
คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตทวีวัฒนา หน้า ก 

 

 
 

 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(Conflict of Interest) 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตทวีวัฒนา หน้า ก 

 

ค าน า 

ปัจจุบันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม เป็นปัญหาส าคัญซึ่งน าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันที่ มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ อันเป็น
อุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ซึ่งหากต้องการจะหาทางป้องกันให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องเร่งสร้าง
องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบ
จากปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส านักงานเขตทวีวัฒนาจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น  

   ส านักงานเขตทวีวัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรส านักงานเขตทวีวัฒนา ให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม รวมทั้งสามารถหลีกเลี่ยงไม่ด าเนินการใดๆ ที่เรียกว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีความขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบ อันจะเกิดผลดีต่อองค์กรและ
เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรส านักงานเขตทวีวัฒนาได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
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ส่วนท่ี 1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและพวกพ้อง ฯลฯ ท าให้
ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคม ต้องสูญเสียไป ทั้งในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน 
คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทาง
อาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict 
of Interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาทุจริตประพฤติ 
มิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ 
   ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรสร้างความตระหนักและหามาตรการป้องกันและแก้ปัญหาเพ่ือ
น ามาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม การสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และ
บุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ 
   การด าเนินการที่ผ่านมาของส านักงานเขตทวีวัฒนา มีการส่งเสริมและป้องกันการกระท าผิด
ของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้มีการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน การยกย่องเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้
ด้านกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัยเป็นการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ  
 
กลไกการส่งเสริมสนับสนุนและการขับเคลื่อนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ส านักงานเขตทวีวัฒนาจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นภายใต้
กรอบพ้ืนฐานของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรของส านักงานเขตทวีวัฒนา   
ที่พึงยึดถือมาโดยตลอด โดยมีเจตนาที่จะให้ข้าราชการและบุคลากรของส านักงานเขตทวีวัฒนาเป็นข้าราชการ 
ที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ ยึดมั่นและยืนหยัดในหลักจริยธรรม ท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและความเป็นธรรม 
และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ 
 
บทบาทหน้าที่ของข้าราชการตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ข้าราชการเป็นบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือความ
วิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี และขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
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   1. บุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด โดยมีผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดี 
   2. ข้อแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2.1 ผู้บริหารระดับสูง 
     2.1.1 การสร้างและรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับนโยบาย กระบวนการ ข้อตกลง 
และการฝึกอบรมต่างๆ ทีส่อดคล้องและสนับสนุนต่อการปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง 
    2.1.2 แสดงภาวะความเป็นผู้น าที่มีจริยธรรมและเป็นต้นแบบในการปฏิบัติ  และให้
ความชัดเจนกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
    2.1.3 ส่งเสริมบรรยากาศการท างานให้เอ้ือต่อการปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมและจริยธรรม เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
    2.1.4 ก าหนดนโยบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาศึกษาแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสม่ าเสมอ 
  2.2 ผู้บังคับบัญชา 
    2.2.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
    2.2.2 ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างทั่วถึง 
    2.2.3 จัดให้มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเปิดโอกาส
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 
  2.3 ข้าราชการ 
    2.3.1 ศึกษาท าความเข้าใจคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
    2.3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
     2.3.3 สนับสนุนและเสริมสร้างพฤติกรรมและบรรยากาศการท างานที่มีความ
รับผิดชอบความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
การขับเคลื่อนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตทวีวัฒนา 
   1. ผู้บริหารก าหนดนโยบายขับเคลื่อน ผลักดัน โดยเฉพาะการเป็นแบบอย่างที่ดี ในการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตทวีวัฒนา 
   2. จัดท าหรือปรับปรุงกลไกต่างๆ ทางด้านการบริหารงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตทวีวัฒนา เช่น การก าหนดมาตรการและ
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   3. จัดท าส าเนาคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งที่เป็นเอกสารและสื่อ
อ่ืนๆ แจกจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของส านักงานเขตทวีวัฒนาทุกคน และจัดเก็บไว้ในสถานที่
ต่างๆ ทีเ่จ้าหน้าที่ทุกคนสามารถไปค้นคว้าหาอ่านได้ง่ายและสะดวก 
   4. เผยแพร่และฝึกอบรมท าความเข้าใจเกี่ยวกับสาระ และวิธีการปฏิบัติตามคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตทวีวัฒนา 
   5. ก าหนดวิธีรายงานการกระท าและการไต่สวนหาข้อเท็จจริง 
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   ดังนั้น เพ่ือเป็นการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเชิงเสริมสร้างและป้องกันการทุจริต 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา จึงได้จัดท าคู่มือนี้ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและประพฤติตนของ
ข้าราชการ โดยแบ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบ ตัวอย่างพฤติกรรม การให้ 
การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หลักการจัดการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายและการรับมือกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของส านักงานเขต
ทวีวัฒนาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือร่วมกันต่อต้านการทุจริต เพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติสืบต่อไป 
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ส่วนท่ี 2 

ความหมายและองค์ประกอบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest : COI) 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ค าว่า “Conflict of Interest” มีใช้ค าในภาษาไทยไว้หลายค า อาทิเช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” “การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล” เป็นต้น ซึ่งถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอันเป็นการกระท าท่ีขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
  ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ค าจ ากัดความของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ Conflict of Interest 
หมายถึง สถานการณ์ หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือ
ผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่   
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่ง
การกระท าดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา  และมีหลากหลายรูปแบบ      
ไม่จ ากดัอยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ด้วย   
  ดังนั้น การขัดกันแห่งผลประโยชน์จึงเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ่งอาจจะ
ละเมิดต่อจริยธรรมและกฎหมาย เนื่องจากผลประโยชน์ส่วนตนได้เข้ามาแทรกแซงการใช้ดุลพินิจหรือ
กระบวนการตัดสินใจท าให้ผู้พิจารณาต้องละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ อันท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ผลประโยชน์ของหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมหรือสาธารณะ 
 
ลักษณะและองค์ประกอบของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชนส์่วนรวม 
  จากความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าวมาข้างต้น สามารถจ าแนกลักษณะและองค์ประกอบได้ ดังนี้ 
  1. ต้องมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2. ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นๆ มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวมอยู่ 
  3. บุคคลนั้นๆ จะเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนก็ได้ 
  4. ประโยชน์ส่วนตนนั้น อาจจะเป็นประโยชน์ในเชิงทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดก็ได้ 
  5. ประโยชน์ส่วนตนนั้น หมายความรวมถึงประโยชน์ของบุคคลอื่นที่ถือว่าเป็นประโยชน์ส่วน
ตนด้วย 
  6. การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมิได้หมายความว่ามีการทุจริต
คอร์รัปชั่นเสมอไป 
  7. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยหลักการพื้นฐานเป็นเรื่องศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
  8. ความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์อาจเป็นได้ท้ังการกระท าที่เป็นความผิด
ในตัวเองหรือเป็นความผิดเพราะกฎหมายห้ามก็ได้ 
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การเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   การทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption) เป็นที่รู้กันว่าหมายถึงพฤติกรรมการใช้อ านาจที่ได้มา
จากการด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลประโยชน์ 
ที่มีมูลค่าเป็นเงินหรือทรัพย์สิน ส่วนการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมจะ
เกิดขึ้นต่อเมื่อการตัดสินใจของผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ทางราชการได้รับผลกระทบจากการเห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ ่งผลประโยชน์ไม่จ ากัดอยู ่ของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ด้วย และสามารถกล่าวได้ว่าเกือบทุกกรณีของการคอร์รัปชั่นมีจุดเริ่มต้นเกิดจากการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
   กล่าวโดยสรุป การทุจริต “คอร์รัปชั่น” คือ การทุจริตในระดับที่สูงสุด ส่วน “การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส่วนรวม” ถือว่าเป็นความผิดระดับต้น ไม่ใช่การ “ทุจริตคอร์รัปชั่น” แต่
เป็นต้นเหตุพ้ืนฐานของการทุจริตคอรัปชั่น และเมื่ อมีพฤติกรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้น ก็จะน าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่นได้ และหากจะป้องกันปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องจัดการปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้ได้ด้วย 
 
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  เนื่องจากอาชีพข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องให้บริการสาธารณะ เป็นภารกิจที่ต้อง
พบปะกับผู ้คนหลากหลายวาระและโอกาส การปฏิบัติงานจึงอาจมีผลประโยชน์เข้ามาเกี ่ยวข้อง ดังนั ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องมีจิตส านึกในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของ
ส่วนตนอยู่เสมอ มิฉะนั้นแล้วอาจมีพฤติกรรมเข้าข่ายความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  1. การรับผลประโยชน์/การรับของขวัญ 
     การรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อ
บุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญมีในหลายรูปแบบ เช่น การลดราคาของที่ซื้อ การมอบตั๋ว
พาหนะเดินทาง การมอบตั๋วหนัง การเลี้ยงอาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ     
สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อผู้รับของขวัญและท าให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเอนเอียงในลักษณะที่เอ้ือเฟ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้
ของขวัญนั้น 
  ตัวอย่างที่ 1 บริษัท A ให้ของขวัญมูลค่า 10,000 บาท แก่เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรในปีที่
ผ่านมา และปีนี้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัท A เป็นพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืนๆ เพราะ
คาดว่าจะได้รับของขวัญอีก 
  ตัวอย่างท่ี 2 เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอุปกรณ์ออกก าลังกายจากผู้บริหารบริษัทเอกชนเพ่ือช่วย
ให้บริษัทได้รับชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 
   การกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐตามตัวอย่างทั้งสองดังกล่าว ถือเป็นความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการหาผลประโยชน์ตนเองเพราะใช้ต าแหน่งใน
หน้าที่ของตนให้ประโยชน์กับบริษัทเอกชนโดยหวังสิ่งตอบแทน 
   2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-Dealing) 
  การท าธุรกิจกับตัวเอง คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้องจากต าแหน่ง
หน้าที ่เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง 
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  ตัวอย่างที่ 1 หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะท าสัญญาจ้างบริษัทที่ตนเอง
หรือบุคคลในครอบครัวเป็นเจ้าของมาเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท าบริษัท
ตนเองหรือบริษัทของครอบครัวได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน 
  ตัวอย่างที่ 2 เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทตนเองหรือบริษัทของครอบครัว
หรือพวกพ้องได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน 
  ตัวอย่างที่ 3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ส านักงาน (PC) จ านวน 200 เครื่อง จากบริษัทของครอบครัวตนเอง 
  การกระท าดังกล่าว ถือเป็นความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องปฏิบัติหน้าที ่โดยมุ ่งถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ แต่กลับหา
ประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว พวกพ้องจากต าแหน่งหน้าที่ที่ตนเองด ารงอยู่ 
  3. การท างานหลังเกษียณ (Post - Employment) 
  การท างานหลังเกษียณ คือ เป็นการท างานหลังจากออกจากงานหรือต าแหน่งเดิม โดยใช้
ความรู้ ประสบการณ ์หรืออิทธิพลที่เคยด ารงต าแหน่งมารับงานหรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 
  ตัวอย่างที่ 1 ผู้บริหารหน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมรับเป็นที่ปรึกษาภายหลัง
เกษียณอายุราชการให้กับบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่รายหนึ่ง 
  ตัวอย่างที่ 2 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปลดเกษียณแล้ว ใช้อิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งใน
หน่วยงานรัฐรับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยประสานงานโดยอ้างว่าจะท าการติดต่อกับหน่วยงานของ
รัฐได้อย่างราบรื่น 
  การกระท าตามตัวอย่างดังกล่าว ถือเป็นความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะเป็นการท าให้หน่วยงานราชการเสียเปรียบและมักมีการใช้อ านาจบารมีในที่ท างานเดิม 
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและไม่ยุติธรรมกับบริษัทเอกชนรายอื่นๆ 
  4. การท างานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting) 
  การท างานพิเศษ คือ การเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ต าแหน่ง 
สถานภาพการท างานสาธารณะ ในการที่จะเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง ตลอดจน
การใช้เครื่องมือหรือวัสดุของรัฐในการท างานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานด้วย 
  ตัวอย่างท่ี 1 ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับ
บริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ  
  ตัวอย่างที่ 2 การรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ในราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 
  การกระท าตามตัวอย่างดังกล่าว ถือเป็นความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เบียดบังเวลาและรายได้ของราชการไปเป็นของตนเอง 
และขาดการทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ท าให้ประชาชนสูญเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับซึ่งในเวลาปฏิบัติงาน   
ก็จะเลือกปฏิบัติให้บริการเฉพาะรายที่ตนได้รับประโยชน์ก่อนประชาชนทั่วไป 
  5. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) 
  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทางราชการน าข้อมูลไปเปิดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบแทน 
ที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องและ
แสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 
  ตัวอย่างที่ 1 เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้อง  
ซื้อที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าวนั้น เพ่ือขายให้กับราชการในราคาท่ีสูงขึ้น 
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  ตัวอย่างท่ี 2 ผู้มีต าแหน่งหน้าที่ในการก ากับตลาดทุนหรือเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์
หรือกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และได้ใช้ข้อมูลนั้น
ไปซื้อหรือขายหลักทรัพย์ไปก่อนล่วงหน้าอันเนื่องมาจากการทราบข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง 
  การกระท าตามตัวอย่างดังกล่าวถือเป็นความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้เห็นในข้อมูลลับของราชการและน าข้อมูลมาใช้หาประโยชน์ให้ตนเอง
และพวกพ้อง 
  6. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using Public Property for 
Private Advantage)          
  การน าทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนตน
ของเจ้าหน้าที่รัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์     
        ตัวอย่างที่ 1 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการน าน้ ามันในรถไปขาย
และน าเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตน ท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณเพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็น 

ตัวอย่างที่ 2 การใช้โทรศัพท์ของส่วนราชการเพ่ือกิจการส่วนตัวหรือการใช้คอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการท างานส่วนตัว            

7. การท าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-Barreling)  
   การน าโครงการสาธารณะไปลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง คือการใช้อิทธิพล
ทางการเมืองเพ่ือเรียกผลประโยชน์ตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ   
  ตัวอย่างที่ 1 รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่เขตเลือกตั้งของตนเองหรือบ้านเกิดของ
ตนเอง หรือใช้งบประมานแผ่นดินเพื่อหาเสียง       
  ตัวอย่างที่ 2 การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนน สร้าง
สะพานลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน 
 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นผล
จากการไม่สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่ในเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจน โดยมี
สาเหตุมาจากพ้ืนฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดพฤติกรรมที่ทุจริต ดังนี้ 
  1. มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ ไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวม
ออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง          
  2. มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมืองซึ่งจะไม่ใช่การตอบแทน
ด้วยตัวเงินเป็นหลัก แต่เป็นการตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น การเอ้ือประโยชน์ผู้เคยสนับสนุน
หรือตอบแทนต าแหน่งให ้          
   3. มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย ท าให้รายรับไม่สมดุลกับร่ายจ่ายท าให้มีพฤติกรรม
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดโดยไม่ตั้งใจ       
  4. มีความจ าเป็นในการรักษาตัวรอดและยึดถือค่านิยมของสังคมที่ เน้นเรื่องวัตถุนิยม การ
อยากมี อยากได้ การรักษาหน้าตาและยกหน้าตาทางสังคมท าให้ต้องมีการแสวงหาทรัพย์สินและอ านาจมากขึ้น
  5. โครงสร้างการบริหารและการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งฝ่ายตรวจสอบยังขาดความ
เข้าใจและระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงเอ้ือต่อพฤติกรรมที่เป็นไปในลักษณะการมีผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุด
   6. ตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ ยังไม่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาหรือยังไม่เพียงพอต่อการ “ป้องกัน” 
และ “ป้องปราม” ผู้ที่จะกระท าผิดหรือคิดที่จะกระท าผิดที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเท่าที่ควร 
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ส่วนท่ี 3 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดในหลัก 4 ประการ คือ 
   1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก  
ที่ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่พิจารณา
ความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล 
ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์  
วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 
   2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้อง
อาศัยกระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิด   
มีวิธีการต่าง ๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์    ทับ
ซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของ
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย ทั่วหน้า จะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

  3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร    
การจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรง
ต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการ ดังนี้ 

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และ
การปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สบายใจ
ในการเปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มีผู้น าไปใช้
ในทางที่ผิด 

- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาใน
เรื่องต่อไปนี้ 

 มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
 กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
 วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ

ตนเองที่จะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
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แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   แนวทางปฏิบัติมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       
    1. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 
 การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งที่กฎหมายบัญญัติห้ามมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐก่อนเข้ามารับต าแหน่งบุคคลนั้นๆ ต้องเตรียมตัวโดย
ตรวจสอบตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะว่าได้มีการด าเนินกิจการใดๆ บ้างเมื่อครั้งที่ตนเองอยู่ใน
สถานะของเอกชน เช่น การท าธุรกิจหรือการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ หรือการเป็นกรรมการ
ผู้จัดการ การถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่างๆ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่หรือการด ารงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 (1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องไม่ด าเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้
ส่วนเสียในสัญญาที่ได้ท ากับหน่วยงานของรัฐ และการห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชนที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอ านาจควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบหรือด าเนินคดี การรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่ง
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงได้เข้าท า
สัญญาในลักษณะดังกล่าว และยังได้บัญญัติห้ามการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะต่างๆ ในธุรกิจของเอกชน 
ซึ่งรวมถึงการท างานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น        
 (2) คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ได้ห้ามคู่สมรสมิให้ด าเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมไว้ด้วย ฉะนั้น จึงต้องท าความเข้าใจกับคู่สมรสให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะหากคู่สมรส
เกิดความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง หรือได้กระท าโดยความเลินเล่อหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์และเป็นการ
ด าเนินกิจการที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายในมาตรา 100 การด าเนินกิจการของคู่สมรสนั้นจะน ามาซึ่งภัยและ
โทษกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น กล่าวคือแม้ตนเองจะมิได้กระท าการที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไว้ แต่หาก
ปล่อยให้คู่สมรสด าเนินกิจการใดๆ ตามท่ีกฎหมายห้าม เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะต้องได้รับโทษทางอาญาที่เกิด
จากการกระท าของคู่สมรส โดยจะถูกลงโทษระหว่างโทษจ าคุกหรือปรับ หรือทั้งจ าท้ังปรับ แล้วแต่กรณี 
  3. การด าเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากต าแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึง 2 ปี) 
     กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา 100 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการด าเนินการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยัง
ไม่ถึงสองปี เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชน
จ ากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามด าเนินกิจการไปอีกเป็นเวลา 2 ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้น
จากต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนั้นๆ แล้ว ทั้งนี้ การห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรส
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนจะระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่อีกด้วย 
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การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ 
  หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และ
การรับของขวัญ และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2543 
   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่โดยยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก
ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญ และผลประโยชน์ที่ท า
ให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการกระท าหน้าที่ที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการ รวมทั้ง
กระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
  ► ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด หมายถึงสิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ 
บริการหรืออ่ืนๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้
และผลประโยชน์ จากการจ้างงานในราชการปกติ       
  ► ของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตี
ราคาได้     

► ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภค ความบันเทิง 
ให้ที่พัก การต้อนรับ การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล 
บัตรลดราคา สินค้าหรือบริการ เป็นต้น        
  ► ของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible giftsand benefits) 
หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ เช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติ
ด้วยความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์หรือสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนๆ 

การพิจารณาเกี่ยวกับการให้ การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในทางปฏิบัติ  

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐควรจะรับหรือไม่ 
  ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถ
ปฏิเสธได้หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาท     
ที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ  
  1) ถ้าเป็นการให้เงิน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสด 
หรือสิ่งใดๆ ทีส่ามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่ าฝืนประมวลจริยธรรม 
และอาจเข้าข่ายการรับสินบน  
  ► การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ  
  - ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจใน
การปฏิบัติตนหรือไม่ 
 - ความประทับใจต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างานในอนาคต  
  ► ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับ
ความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆ การออกใบอนุญาตหรือการ
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อนุมัติ/อนุญาตต่างๆ การจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่า
บุคคลกลุ่มอื่น    
  2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
หรือไม่ หากการรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้ว 
ผลประโยชน์ส่วนตน ที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชน   
ว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ  
  การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดการประพฤติมิชอบ และการทุจริตคอร์รัปชัน ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญ 
และผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควร
ก าหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพ้ืนฐาน
ที่ว่า “การกระท าและการตัดสินใจใดๆ จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”  
  ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ จึงไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหา
ความชอบหรือผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง หรือบุคคลอื่น ซึ่งจะท าให้เกิดความสั่นคลอน
ความเชื่อถือ ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม ประการส าคัญ 
สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิป ไตยข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม กระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความ
โปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับราชการ  

2. เจ้าหน้าที่ควรจะรายงานการรับหรือไม่  
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้  

  1) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือ
ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้หรือรับ กับองค์กร
หรือบุคคลที่จะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ  
  หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื ่องนี ้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ  
  2) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหว
และต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจ าก
ระดับองค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ 
ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ  
 การก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้
องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 
3,000.-บาท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  
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แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ  
  ►  ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์  เช่น งานศิลปะ 
เครื่องประดับโบราณ พระพุทธรูป ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็น
ทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีค่า ราคาเท่าใด  
  ► ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3,000.-บาท 
ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้  
  ► ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000.-บาท 
ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วน
ราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ หรือให้ส่ง
มอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณา
อนุญาตให้ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีๆ ไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงาน
ในขณะด ารงต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญ หรือ
ผลประโยชน์ที่เพ่ือนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ  
  ► ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้
คนเดียวกัน กลุ่มเดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า 3,000.-บาท    
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ  
  ► ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่าง
คนต่างกลุ่ม เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดีแต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า 3,000.-บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น  
  ► ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ 
(ประชาชน องค์กร เอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล บิดเบือน 
ก่อให้เกิดอคต ิในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวัง
ว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ  
  ► เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่าง เช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) 
ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ 

3. เจ้าหน้าที่สามารถเก็บไว้เองได้หรือไม่ 
 ► ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่าไม่เกิน 3,000.-บาท 
 ► หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง 3,000 - 15,000.-บาท ส่วนราชการต้องพิจารณา
ตัดสินว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 
 ► หากราคามากกว่า 15,000.-บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วน
ราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 

4. หากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไร 
      การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือมีพฤติกรรมที่พร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงขั้นไล่ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรง
ของการฝ่าฝืน หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 
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การรับของขวัญและผลประโยชน์ : พฤติกรรมความเสี่ยง  
   การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่าง
มีอคติ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชนต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ  

พฤติกรรมความเสี่ยง 2 ประการที่ส าคัญ คือ  
   1. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่า
ความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญและ
หรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานการกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
   2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใดๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการหรือผู้รับงาน 
รับจ้าง รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทน  
ที่ได้รับ ท าให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด  
   ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ความผิดพลาดและเข้าใจ
ว่าการรับจ้างต่างๆ ไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็น
วัฒนธรรมการท างานขององค์กร ข้าราชการ และหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” 
จากการปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน การแสวงหา
เหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริงมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่
ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็นความผิดแต่ผู้รับมักจะหา
เหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้  
   “ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ าใจ”  
   “หากไม่รับจะเป็นการท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”  
   “คนอ่ืนๆ ก็ท าเช่นนี้ ท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้”  
   “ดูซิฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวั ล
ผลประโยชน์พิเศษบ้าง”  
   “เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็น
คนแรกเสมอท่ีได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”  
   “มันเป็นแค่ตัวอย่าง ฟรี ให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้  
แม้ว่าฉันจะให้ค าแนะน าก็ตาม”  
   “ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”   

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลท่ีท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูกด าเนินการทาง
วินัย หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มิชอบ 
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ส่วนท่ี 4  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
หมวด ๖ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
มาตรา ๑๒๖ นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ห้ามมิให้

กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 
ด าเนินกิจการดังต่อไปนี้  

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น 
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือด าเนินคดี  

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ ากัดไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการ
ส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจ ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้น ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ 
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น 
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของ เอกชน
นั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  

ให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย โดย
ให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณี ที่คู่สมรส
นั้นด าเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง  

คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน
สมรสด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ต้องด าเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง  

มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงและ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ด าเนินการใดตามมาตรา ๑๒๖ (๔) ภายในสองปี
นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง  

มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ     



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตทวีวัฒนา หน้า ๑๕ 

 

ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา 
ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

ความในวรรคหนึ่ งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดจากบุพการี 
ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับ
กับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย
โดยอนุโลม  

มาตรา ๑๒๙ การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระท า
ความผิด ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

หมวด ๑๑ บทก าหนดโทษ  
มาตรา ๑๖๘ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 

หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ กรณีความผิดตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสอง ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าพนักงาน
ของรัฐนั้นรู้เห็นยินยอมด้วย เจ้าพนักงานของรัฐนั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๖๙ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๑๗๐ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
มาตรา ๑๙๔ บรรดาระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ งที่ออกตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
หรือมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ที่ ใช้บังคับอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ยังมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกมายกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง การด าเนินการของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ  ที่ได้ด าเนินการไปแล้วโดยชอบก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้การด าเนินการดังกล่าว  มีผลต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

มาตรา ๑๙๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกประกาศตามมาตรา ๑๒๖ (๒) และ (๓) ให้น าหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับจ านวนการถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี มาใช้บังคับกับประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประกาศก าหนดโดยอนุโลม จนกว่าจะมีการออกประกาศตามมาตรา ๑๒๖ (๒) และ (๓) ดังกล่าว การนับระยะเวลา
ตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสี่ ส าหรับประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  หรือเจ้าพนักงานของรัฐที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศก าหนดที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ ให้นับระยะเวลาตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้มีผลใช้บังคับ 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตทวีวัฒนา หน้า ๑๖ 

 

2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับ 
    ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้  
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันส าคัญ และให้หมายความ
รวมถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดงความยินดี การแสดง
ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย  

“ญาติ” หมายความว่า พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา 
คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม  

“ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา 
การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

ข้อ ๕ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้
นอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดย อาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  

ข้อ ๖ เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้  
(1) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือ 

มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  
(2) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะ 

ให้กับบุคคลทั่วไป  
ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

หรอืมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นต้องแจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ต่อหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
สังกัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่า มีเหตุผลความจ า เป็นความเหมาะสม และ
สมควรที่จะให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่  

ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ 
ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงาน ที่เจ้าพนักงาน 
ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าว  

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า 
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ กรรมการ
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ทั้งนี้ เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตทวีวัฒนา หน้า ๑๗ 

 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อ่ืนใดนั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น เป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี 
เพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

การรายงานตามข้อนี้ ให้รายงานตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ของเจ้าพนักงาน

ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
 
3. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร  
    พ.ศ. 2552 
  หมวด 1 มาตรฐานจริยธรรม 
 ส่วนที่ 1 ค่านิยมหลัก 

ข้อ ๕ ข้าราชการและลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในค่านิยมหลัก ดังนี้  
(๑) ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดี  
(๒) มีจิตล านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ  
(3) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๔) ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักนิติธรรม  
(๕) ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาดัยอันดี และไม่เลือกปฏิบัติ  
(6) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
(๗) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ง่ใส และตรวจสอบได้  
(๘) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(๙) ยึดมั่นในหลักจรรยาวิซาชีพขององค์การ 

  หมวด 2 กลไกและระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 
 ส่วนที่ 2 ระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 
 ข้อ ๒3 การฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด ๑ ของประมวลจริยธรรมนี้ ให้ถือว่าเป็น
การกระท าผิดทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
ว่าด้วยลูกจ้างและระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
แล้วแต่กรณี  
 การฝ่าฝืนจริยธรรมตามความในหมวด 1 ของประมวลจริยธรรมอันก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กรุงเทพมหานครอย่างร้ายแรงให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 การด าเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ให้น ากระบวนการทางวินัย
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 ในกรณีที่มีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้หน่วยงานรายงานคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าหน่วยงาน และให้คณะกรรมการจริยธรรมประจ าหน่วยงานรายงานคณะกรรมการจริยธรรม  
กรุงเทพมหานครทราบด้วย 
 

*********************************** 
 

 


