้ำ หรอืพ้น

ก ำหนดกำรยื่นใบเสนอรำคำ เป็นต้น 

 กำรใช้สิทธิในกำรเบิกจ่ำยยำให้แก่ญำติแล้วน ำยำไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
 กำรรับประโยชน์จำกระบบกำรล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือญำติเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
 กำรก ำหนดคุณลักษณะของงำนหรือพัสดุในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขำย

รำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะ  
 กำรแบ่งซ้ือแบ่งจ้ำง  
 กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 
 กำรทุจริตจัดซื้อยำหรือเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ ไปใช้ในทำงกำรค้ำส่วนตัว  
 ผู้ระกอบกำรที่ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำเสนอสินบนให้กับเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

เนื่องจำกควำมเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐว่ำจะต้อง

ตัดสินใจและกระท ำหน้ำที่ โดยยึดผลประโยชน์สำธำรณะเป็นหลักปรำศจำกผลประโยชน์ส่วนบุคคล หำกข้ำรำชกำร

และเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท ำให้มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ และกำรกระท ำหน้ำที่ถือว่ำ

เป็นกำรประพฤติมิชอบ จึงเป็นกำรขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน 

 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
-  ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมำยถึง สิ่งใดๆ หรือบริกำรใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริกำรหรืออ่ืนๆ                   

ที่มีมูลค่ำ) ที่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจำกเงินเดือน รำยได้ และผลประโยชน์จำก

กำรจ้ำงงำนในรำชกำรปกติ 

-  ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสำมำรถตีค่ำตีรำคำเป็นเงิน หรืออำจไม่สำมำรถตีค่ำตีรำคำได้ 

-  ของขวัญที่สำมำรถคิดรำคำได้  (Tangible gifts) หมำยรวมถึง สินค้ำบริโภค ควำมบันเทิง กำรต้อนรับ             

ให้ที่ พัก กำรเดินทำง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่ำงสินค้ำ บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก ำนัล  

บัตรลดรำคำสินค้ำหรือบริกำร และเงิน เป็นต้น 

-  ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นรำคำไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมำยถึง สิ่งใดๆหรือบริกำร

ใดๆที่ไม่สำมำรถคิดเป็นรำคำที่จะซื้อขำยได้ อำทิเช่น กำรให้บริกำรส่วนตัวกำรปฏิบัติด้วยควำมชอบส่วนตน                

กำรเข้ำถึงประโยชน์ หรือกำรสัญญำว่ำจะให้หรือกำรสัญญำว่ำจะได้รับประโยชน์มำกกว่ำคนอ่ืนๆ 

 
 แนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญ 

ในประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

แห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ .ศ. 2543 

และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ .ศ. 2544 ได้ก ำหนด



 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไว้ ซึ่งสำมำรถสรุปแนวทำงส ำคัญได้ 

ดังนี้ 

1. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องไม่รับหรือถำมน ำถึงกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจำกทรัพย์สินอันควร

ได้ตำมกฎหมำย เว้นแต่กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำดังต่อไปนี้ 

1.1 กำรรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใดจำกญำติซึ่ งให้ โดยเสน่หำตำมจ ำนวนที่ เหมำะสมตำม 

ฐำนะแห่งตน 

1.2 กำรร ับของขว ัญหร ือประโยชน ์อื ่น ใดจำกบ ุคคล อื ่นซึ ่งม ิใช ่ญำต ิที ่ม ีม ูลค ่ำ ในกำรร ับจำก  
แต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกิน 3,000 บำท  
1.3 กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

2. หลักเกณฑ์กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตำมข้อ 1. ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของ

รัฐมำแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย 

3. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำนอกเหนือจำก

กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีกำรให้ของขวัญแก่กันโดยกำรให้ของขวัญตำมปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะให้

ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่ำเกิน 3,000 บำท มิได้  

4. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจำก

ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้ตำมปกติ

ประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีรำคำหรือมูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท 

5. ควรใช้บัตรอวยพร กำรลงนำมในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงควำมยินดีแทนกำรให้ของขวัญ  

เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรฝ่ำฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงทัศนคติในกำรประหยัดให้  

แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

 
 เราจะจัดการอย่างไร 

กำรจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆมี ๓ ค ำถำม ที่ใช้ในกำรตัดสินใจว่ำจะรับหรือไม่รับของขวัญและหรือ

ผลประโยชน์ คือ 

1) เรำควรรับหรือไม่ 

2) เรำควรรำยงำนกำรรับหรือไม่ 

3) เรำสำมำรถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม ่



 

 
 
 
 

1. เราควรรับหรือไม่ 
ตำมหลักกำรทำงจริยธรรมแม้ว่ำเรำจะไม่ควรรับ แต่มีหลำยโอกำสที่เรำไม่สำมำรถปฏิเสธได้หรือเป็นกำรรับใน

โอกำสที่เหมำะสมตำมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่ำงไรก็ตำม           

มีหลำยโอกำสที่ไม่เป็นกำรเหมำะสมอย่ำงยิ่งท่ีจะรับ 

1) ถ้ำเป็นกำรให้เงินท่ำนจะต้องปฏิเสธไม่ว่ำจะเป็นโอกำสใดๆ กำรรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สำมำรถเปลี่ยน

กลับมำเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมและอำจเข้ำข่ำยกำรรับสินบน 

 กำรถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจำกเงินนั้น สิ่งที่ควรน ำมำเป็นเหตุผลในกำรตัดสินใจ คือ 

- ท ำไมเขำจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค ำขอบคุณ กำรเสนอให้มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติตนหรือไม่ 

- ควำมประทับใจของท่ำนต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อกำรท ำงำนในอนำคต 

 ถ้ำท่ำนท ำงำนอยู ่ในกลุ ่ม เสี ่ย ง  อ่อนไหวหรืออยู ่ในข่ำยที ่ต ้อง ได้ร ับควำมไว้ว ำงใจเป็นพิเศษ 

เช่น งำนตรวจสอบภำยในและงำนตรวจคุณภำพต่ำงๆ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรออกใบอนุญำตหรือกำร

อนุมัต/ิอนุญำตต่ำงๆ ท่ำนจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มำกกว่ำบุคคลกลุ่มอ่ืน 

2) กำรรับก่อให้เกิดกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หำกกำรรับก่อให้เกิดควำม

ขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สำธำรณะแล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับกลำยเป็นมีอิทธิพล

ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสำธำรณชนว่ำเป็นกำรประพฤติโดยมิชอบ 

กำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรประพฤติมิชอบและ  

กำรทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนรำชกำรควรก ำหนดนโยบำยกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วน

รำชกำร ที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้ำที่ที่เสี่ยงต่อกำรประพฤติมิชอบควรก ำหนดนโยบำยด้ำนนี้ อย่ำงเคร่งครัดมำกกว่ำ

หน่วยงำนอื่นๆ  

หลักกำรกำรปฏิบัติงำนในภำครัฐอยู่บนพ้ืนฐำนที่ว่ำ  “กำรกระท ำและกำรตัดสินใจใดๆจะต้องกระท ำ 

ด้วยควำมเป็นกลำงปรำศจำกกำรมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรให้บริกำร และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”  

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มำแสวงหำผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตน

หรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้อง



 

ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรมโดยกระท ำและแสดงออกโดยยึดมำตรฐำนควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิดชอบ และ

แสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ยงธรรมตลอดเวลำที่มีอำชีพรับข้ำรำชกำร ไม่ว่ำของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น 

จะมีค่ำเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพรำะก่อให้เกิดควำมรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอำจก่อให้เกิดควำม      

เสื่อมศรัทธำต่อประชำชน 

 

2. เราต้องรายงานหรือไม่ 

กำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจำกหลักกำรต่อไปนี้ 

1) ธรรมชำติของผู้ให้: พิจำรณำตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ รวมทั้งนโยบำยของหน่วยงำน เช่น กำรห้ำมรับของขวัญหรือประโยชน์จำกคู่สัญญำ/

องค์กรหรือบุคคลที่ก ำลังจะมำท ำกำรค้ำ กำรสัญญำว่ำจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอท ำใบอนุญำตหรือรับ

กำรตรวจสอบด้ำนต่ำงๆ  

2) บทบำทหน้ำที่ของท่ำนในองค์กร  : ถ้ำข้ำรำชกำรนั้นๆท ำงำนในขอบข่ำยที่ อ่อนไหวและต้องกำร 

ควำมเชื่อถอืไว้วำงใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับกำรได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจำกระดับองค์กร และ

ระดับบุคคล อำทิเช่น งำนตรวจสอบ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง กำรให้ใบอนุญำต/ยึดใบอนุญำต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่ำตัว

ท่ำนและองค์กรมีควำมเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่ำหน่วยงำนของท่ำนมิได้ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำร

ห้ำมรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้ก ำหนดให้รำยงำนกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่ำนควรด ำรง

ควำมถูกต้องด้วยกำรรำยงำนหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ  

หลักกำรกำรก ำหนดว่ำของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรำยงำนหรือไม่ควรจะต้องให้องค์กรเก็บรักษำไว้

หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้ำรำชกำร ให้เทียบกับค่ำตำมรำคำตลำดโดยต้องมีค่ำน้อยกว่ำ 3,000 บำท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติ

ตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  

 

3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 

1) ปกติสำมำรถเก็บรักษำไว้เอง หำกมีค่ำไม่เกิน 3,000 บำท 

2) หำกมีรำคำทำงกำรตลำดเกิน 3,000 บำท ส่วนรำชกำรต้องพิจำรณำตัดสินว่ำจะต้องให้เป็นทรัพย์สิน       

ของส่วนรำชกำรหรือไม่ 



 

 

 

 การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 

กำรฝ่ำฝืนนโยบำยว่ำด้วยกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมประมวล

จริยธรรมอำจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออกขึ้นกับควำมร้ำยแรงของกำรฝ่ำฝืน  นอกจำกนั้น 

หำกกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆเข้ำข่ำยกำรรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำข้ำรำชกำรและ

หรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อควำมเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดย       

มิชอบ หำกถูกตัดสินว่ำผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอำจมีส่วนร่วมในกำรรับโทษทำงอำญำด้วย 

 

 การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 

กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสำเหตุให้สำธำรณชนรับรู้ว่ำมีกำรปฏิบัติอย่ำงมีอคติ มีอิทธิพลต่อกำร

ตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรก่อให้เกิดกำรท ำลำยควำมเชื่อถือศรัทธำของประชำชนต่อภำครัฐและต่อ

ข้ำรำชกำร กุญแจแห่งควำมเสี่ยง 2 ประกำรที่ส ำคัญ คือ 

1 . ควำมพยำยำมที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่ำรำคำของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่ำ  

ควำมเป็นจริง กำรตีค่ำรำคำต่ ำกว่ำควำมเป็นจริงนั้นบุคคลอำจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่ำของขวัญและหรือ

ผลประโยชน์นั้นๆมีค่ำต่ ำกว่ำที่เป็นจริงเพ่ือหลีกเลี่ยงกำรรำยงำน กำรกระท ำดังกล่ำวนับว่ำเป็นกำรคดโกงและ

หลอกลวงซึ่งเข้ำข่ำยฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม 

2. กำรเพิกเฉยมองข้ำมควำมผิดและละเลยต่อผลที่เกิดข้ึน 

- กำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใดๆอำจท ำ ให้ติด เป็นนิสัยอย่ ำงรวดเร็ วและก่อให้ เกิด  

ควำมคำดหวังเสมอว่ำจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ท ำให้เกิดควำมรู้สึก

ชอบหรืออยำกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร หรือผู้รับงำน-รับจ้ำง-รับเหมำฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดย

อิทธิพลของควำมชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับท ำให้มีกำรปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด         

ในสถำนกำรณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้ำง ผู้รับเหมำ และหรือผู้รับจัดซื้ออำจรับรู้ผิดพลำดและเข้ำใจว่ำกำรรับจ้ำงต่ำงๆไม่ต้องท ำ

ในระดับมำตรฐำนหรือลดคุณค่ำกำรบริกำร นอกจำกนั้นหำกเกิดกำรปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมกำรท ำงำนของ

องค์กร ข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “กำรรับรำงวัล” จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่และละ

เว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยควำมรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่ำเป็นกำรรับสินบน 



 

- กำรแสวงหำเหตุผลเพ่ือบิดเบือนควำมจริงมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มำกที่เรำจะรับของขวัญและผลประโยชน์  

โดยเฉพำะสิ่งที่ถูกใจเรำ บุคคลอำจสงสัยว่ำกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆถือได้ว่ำเป็นควำมผิด แต่ผู้รับ

มักจะหำเหตุผลเข้ำข้ำงตนเองดังนี้ 

“ฉันรู้ว่ำไม่ควรรับของดังกล่ำว แต่ด้วยมำรยำทจึงไม่กล้ำจะปฏิเสธน้ ำใจหรือหำกไม่รับจะเป็นกำรท ำลำยสัมพันธภำพ

ระหว่ำงผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืนๆก็ท ำเช่นนี้ ท ำไมฉันจะท ำบ้ำงไม่ได้” 

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลำนอกเวลำรำชกำรท ำงำน ดังนั้นมันเป็นกำรยุติธรรมที่เรำจะได้รำงวัลผลประโยชน์พิเศษบ้ำง” 

“เพรำะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชำจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดำที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอ 

ที่ได้รับโอกำสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนำ” 

“มันเป็นแค่ตัวอย่ำงฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่ำหน่วยงำนของฉันจะสั ่งสินค้ำชนิดนี้ แม้ว่ำฉันจะให้

ค ำแนะน ำก็ตำม” 

“ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆเก่ียวกับกำรให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่ำฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 

ท่ำนต้องระลึกอยู่ เสมอว่ำเหตุผลที่ท่ำนใช้กล่ำวอ้ำงเช่นนี้  ไม่สำมำรถปกป้องท่ำนจำกกำรถูกด ำเนินกำร 

ทำงวินัยหำกกำรกระท ำของท่ำนเป็นกำรกระท ำที่มิชอบ 

 

 

 โมเดลส าหรับการตัดสินใจ 

ประเด็นกำรตัดสินใจ 

เจตนำรมณ์ : อะไรเป็นเจตนำของกำรให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 

กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบำยอะไรที่เกี่ยวกับกำรให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 

ควำมเปิดเผย : มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชนเพียงใด 

คุณค่ำ : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่ำรำคำเท่ำใด 

หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับกำรรับของขวัญหรือไม่ และมีอะไรบ้ำง 

อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพ่ืออะไร 

เวลำและโอกำส : เวลำและโอกำสในกำรให้ คืออะไร 

 



 

 

 

 

 

 

 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเรือ่งผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

           หมวด ๙ กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  

           มำตรำ ๑๐๐ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดด ำเนินกิจกำรดังต่อไปนี้  

           (๑) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติ หน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด ำเนินคดี  

           (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ
ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือด ำเนินคดี  

           (๓) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ
หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว 

           (๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อำจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำร หรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น 

           เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต ำแหน่งใดที่ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

           ให้น ำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคสอง โดยให้
ถือว่ำกำรด ำเนินกิจกำรของคู่สมรสดังกล่ำว เป็นกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

 

 

 

 



 

องค์ประกอบของกฎหมาย 

ห้ำมด ำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมตำม
มำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต                  
พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งได้บัญญัติห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดด ำเนินกิจกำร ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด ำเนินคดี 

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

(๓) กำรรับสัมปทำน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐรัฐวิสำหกิจ               
หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิ จ หรือรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วน หรือ
เป็นผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว 

(๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำน หรือลูกจ้ำงในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือได้
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นผู้ได้รับมอบหมำย ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอำจจะมีกำร
ขัดแย้งต่อประโยชน์ทำงรำชกำรหรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้น 
 

การกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 

 (๑) เป็นคู่สัญญำ หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำรส่วน
ท้องถิ่น ได้เข้ำมำท ำสัญญำกับหน่วยงำนรัฐ มีฐำนะเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ อันเป็นสัญญำที่จะต้อง
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 (๒) กำรมีส่วนได้เสียในสัญญำ หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนำประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือเลือกประโยชน์ให้กับบุคคลอ่ืน              
โดยกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญำนั้นหรือกำรเข้ำไปด ำเนินกิจกำรใดๆ เพ่ือเป็นกำรป้องกันใน
กรณทีี่ตนอำจจะต้องเสียประโยชน์หรือได้รับควำมเสียหำย 
 (๓) กำรเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วน หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต ำแหน่งที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
ก ำหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้ำงหุ้นส่วน ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน หรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
เป็นต้น และได้เข้ำมำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ โดยปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเจตนำที่
จะเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น 
 
 



 

 (๔) กำรถือหุ้นในบริษัท หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำร
ส่วนท้องถิ่น ได้เข้ำไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษัท ตำมทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้น
ได้เข้ำมำเป็นคู่สัญญำ กับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต ำแหน่งมีอ ำนำจ ก ำกับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ 
 (๕) รับสัมปทำน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทำน หรือเข้ำไปเป็นคู่สัญญำอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้น หรือในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทำน   
 
                     สัญญำสัมปทำน  หมำยถึง สัญญำที่เอกชนได้รับอนุญำตจำกรัฐให้ด ำเนิน
กิจกำร  ต่ำงๆแทน ดังต่อไปนี้  

 สัญญำที่รัฐอนุญำตให้เอกชนจัดท ำบริกำรสำธำรณะ 

 สัญญำที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ 

 สัญญำที่รัฐให้เอกชนแสวงหำประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ  
 

        กำรรับสัมปทำนจำกรัฐ หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต ำแหน่งเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ และท ำสัญญำ
รับสัมปทำนในสถำนะเอกชน อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

(๑) เป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำในธุรกิจเอกชน หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต ำแหน่งเข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะ
เป็นกรรมกำรหรือท่ีปรึกษำในธุรกิจเอกชน 

(๒) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น ได้ท ำกำรเป็นตัวแทน กับตัวกำรที่เป็นเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเป็นหน้ำที่ของตัวแทนใน
ธุรกิจเอกชน 

(๓) ในฐำนะพนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจเอกชน หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี 
ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่นได้เข้ำไปเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจเอกชน 
 

ข้อห้ามส าหรับคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องห้ำมด ำเนินกิจกำรท่ีเป็นกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

    พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้บัญญัติห้ำมมิ                  
ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐด ำเนินกิจกำรใดๆ ที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม บทบัญญัติดังกล่ำวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ภริยำหรือสำมี) ด้วย โดยมีข้อห้ำม 
ดังต่อไปนี้ 



 

 (๑) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำ หรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นคู่สัญญำ หมำยถึง  กำรห้ำมคู่สมรสของ 
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต ำแหน่งเข้ำมำเป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ ใน
ฐำนะเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจ ก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
 (2) ห้ำมคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่มีส่วนได้เสียในสัญญำ หมำยถึง กำรที่คู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ใน ต ำแหน่ง
ได้อำศัยอ ำนำจหน้ำที่โดยมีเจตนำหรือควำมประสงค์ที่จะให้ตนได้รับประโยชน์ หรือเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคล
อ่ืนๆโดยกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ของคู่สมรสไปด ำเนินกิจกำรใดๆในสัญญำ 
 (3) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำที่รัฐเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วน หมำยถึง กำรที่คู่ สมรส
ของเจ้ำหน้ำที่รัฐได้ลงทุนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดและได้เข้ำมำ
เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนรัฐ 
  (4) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำร
ส่วนท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมำยถึง กำรที่คู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเข้ำไปลงทุนโดยกำรมีหุ้นในบริษัทตำม
ทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ำมำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ 
 (๕) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับสัมปทำน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำน หรือเข้ำ
เป็นคู่สัญญำอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นหุ้นส่วนที่ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน 
หรือบริษัทท่ีได้รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว 
 (๖) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำที่รัฐในต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำรส่วน
ท้องถิ่นเข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะต่ำงๆเป็นกรรมกำร เป็นที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจ
เอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้ กำรก ำกับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น             
สังกัดอยู่ หรือปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภำพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอำจขัดแย้งกับ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทำงรำชกำร หรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิ บัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น 
   

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ 

 ๑. กำรเตรียมตัวก่อนเข้ำสู่ต ำแหน่งก่อนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะต้อง ตรวจสอบ
ตนเอง  คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ว่ำได้มีกำรด ำเนินกิจกำรใดๆบ้ำงในขณะที่ตนเองได้อยู่ในสถำนะ
ของเอกชน ที่ได้ท ำธุรกิจหรือท ำกำรค้ำไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบกำรเป็นคู่สัญญำกับรัฐ กำรรับสัมปทำน
จำกรัฐ หรือกำรเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร กำรถือหุ้น หรือกำรเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำรในห้ำงหุ้นส่วนต่ำงๆ  ว่ำมี
หรือไม่ และจะต้องส ำรวจกิจกำรต่ำงๆของคู่สมรสรวมไปถึงศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทรำบก่อนเข้ำสู่
ต ำแหน่งว่ำจะต้องด ำเนินกำรต่ำงๆเก่ียวกับกิจกำรธุรกิจนั้นอย่ำงไร มิให้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมำย 
 

 



 

 ๒. กำรปฏิบัติหน้ำที่หรือกำรด ำรงต ำแหน่งในระหว่ำงที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ในต ำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ด ำรงต ำแหน่งตำมข้ำงต้นจะต้องไม่ด ำเนินกิจกำรใดๆที่
เป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๑๐๐   แห่ง
กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรท ำควำมเข้ำใจกับ คู่สมรส
ในหลักกำรของกฎหมำยได้แล้ว หรือเกิดกำรเข้ำใจที่ไม่ถูกต้องอำจจะเป็นกำรด ำเนินกำรที่เป็นกำรต้องห้ำม
ตำมกฎหมำย กล่ำวคือแม้ตนเองจะมิได้กระท ำกำรที่กฎหมำยบัญญัติว่ำเป็นควำมผิดแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกับกำร
ด ำเนินกำรของคู่สมรส ท ำให้คู่สมรสด ำเนินกิจกำรต่ำงๆตำมที่กฎหมำยห้ำมไว้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นจะต้อง
ได้รับโทษทำงอำญำที่เกิดจำกกำรกระท ำของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระวำงโทษจ ำคุก ปรับ หรือทั้งจ ำทั้งปรับ
แล้วแต่กรณี 
 ๓. กำรด ำเนินกิจกำรในภำยหลังพ้นจำกต ำแหน่ง (พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐยังไม่             
ถึง ๒ ปี) มำตรำ ๑๐๐ แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ได้
บัญญัติห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมิให้ด ำเนินกิจกำรที่ เป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ำมด ำเนินกำรนั้นต่อไปอีกเป็นเวลำสองปีนับแต่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้ นได้พ้นจำก
ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต ำแหน่งนั้นๆแล้วกำรห้ำมในส่วนนี้ได้ห้ำมกำรด ำเนินกิจกำรของคู่สมรสของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐไว้ด้วย 
 

           มำตรำ ๑๐๑ ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ มำใช้บังคับกับกำรด ำเนินกิจกำรของผู้ซึ่งพ้นจำก
กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่กำรเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้ำของจ ำนวน
หุ้นทั้งหมดที่จ ำหน่ำยได้ในบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐตำมมำตรำ 
๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

           มำตรำ 103 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคล 
นอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำม 
บทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์และ 
จ ำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดของผู้ที่พ้นจำก กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

           มำตรำ ๑๐๓/๑ บรรดำควำมผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อ
หน้ำที่หรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรมตำมประมวล
กฎหมำยอำญำด้วย  

           มำตรำ ๑๒๒ เจ้ำหนำ้ที่ของรัฐผู้ใดฝ่ำฝืนบทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ มำตรำ ๑๐๑ หรือมำตรำ 
๑๐๓ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือท้ังจ ำทั้งปรับ 

           กรณีควำมผิดตำมมำตรำ ๑๐๐ วรรคสำม หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่ำ ตนมิได้รู้เห็น
ยินยอมด้วยในกำรที่คู่สมรสของตนด ำเนินกิจกำรตำมมำตรำ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำผู้นั้นไม่มีควำมผิด



 

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มีสำระส ำคัญดังต่อไปนี้ 
        ๑. ก ำหนดหลักกำรให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องปฏิบัติหน้ำที่หรือกระท ำกำรโดยยึดประโยชน์

ส่วนรวมของรัฐและประชำชนเป็นส ำคัญ สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่กระท ำกำรที่จะก่อให้เกิดควำมไม่เชื่อถือหรือ
ควำมไม่ไว้วำงใจและไม่กระท ำกำรอันมีลักษณะเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม 

        ๒. ก ำหนดกำรกระท ำดังต่อไปนี้ให้ถือว่ำเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่ กำรใช้ข้อมูลภำยในของรัฐที่ยังเป็นควำมลับอยู่ ซึ่งตนได้รับหรือรู้จำกกำรปฏิบัติ
รำชกำรโดยทุจริต  กำรริเริ่ม เสนอ จัดท ำ หรืออนุมัติโครงกำรของรัฐหรือของหน่วยงำนของรัฐโดยทุจริต               
กำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำนที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้ำที่อยู่ไปเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่นเป็นต้น 

        ๓. ก ำหนดห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน
ใดอันอำจค ำนวณเป็นเงินได้ในกำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติงำนตำมต ำแหน่งหน้ำที่ของตนหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย และก ำหนดห้ำมคู่สมรสและญำติของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐด้วย 

        ๔. ก ำหนดห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งหน้ำที่ยังไม่ถึงสองปี เป็นกรรมกำร             
ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำน ลูกจ้ำง ผู้รับจ้ำง หรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนในธุรกิจของเอกชนซึ่งเคยอยู่ภำยใต้อ ำนำจ
หน้ำที่ของตน และรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนจำกธุรกิจของเอกชนดังกล่ำวเป็นพิเศษ ก ำหนดห้ำมมิให้
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งหรือออกจำกรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ กระท ำโดยประกำรใด ๆ              
ให้ผู้อื่นล่วงรู้ควำมลับของทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือใช้ควำมลับดังกล่ำวไปโดยทุจริต 

       ๕. ก ำหนดหลักเกณฑ์กรณีส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดตรวจร่ำงสัญญำของรัฐกรณีมีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่ำร่ำงสัญญำของรัฐท ำขึ้นโดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นกำรขัดกันของผลประโยชน์ ให้แจ้งควำมเห็นไปยัง
หน่วยงำนของรัฐซึ่งจะเป็นคู่สัญญำและหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐนั้นสังกัดอยู่ และให้เสนอร่ำงสัญญำพร้อม
ควำมเห็นต่อคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรที่มีอ ำนำจบังคับบัญชำ และคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

        ๖. ก ำหนดให้สัญญำของรัฐที่กระท ำโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรท ำหรือให้
ควำมเห็นชอบสัญญำนั้นโดยทุจริต หรือมีลักษณะเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม ให้มีผลเป็นโมฆะหรือให้ด ำเนินกำรตำมสัญญำต่อไป หรือให้มีผลเป็นโมฆะเฉพำะส่วน แล้วแต่กรณี 

        ๗. ก ำหนดให้กรณีท่ีผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่ำสัญญำใด มีลักษณะตำมมำตรำ 12 ให้
เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมกำร ป.ป.ช. โดยให้ถือว่ำเอกสำรและหลักฐำนที่ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
หรือจัดท ำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส ำนวนกำรไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. และให้คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ต่อไป 



 

        ๘. ก ำหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นค ำร้องต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. กรณีโครงกำรของรัฐที่
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำเข้ำลักษณะเป็นกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ดังกล่ำวมีผลท ำให้รัฐเสีย
ประโยชน์อย่ำงร้ำยแรงหรือกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ดังกล่ำวมีลักษณะเป็นนัยส ำคัญในกำร
ท ำโครงกำรดังกล่ำว โดยในกรณีนี้ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ยื่นค ำร้องต่อศำลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภำยในสองปีนับแต่วันเริ่มโครงกำร เพ่ือสั่งให้ยุติหรือสั่งให้น ำโครงกำรดังกล่ำวกลับไปทบทวน
ใหม่เพ่ือแก้ไขให้รัฐไม่เสียประโยชน์ 

        ๙. ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องแสดงข้อมูลและรำยได้จำกกำรด ำรงต ำแหน่งกำรประกอบ
อำชีพ วิชำชีพหรือกิจกรรมอ่ืน ต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 

        ๑๐. ก ำหนดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จัดให้มีหน่วยงำนพิเศษขึ้นภำยในส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เพ่ือรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลและกำรบังคับใช้
พระรำชบัญญัตินี้ และก ำหนดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จัดท ำข้อก ำหนดและคู่มือกำรปฏิบัติของหน่วยงำน    
ของรัฐ 

       ๑๑. ก ำหนดให้น ำพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตมำใช้บังคับแก่กำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

       ๑๓. ก ำหนดบทก ำหนดโทษทำงอำญำ กรณีฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติบทบัญญัติตำมพระรำชบัญญัติ
ฉบับนี้ 

        ๑๔. ก ำหนดมิให้น ำบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำนที่ตนสังกัด หรือที่ตน
ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ ไปเพ่ือประโยชน์ของตนหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญำตโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือกฎ หรือ
ทรัพย์สินนั้นมีรำคำเล็กน้อย มำใช้บังคับจนกว่ำจะมีระเบียบว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ใช้ทรัพย์สินตำมที่ก ำหนด 
และก ำหนดมิให้น ำบทบัญญัติกำรห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งหน้ำที่ท ำงำนในธุรกิจมำใช้บังคับแก่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งหน้ำที่ไปก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

        ๑๕. ก ำหนดให้ประธำนศำลฎีกำ ประธำนศำลปกครองสูงสุด และประธำนกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของตน 



 

กฎหมายที่เกีย่วกับผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ 

ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 3) 
 
   มาตรา ๑๒๓/๒  ผู้ ใดเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ
ต่ำงประเทศ หรือเจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำรระหว่ำงประเทศ เรียก รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส ำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิ
ชอบ เพื่อกระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรอย่ำงใดในต ำแหน่งไม่ว่ำกำรนั้น
จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้ำท่ีต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงยี่สิบปี 
หรือจ ำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงสี่แสนบำท หรือ
ประหำรชีวิต 
 
   มาตรา ๑๒๓/๓  ผู้ ใดเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ
ต่ำงประเทศหรือเจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำรระหว่ำงประเทศกระท ำกำร
หรือไม่กระท ำกำรอย่ำง ใดในต ำแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนท่ีตนได้รับ
แต่งตั้งในต ำแหน่งนั้น ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงยี่สิบปีหรือ
จ ำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงสี่แสนบำท 
   

 
 
 

เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
 
 
 
 

 
 
 

เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
 
 
 

 
 

 

 
 

ระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ห้ำปี ถึง
ยี่สิบปี หรือจ ำคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงสี่แสน
บำทหรือประหำรชีวิต 

 

 

ระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึง
ยี่สิบปี หรือจ ำคุกตลอดชีวิตและ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงสี่แสน
บำท 

 



 

ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   มาตรา ๑๒๓/๔  ผู้ ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดส ำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นกำรตอบแทนในกำรท่ีจะจูง
ใจหรือได้จูงใจ เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐต่ำงประเทศ หรือ
เจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำรระหว่ำงประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมำย
หรือโดยอิทธิพลของตน ให้กระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรในหน้ำที่อัน
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปีหรือ
ปรบัไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือท้ังจ ำท้ังปรับ 
 
   มาตรา ๑๒๓/๕  ผู้ ใดให้ ขอให้ หรือรับว่ำจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐต่ำงประเทศ หรือ
เจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำรระหว่ำงประเทศ เพื่อจูงใจให้กระท ำกำร ไม่
กระท ำกำร หรือประวิงกำรกระท ำอันมิชอบด้วยหน้ำท่ี ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือท้ังจ ำท้ังปรับ 
   ในกรณีท่ีผู้กระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้อง
กับนิติบุคคลใดและกระท ำไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติ
บุคคลดังกล่ำวไม่มีมำตรกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมเพื่อป้องกันมิให้มี
กำรกระท ำควำมผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีควำมผิดตำมมำตรำนี้ และต้อง
ระวำงโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่ำแต่ไม่เกินสองเท่ำของค่ำเสียหำยท่ีเกิดขึ้น
หรือประโยชน์ท่ีได้รับ 
 

              บุคคลท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท
หรือท้ังจ ำท้ังปรับ 

 

 

                                 
ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำทหรือท้ัง
จ ำท้ังปรับ 

 

 

 

 

 



 

ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

 
 
 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   บุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตำมวรรคสอง ให้หมำยควำมถึง 
ลูกจ้ำง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระท ำกำรเพื่อหรือใน
นำมของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่ำจะมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรนั้นหรือไม่ก็ตำม 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
 

มาตรา 100  ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้ใดด ำเนินกิจกำรดังต่อไปนี้  
(๑)  เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำท่ีท ำกับหน่วยงำนของรัฐ

ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะท่ีเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐซึ่งมี
อ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด ำเนินคดี 

(๒)  เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้ำเป็น
คู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำท่ีใน
ฐำนะท่ีเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือด ำเนินคดี  

(๓)  รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็น
คู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือ
รำชกำรส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ท้ังนี้ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือ

 
 
 

 
เจ้ ำหน้ำ ท่ีของรัฐ ท่ีคณะกรรมกำร 
ป.ป .ช .  ประกำศก ำหนดต ำแหน่ ง  
(ปัจจุบันก ำหนดต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี) กำรกระท ำของคู่สมรสให้ถือ
ว่ำเป็นกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     

                                                        

                                                                                                                                         
เป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำท่ี   
จ ำคุกไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบำท หรือท้ังจ ำท้ัง
ปรับ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทท่ีรับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว  
(๔)  เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ท่ีปรึกษำ ตัวแทน 

พนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล 
ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภำพ
ของ ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอำจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำร หรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั้น  

     เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐต ำแหน่งใดท่ีต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรตำม
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนดโดยประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ 

     ให้น ำบทบัญญัติ ในวรรคหนึ่ งมำใช้บังคับกับคู่สมรสของ
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐตำมวรรคสอง โดยให้ถือว่ำกำรด ำเนินกิจกำรของคู่
สมรสดังกล่ำว เป็นกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

3. 
 

มาตรา 103  ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดจำกบุคคลนอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำม
กฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดย อำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่ง
กฎหมำย  เ ว้ นแต่ ก ำ ร รั บทรัพย์ สิ นหรื อประ โ ยชน์ อื่ น ใ ด โ ดย
ธรรมจรรยำ ตำมหลักเกณฑ์และจ ำนวนท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย
โดยอนุโลม 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
    ข้อ 3  ข้ำรำชกำรต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท ำในสิ่งท่ี
ถูกต้องและเป็นธรรม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 

(3)  ต้องรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่งท้ังท่ีได้รับค่ำตอบแทนและไม่ได้
รับค่ำตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำร
มหำชน รำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นของรัฐ และกิจกำรท่ีรัฐถือ
หุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรและคณะกรรมกำรจริยธรรม ในกรณีท่ี
กำรด ำรงต ำแหน่งนั้นๆอำจขัดแย้งกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีหรืออำจท ำให้
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีเสียหำย  

 

             เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำร
พลเรือน 

 
 
 
 
 
 

เป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำท่ี 
จ ำคุกไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบำท หรือท้ังจ ำท้ัง
ปรับ 

 

 

                                            

                                     
ผิดวินัยและถอดถอนออกจำก   
ต ำแหน่ง กรณีผู้ด ำรงต ำแหน่ง      
ระดับสูงและนักกำรเมือง
ระดับชำติกระท ำผิดจริยธรรม
อย่ำงร้ำยแรง 

 



 

ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

    ข้อ 5  ข้ำรำชกำรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำท่ีและ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 

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

(2) ไม่ใช้เวลำรำชกำร เงิน ทรัพย์สิน บุคลำกร บริกำร หรือสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกของทำงรำชกำรไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง
หรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญำตโดยชอบด้วยกฎหมำย 

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

ในกรณีมีควำมเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้ำรำชกำรนั้นยุติกำร
กระท ำดังกล่ำวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำส่วนรำชกำร
และคณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ เมื่อคณะกรรมกำรจริยธรรม
วินิจฉัยเป็นประกำรใดแล้วจึงปฏิบัติตำมนั้น 

 
 
 

 
 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำร
พลเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผิดวินัยและถอดถอนออกจำก   
ต ำแหน่ง กรณีผู้ด ำรงต ำแหน่ง      
ระดับสูงและนักกำรเมือง
ระดับชำติกระท ำผิดจริยธรรม
อย่ำงร้ำยแรง 

 

 

 

 

 

 

 



 

ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

(4) ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงำนโดยตรงหรือหน้ำท่ี
อื่นในรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนของรัฐ 
ข้ำรำชกำรต้องยึดถือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นหลัก ในกรณีท่ีมี
ควำมขัดแย้งระหว่ำงประโยชน์ของทำงรำชกำร หรือประโยชน์ส่วนรวม
กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ ำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขำดต้อง
ยึดประโยชน์ของทำงรำชกำรและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ 
 
   ข้อ 6  ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ท่ีมิชอบโดย
อำศัยต ำแหน่งหน้ำท่ี และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนจนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 

(1)  ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอม
จะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญำติของตน ไม่ว่ำก่อนหรือหลังด ำรง
ต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำท่ีไม่ว่ำจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีหรือไม่ก็ตำม เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำ หรือเป็น
กำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป 

(2)  ไม่ใช้ต ำแหน่ง หรือกระท ำกำรท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 
เพรำะมีอคติ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำร
พลเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             

                                                            

                                                    

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

 

 

 

 



 

ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

    (3)  ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงกำร กำรด ำเนินกำร หรือกำรท ำนิติ
กรรมหรือสัญญำ ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมำยหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

 
     ข้อ 7  ข้ำรำชกำรต้องเคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญและ
กฎหมำยอย่ำงตรงไปตรงมำ โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 

(4) ไม่เลี่ยงกฎหมำย ใช้หรือแนะน ำให้ใช้ช่องว่ำงของกฎหมำยท่ีอยู่
ในควำมรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้อง
เร่งแก้ไขช่องว่ำงดังกล่ำวโดยเร็ว 
    (5)  ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอำศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือ
ประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นกำรเลี่ยงกฎหมำย หรือใช้ชื่อ
บุคคลอื่นถือครองส่ิงดังกล่ำวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน 
     
     ข้อ 8  ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมเท่ียงธรรม เป็นกลำง
ทำงกำรเมือง ให้บริกำรแก่ประชำชนโดยมีอัธยำศัยท่ีดีและไม่เลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
   (5)  ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญำติพี่น้อง พรรคพวก  เพื่อนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้ำ
ผู้ใด 
 

 
 
 
 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำร
พลเรือน 

 
 
 
 
 
 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำร

พลเรือน 
 
 
 
 

                                                                        

        

                                                           
ผิดวินัยและถอดถอนออกจำก   
ต ำแหน่ง กรณีผู้ด ำรงต ำแหน่ง      
ระดับสงูและนักกำรเมือง
ระดับชำติกระท ำผิดจริยธรรม
อย่ำงร้ำยแรง 

 

 

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



 

ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

  ข้อ 9  ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของ
ทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลำให้เนิ่นช้ำและใช้
ข้อมูลข่ำวสำรท่ีได้มำจำกกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรในหน้ำท่ี และให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 

(1)  ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้มำจำกกำรด ำเนินงำนไปเพื่อกำรอื่น อันไม่ใช่
กำรปฏิบัติหน้ำท่ี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือ
บุคคลอื่น 

 
 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำร
พลเรือน 

 

 

 



 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ 

กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีได้แก่ กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย ๗ เป้ำหมำย 

ประกอบด้วย 

(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชำชน 

(๒) ผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ 

(๓) มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ 

(๔) ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น 

(๕) มีกำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 

(๖) ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองตำมควำมต้องกำร 

(๗) มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ             
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมให้เกิดกำรประหยัด มิให้มีกำรเบียดเบียนข้ำรำชกำร โดยไม่จ ำเป็นและ
สร้ำงทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจำกมีกำรแข่งขันให้ของขวัญในรำคำแพง ทั้งยังเป็นช่องทำงให้เกิดกำรประพฤติ
มิชอบอ่ืน ๆในวงรำชกำรอีกด้วยและในกำรก ำหนดจรรยำบรรณของเจ้ ำหน้ำที่ของรัฐเป็นประเภทต่ำงๆ              
ก็มีวิธีกำรก ำหนดในเรื่องท ำนองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
ได้ประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์และจ ำนวนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ
ได้ส ำนักนำยกรัฐมนตรีจึงรวบรวมมำตรกำรเหล่ำนั้นและก ำหนดเป็นหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ในกำรให้ของขวัญและรับของขวัญให้มีมำตรฐำนเดียวกันและชัดเจน โดยมีสำระส ำคัญดังนี้ 

ข้อ ๕ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำ
นอกเหนือจำกกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีกำรให้ของขวัญแก่กันมิได้ กำรให้ของขวัญตำมปกติประเพณีนิยมตำม
วรรคหนึ่ง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีรำคำหรือมูลค่ำเกินจ ำนวนที่คณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติก ำหนดไว้ส ำหรับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยำของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมิได้ 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะกระท ำกำรเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิกำรใด ๆพ่ือมอบให้หรือ
จัดหำของขวัญให้ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำไม่ว่ำกรณีใดๆมิได้ 



 

 
ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชำจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจำก

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชำมิได้เว้นแต่เป็นกำรรับของขวัญตำมข้อ ๕ 

ข้อ ๗ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะยินยอมหรือผู้รู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจำกผู้ที่
เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมิได้ถ้ำมิใช่เป็นกำรรับของขวัญตำมกรณีที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๘  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคหนึ่ง ได้แก่ผู้มำติดต่องำนหรือผู้ซึ่งได้รับ
ประโยชน์จำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ซึ่งมีค ำขอให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เช่น กำรขอใบรับรองกำรขอให้ออก
ค ำสั่งทำงกำรปกครอง หรือกำรร้องเรียน เป็นต้น 

(๒) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ท ำกับหน่วยงำนของรัฐ เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือ
กำรได้รับสัมปทำน เป็นต้น 

(๓) ผู้ซึ่งก ำลังด ำเนินกิจกำรใด ๆ ที่มีหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ำกับดูแล เช่นกำรประกอบ
กิจกำรโรงงำน หรือธุรกิจหลักทรัพย์เป็นต้น 

(๔) ผู้ซึ่งอำจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจำกกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ 

ข้อ ๘ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจำกผู้ที่
เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้เฉพำะกำรรับของขวัญที่ให้ตำมปกติประเพณีนิยมและ
ของขวัญนั้นมีรำคำมูลค่ำไม่เกินจ ำนวนที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติก ำหนดไว้
ส ำหรับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยตำมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมกฎหมำยประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 



 

ตอน “คนหลวงใช้เงินหลวง” 

   นำงวันดี ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรเก็บรักษำ
เงิน และเป็นเจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับผิดชอบงำนกำรเงินและบัญชี และมีอ ำนำจลงนำมในใบถอนเงินร่วมกับ
เจ้ำหน้ำที่รำยอ่ืน นำงวันดีได้ถอนเงินออกจำกบัญชีเงินฝำกของสถำนีอนำมัย น ำไปใช้จ่ำยในเรื่อง ส่วนตัว 
จ ำนวน 300,000 บำท ต่อมำได้น ำเงินดังกล่ำวมำคืนให้กับทำงรำชกำรแล้ว และพบว่ำมีกำรเบิกจ่ำยเงินโดยไม่
มีเอกสำร หลักฐำนประกอบกำรจ่ำยเงินจ ำนวน 200,000 บำท นำงวันดีให้กำรรับสำรภำพว่ำตนได้จัดท ำ
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเท็จขึ้นมำใหม่เพ่ือให้มีจ ำนวนเงินคงเหลืออยู่จริงตำมรำยงำนงบเดือนส่ง
ให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเพ่ือประกอบกำรจัดท ำบัญชีเกณฑ์คงค้ำง 
   พฤติกำรณ์ของนำงวันดี ดังกล่ำว เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงฐำนปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต ตำมมำตรำ 85(1)แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 
 

  ตอน “ยักยอกยา” 

   นำยยำ ต ำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติกำร ได้ยักยอกยำแก้หวัดสูตรผสมซู โดอีฟรีดรีน                       
ที่ตนด ำเนินกำรสั่งซื้อจำกบริษัทยำของเอกชน รวมจ ำนวน 200,000 เม็ด โดยยำดังกล่ำวจ ำนวน 50,000เม็ด 
ได้มีกำรสั่งซื้อในนำมของโรงพยำบำลและน ำเข้ำคลังยำของโรงพยำบำลตำมระบบ ส่วนอีกจ ำนวน 150,000 
เม็ดนั้น ได้สั่งซื้อในนำมของโรงพยำบำลแต่น ำยำเข้ำร้ำน และจ่ำยเงินเอง โดยกำรสั่งซื้อยำได้ท ำกำรปลอม
ลำยมือชื่อของผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำรสั่งซื้อยำและได้น ำยำดังกล่ำวไปขำยให้แก่
บุคคลภำยนอก 
   พฤติกำรณ์ของนำยยำดังกล่ำว เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงปฏิบัติหรือละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติหรือละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต ตำมมำตรำ 85(1)แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 
ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
   
 



 

  ตอน “ฝากพิเศษ” 
   นำยสมหวัง ต ำแหน่งแพทย์ช ำนำญกำร มีหน้ำที่ตรวจรักษำผู้ป่วย ผ่ำตัดและหัตถกำรทำงสูติ
นรีเวชทั้งหมด นำยสมหวังได้ท ำกำรรับฝำกครรภ์พิเศษในโรงพยำบำลของทำงรำชกำร หลั งจำกที่ท ำคลอด
เสร็จแล้ว ผู้ป่วยหรือญำติผู้ป่วยจ ำน ำเงินใส่ซองมำให้กับนำยสมหวัง เป็นค่ำฝำกพิเศษและท ำคลอด รำยละ 
3,000 บำท ต่อมำได้มีผู้ร้องเรียนเรื่องดังกล่ำวขึ้น จำกกำรสอบสวนนำยสมหวังให้กำรรับว่ำตนได้กระท ำกำร
ดังกล่ำวจริง และได้รับเงินค่ำฝำกครรภ์พิเศษดังกล่ำว และมีบำงรำยเมื่อท ำคลอดเสร็จก็เงียบเฉยไม่ยอม
จ่ำยเงินให้ 
   พฤติกำรณ์ของนำยสมหวังดังกล่ำว เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงฐำนอำศัยต ำแหน่ง
หน้ำที่รำชกำรของตนหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตำมมำตรำ83(3)ประกอบมำตรำ 84 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภำคทัณฑ์ แต่เนื่องจำกนำยสมหวังไม่เคยกระท ำผิดทำง
วินัยมำก่อนและปฏิบัติหน้ำที่มำด้วยดีตลอด จึงงดโทษให้ และให้ว่ำกล่ำวตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร 
 

    ตอน “อบ..ลม” 
   นำยทองดี ข้ำรำชกำร ได้ยืมเงินรำชกำรและลงชื่อในโครงกำรอบรมโดยเป็นผู้เสนอโครงกำร
อบรมทำงด้ำนสุขภำพ รวมจ ำนวน 2 วัน นำยทองดีได้จัดท ำเอกสำรหลักฐำนขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินตำม
โครงกำรอบรมส่งให้กับกำรเงินเพ่ือหักล้ำงเงินยืมส ำหรับเป็นค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เป็นจ ำนวนเงิน 
10,600 บำท โดยลำยมือชื่อผู้เข้ำอบรมในเอกสำรประกอบกำรหักล้ำงเงินยืมนั้น มิใช่ เป็นลำยมือชื่อที่แท้จริง
ของผู้เข้ำรับกำรอบรมแต่เป็นลำยมือชื่อปลอม และมิได้มีกำรจัดอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 

   พฤติกำรณ์ของนำยทองดีดังกล่ำว เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงฐำนปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต ตำมมำตรำ 85(1)แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 
 

   ตอน “คนหลวง กับรถยนต์หลวง” 

   นำยสรรชัย ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล ได้เบียดบังทรัพย์สินของทำงรำชกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว โดยน ำบิลน้ ำมันของโรงพยำบำล ไปเขียนเติมน้ ำมันใส่รถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อวอลโว่ และรถจิ๊ป
แกรนด์เชอโรกี แล้วเบิกจ่ำยเงินค่ำน้ ำมันจำกเงินบ ำรุงของโรงพยำบำลเป็นระยะเวลำ 3 ปี รวมจ ำนวน 232 
ครั้ง เป็นเงินรวม 290,000 บำท ทั้งที่นำยสรรชัยก็น ำรถยนต์รำชกำรไปใช้ทั้งในเวลำรำชกำรและนอกเวลำ
รำชกำรอีกด้วย 
   พฤติกรรมของนำยสรรชัยดังกล่ำวเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต ตำมมำตรำ 85(1)แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 



 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    

 

           

แนวปฏิบัติ ๑๐ ข้อ 

ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 



 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

บุคคลผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนทุกต ำแหน่งมีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยเพ่ือรักษำ

ผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง อ ำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรแก่ประชำชน

ตำมหลักธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรมส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและ

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ๙ ประกำร ของส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ดังนี้ 

(๑) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

(๒) กำรมีจิตส ำนึกที่ดีซือ่สัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 

(๓) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๔) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 

(๕) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

(๖) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

(๗) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

(๘) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 

ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ของประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่ำจะเป็นญำติ พ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง                        

หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มำประกอบกำรใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่ำง

จำกบุคคลอ่ืนเพรำะชอบหรือชัง 

(๒) ไม่ใช้เวลำรำชกำร เงิน ทรัพย์สิน บุคลำกร บริกำร หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของทำงรำชกำรไปเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญำตโดยชอบด้วยกฎหมำย 

(๓) ไม่กระท ำกำรใด หรือด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดควำมเคลือบแคลงหรือ

สงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน้ำที่ ในกรณีมีควำมเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้

ข้ำรำชกำรผู้นั้นยุติกำรกระท ำดังกล่ำวไว้ก่อน แล้วแจ้งผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำส่วนรำชกำรและคณะกรรมกำรจริยธรรม

พิจำรณำ เมื่อคณะกรรมกำรจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประกำรใดแล้วจึงปฏิบัติตำมนั้น 



 

 

(๔) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงำนโดยตรงหรือหน้ำที่อ่ืนในรำชกำร รัฐวิสำหกิจองค์กำรมหำชน 

หรือหน่วยงำนของรัฐ ข้ำรำชกำรต้องยึดประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นหลัก ในกรณีที่มีควำมขัดแย้งระหว่ำงประโยชน์

ของทำงรำชกำร หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่มอันจ ำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขำด ต้องยึด

ประโยชน์ของทำงรำชกำรและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดย

อำศัยต ำแหน่งหน้ำที่และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม                  

โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 

(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญำติของตน 

ไม่ว่ำก่อนหรือหลังด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ตำม 

เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำ หรือเป็นกำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

(๒) ไม่ใช้ต ำแหน่ง หรือกำรกระท ำที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพรำะมีอคติ 

  (๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงกำร กำรด ำเนินกำร หรือกำรท ำนิติกรรมหรือสัญญำ ซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะ

ได้รับประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ข้อบังคับของกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยจรรยำ
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข                

พ.ศ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 
ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 

๑.๑ ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงห ำผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน 

๑.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทำงรำชกำรมำกกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตน 

๑.๓ มีควำมรับผิดชอบต่อผลงำนที่ได้กระท ำไปแล้ว 

๑.๔ ปฏิบัติหน้ำที่เต็มควำมสำมำรถ เสียสละและอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำรจนงำนส ำเร็จ
ถูกต้องตำมมำตรฐำนของงำน 

๑.๕ ปฏิบัติหน้ำที่โดยตั้งอยู่ในควำมไม่ประมำท 

๑.๖ รักษำและปฏิบัติตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร 

๑.๗ เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรด ำรงตน รักษำชื่อเสียง และภำพลักษณ์ของหน่วยงำนรำชกำร 

ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งท่ีถูกต้อง 

๒.๑ ปฏิบัติหน้ำที่โยยึดหลักควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร กฎหมำยและกรอบนโยบำล 

๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของช ำติและประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีของประช ำชน 

๒.๓ มีควำมกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อ ำนำจในทำงที่ไม่ถูกต้องในกำรปฏิบัติงำน
ตลอดจนกำรด ำรงชีวิตส่วนตัว เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ 

๒.๕ มีสัจจะและไม่สัญญำใดๆ กับบุคคลอ่ืนโดยมุ่งผลประโยชน์หรือควำมก้ำวหน้ำของตนเอง 

ข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 

๓.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสภำพ มีน้ ำใจ เอ้ืออำทรและมีจิตบริกำรต่อผู้มำรับบริกำรด้วย
ควำมเสมอภำค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โยไม่ค ำนึงถึงฐำน เชื้อชำติศำสนำ สังคม หรือลัทธิทำง
กำรเมือง 

๓.๒ ไมก่ระท ำกำรใดอันเป็นกำรช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม 



 

๓.๓ ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประช ำชนได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๔.๑ ก ำหนดขั้นตอน ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละขั้นตอน 

๔.๒ ให้ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและตรวจสอบกำรท ำงำนของภำครัฐ 
โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลำและวิธีปฏิบัติงำนที่ได้ก ำหนดไว้ตำมกรอบของ
กฎหมำย ตำมควำมเหมำะสมอย่ำงทั่วถึงและง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล 

๔.๓ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นควำมลับของทำงรำชกำร เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ตนเองหรือ
ผู้อื่นหรืออันจะเป็นภัยต่อประช ำชนและประเทศช ำติ 

๔.๔ เก็บหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนไว้พร้อมส ำหรับกำรตรวจสอบ 

ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๕.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลำและมีคุณภำพเพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยด้วยวิธีกำร กระบวนกำรที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 

๕.๒ พัฒนำตนเองให้เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และควำม
ช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนของตนเอง 
ใส่ใจควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรเพ่ือพัฒนำองค์กรและวิชำชีพ 

๕.๓ ปรับปรุงวิธีกำรกระบวนกำรท ำงำน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อ
ก ำรบริกำรประช ำชน 

๕.๔ ประสำนงำนกับทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ภำรกิจบรรลุผลและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๕.๕ ให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำร 

ข้อ ๖ ด ารงตนจามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคมน าค าสอนทางศาสนา
เป็นแนวทางในการด ารงตนชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนและสังคม 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

6.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีคงวามเพียร ใช้ความรู้ สติปัญญาคุณธรรมเป็น
ภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต 



 

6.3 การด าเนินงานใดๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการมาพิจารณาเชื่อมโยงให้
รอบคอบ และระมัดระวัง โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ 

ข้อ ๗ ปฏิบัติตนตามค่่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

7.๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 

7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ 

7.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

7.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

7.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 

7.7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 

7.8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  

7.10 มีความเข้มแข็งทัง้ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า 

7.11 รู้จักด ารงตนตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

กลไกการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการส่านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ ๑ ผู้บริการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ ๒ ผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญในการส่งเสริมจรรยาข้าราชการโยก าหนดนโยบายและ
จัดท าแผนปฏิบัติในการส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตส านึกและปฏิบัติตามจรรยา 

ข้อ ๓ ประช าสัมพันธ์ให้ข้าราชการทุกคนได้ทราบจรรยาที่ควรปฏิบัติ และยืนยันว่าจะยึดมั่น
ปฏิบัติจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดดกระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานจัดอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดดกระ
ทรวงสาธารณสุข หรือบูรณาการเข้ากับก ารอบรมในโครงการต่างๆเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ปลูกฝังและกระตุ้นจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ด ี



 

  ข้อ ๕ คัดเลือกหน่วยงำนหรือบุคลำกรที่มีพฤติกรรมที่ดีเด่นทำงด้ำนจรรยำ เพ่ือประกำศ           
ยกย่องเป็นแบบอย่ำงท่ีดี   

  ข้อ ๖ ให้หน่วยงำนก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรบังคับใช้จรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เช่น กำรให้รำงวัล กำรให้โอกำสปรับปรุงและพัฒนำคน และกำรลงโทษส ำหรับ
ผู้ฝ่ำฝืนจรรยำข้ำรำชกำรที่เป็นกำรกระท ำผิดวินัย   

  กำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำข้ำรำชกำร อันมิใช่ควำมผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชำ ตักเตือน หรือ
น ำไปประกอบพิจำรณำแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ได้รับกำรพัฒนำ ห ำกเป็นควำมผิดวินัยให้
ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรทำงวินัย อนึ่ง พนักงำนรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข และลูกจ้ำงของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขทั้งในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงและรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ถือปฏิบัติ
ตำมข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โดยอนุโลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MOPH CODE OF CONDUCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

บรรณานุกรม  

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, “คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีนำคม ๒๕๖๐” 

http://hrm.ru.ac.th/file/extra/coi.pdf, (สบืค้นเมื่อวันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๑) 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง, “คู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bW8U65HGkUsJ:acoc.mof.go.th/wp
-content/uploads/2017/06/Manual2560-editor.docx+&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th,   (สืบค้นเมื่อ
วันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๑) 

โรงพยำบำลทพัทัน, “คู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยำบำลทัพทันประจ ำปี พ.ศ. 
2560”  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข, “ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests)” 
http://www.skph.go.th/newskph/News_file/mn_general_news/ConflictOfInterests.pdf.               
(สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๑)            

กระทรวงสำธำรณสุข, “แนวทำงปฏิบัติตำมจรรยำบรรณกระทรวงสำธำรณสุข (MoPH Code of Conduct)”. 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข, “ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
พ.ศ. 2560” 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 
หัวข้อ: แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  EBIT ๒ หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการ เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

- ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  

Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
............................................................................................................................................................ ........... 
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
                               ธีระวัต  เคนถาวร                                          ปกรณ์  จารักษ์ 
                           (นายธีระวัต  เคนถาวร)                                    (นายปกรณ์  จารักษ์) 
              ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                         วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                                 วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                           คมสันต์  จันทะโพธิ์ 
                                                       (นายคมสันต์  จันทะโพธิ์)                                  
                                                ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์           
                                                       วันที ่๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
 


