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บทท่ี 1 
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 

 
ความหมายของผลประโยชนทับซอน 

“Conflict of Interest” เปนภาษาตางประเทศซ่ึงมีการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายป 
ท่ีผานมา โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซ่ึงสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม ทําใหบรรดานักวิชาการและผูคนในสังคมไทยตาง
ไดใหคําจํากัดความ หรือความหมายของคําวา “Conflict of Interest” ไวแตกตางกันออกไป ดังนี้ 

สา ราน ุก รมว ิก ิพ ีเ ด ีย  (http://th.wikipedia.org) อธ ิบ า ยคว ามหมาย ไว ว า  ผลประ โยช น          
ทับซอน (Conflict of Interest) คือ ภาวะท่ีบุคคลซ่ึงอยูในสถานะท่ีตองไดรับความเชื่อถือ เชน นักการเมือง ผูให
นโยบาย หรือผูอํานวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชนหรือความตองการท้ังในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึงเรื่อง
สวนตัว ท่ีขัดแยงกัน ความตองการท่ีขัดแยงกันนี้ทําใหเกิดความลําบากในการทําหนาท่ีอยางยุติธรรม แมวาจะไมมี
หลักฐานเก่ียวกับการกระทําท่ีไมเหมาะสม ผลประโยชนทับซอนอาจจะทําใหเกิดภาพท่ีทําใหความนาเชื่อถือของ
บุคคลนั้น ในการกระทําท่ีเปนกลางลดลง 

ดร. วิทยากร เชียงกูล ไดใหความหมายของคําวา ผลประโยชนทับซอน หมายถึง ผลประโยชนท่ีทับซอนกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมของผูมีอํานาจหนาท่ีท่ีตองตัดสินใจทํางานเพ่ือสวนรวม ไมวา
เปนเจาหนาท่ีของรัฐ เจาหนาท่ีขององคกรภาคธุรกิจ เอกชน และเจาหนาท่ีภาคประชาสังคม (Civil Society) 

ผาสุก พงศไพจิตร ไดอธิบายความหมายของ ผลประโยชนทับซอน หมายถึง การทับซอนของผลประโยชน
ของบุคคลท่ีมี 2 สถานะ หรือมากกวาในเวลาเดียวกัน คือ ตําแหนงสาธารณะและตําแหนงในบริษัทเอกชน ซ่ึงบุคคล
ดังกลาวอาจมีความโนมเอียงใชอํานาจและตําแหนงสาธารณะหาผลประโยชนสวนตัวหรือแสวงหาประโยชนใหแก
กลุมพวกพองของตนเองท้ังทางตรงและทางออมไดอยางงายดาย เชน กรณีของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุน 
หรือครอบครัวใกลชิดเปนเจาของกิจการ ซ่ึงไดรับสัมปทานหรืออยู ในฐานะจะไดรับสัมปทานธุรกิจจาก
รัฐ ขณะเดียวกันก็อยูในตําแหนงสาธารณะท่ีเปนผูมีอํานาจอนุมัติการใหสัมปทานธุรกิจดังกลาวดวย ตัวอยางท่ีพบ 
คือ การไดชนะประมูลโครงการกอสรางขนาดใหญจากภาครัฐเพราะผูชนะประมูลมีพรรคพวกเปนนักการเมือง หรือ
บริษัทท่ีชนะประมูลมีนักการเมืองรวมหุนอยูเปนหุนลม การชนะประมูลดังกลาวดวยอิทธิพลทางการเมืองจะสงผลให
บริษัทผูชนะประมูลสามารถหากําไรเกินควรได การคอรรัปชั่นในโครงการขนาดใหญภาครัฐไดกลายเปนแหลงหารายได
จากการคอรรัปชั่น ท่ีสําคัญของนักการเมืองและขาราชการท่ีเก่ียวของ  

Dr. Michael McDonald นักวิชาการด านจริยธรรม แห งมหาวิทยาลั ย  British Columbia และ
ผูอํานวยการ Centre for Applied Ethics ไดใหคํานิยามของคําวา Conflict of Interest หมายถึง สถานการณท่ี
บุคคล เชน เจาหนาท่ีรัฐ ลูกจาง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชนสวนตัวหรือสวนบุคคลมากพอจนเห็นไดวากระทบ
ตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเปนกลาง) โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
 องคประกอบประการแรก คือ ผลประโยชนสวนตัว (Private interest) หรือผลประโยชนสวนบุคคล 
(Personal interest) ซ่ึงผลประโยชนนี้อาจเปนตัวเงินหรือทรัพยสินอ่ืนๆ รวมถึงผลประโยชนในรูปแบบอ่ืนๆท่ีทําให
ผูไดรับพึงพอใจ สวนนี้ โดยตัวมันเองแลวไมเสียหายอะไรเพราะใครๆ ก็แสวงหาผลประโยชนสวนตนกัน
ท้ังนั้น เชน การหางานใหมท่ีมีรายไดท่ีดีกวาเกา แตปญหาจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือผลประโยชนนี้ไปแยงกับผลประโยชน
สวนรวม 

 

http://th.wikipedia.org/
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 องคประกอบท่ีสอง คือ การปฏิบัติหนาที่โดยใชสถานะและขอบเขตอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่หรือ
เจาพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพ้ืนฐานในวิชาชีพตน ท้ังนี้เพราะอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูเกิดจากการมีตําแหนง 
หรือการเปนเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานตามกฎหมาย 

องคประกอบสุดทาย คือ เม่ือผลประโยชนท่ีขัดแยงนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใชวิจารณญาณ
ในทางใดทางหนึ่งเพ่ือผลประโยชนสวนตัว 

จึงเห็นไดวาจากนิยามศัพทของนักวิชาการขางตนสามารถสรุปความหมายของผลประโยชนทับซอน 

(Conflict of Interest) คือ ผลประโยชนสวนตัวของเจาหนาท่ีรัฐไปขัดแยงกับผลประโยชนสวนรวมแลวตองเลือก

เอาอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงทําใหตัดสินใจไดยากในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความเปนธรรมและปราศจากอคติ 
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รูปแบบของผลประโยชนทับซอน  

รูปแบบของผลประโยชนทับซอน แบงออกเปน 7 รูปแบบ ไดแก 

1. การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting benefits) คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน

ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไมเหมาะสมและมีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เชน หนวยงานราชการรับเงินบริจาคสราง

สํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงาน การใชงบประมาณ ของรัฐเพ่ือจัดซ้ือจัดจางแลว

เจาหนาท่ีไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่ืนตอบแทน0  

2. การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ี

ของรัฐมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานท่ีตนสังกัด เชน การใชตําแหนงหนาท่ีท่ีทําใหหนวยงานทําสัญญาซ้ือ

สินคาจากบริษัทของตนเองหรือจางบริษัทของตนเองเปนท่ีปรึกษา หรือซ้ือท่ีดิน ของตนเองในการจัดสรางสํานักงาน 0  

3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง การท่ี

บุคลากรออกจากหนวยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ท่ีตนเองเคยมี

อํานาจควบคุม กํากับ ดูแล 

4. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เชน เจาหนาท่ีของรัฐตั้งบริษัทดําเนิน

ธุรกิจท่ีเปนการแขงขันกับหนวยงานหรือองคกรสาธารณะท่ีตนสังกัด หรือการรับจางเปนท่ีปรึกษาโครงการโดยอาศัย

ตําแหนงในราชการสรางความนาเชื่อถือวาโครงการของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหนวยงานท่ี

ตนสังกัดอยู  

5. การรับรูขอมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ ท่ีผูดํารงตําแหนงสาธารณะ 

ใชประโยชนจากการรูขอมูลภายในเพ่ือประโยชนของตนเอง เชน ทราบวาจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซ้ือท่ีดิน

โดยใสชื่อภรรยา หรือทราบวาจะมีการซ้ือท่ีดินเพ่ือทําโครงการของรัฐก็รีบไปซ้ือท่ีดินเพ่ือเก็งกําไรและขายใหกับรัฐ 

ในราคาท่ีสูงข้ึน 

6. การใชทรัพยสินของหนวยงานเพ่ือประโยชนของธุรกิจสวนตัว (Using your employer’s property 

for private advantage) เชน การนําเครื่องใชสํานักงานตางๆกลับไปใช ท่ีบาน การนํารถยนตในราชการ 

ไปใชเพ่ืองานสวนตัว 

7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนในทางการเมือง (Pork-belling) เชน การท่ี

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนท่ีหรือบานเกิดของตนเอง หรือการใชงบประมาณสาธารณะ เพ่ือ

การหาเสียงเลือกตั้ง0  

จากรูปแบบประเภทตางๆของปญหาความขัดแยงกันในประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม  

จะเห็นวาโอกาสความเปนไปไดท่ีจะเกิดปญหามีสูงมากเพราะปญหาดังกลาวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมท่ีเขาขาย

ความขัดแยงอยางกวางขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือสวนใหญท่ีใชในการจัดการกับปญหา ความขัดแยง ของ

ผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการทํางานของบุคคลสาธารณะ

รวมถึงการมีกฎหมายท่ีสามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิดเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนทุกรูปแบบ 
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แผนภาพรูปแบบของผลประโยชนทับซอน 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  

 

 

  

   

 

 

   

 

 

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

การรับประโยชนตางๆ 

(Accepting benefits) 

 

 

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/                    

เงินบริจาคจากลูกคาของหนวยงาน 

 

 การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) 

หรือเปนคูสัญญา (Contracts) 

 

มีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับ

หนวยงานตนสังกัด 

 

การทํางานหลังจากออกจากตําแหนง

สาธารณะหรือหลังเกษียณ        

(Post-employment) 

 

ลาออกจากหนวยงานเพ่ือไปทํางาน

ในหนวยงานท่ีดําเนินธุรกิจประเภท

เดียวกัน 

 

การทํางานพิเศษ (Outside 

employment or moonlighting) 

 

ตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจท่ีแขงขันหรือ   

รับงานจากหนวยงานตนสังกัด 

 

การรับรูขอมูลภายใน             

(Inside information) 

 

การใชสมบัติของหนวยงานเพ่ือ

ประโยชนของธุรกิจสวนตัว      

(Using your employer’s 

property for private advantage) 

 

ใชประโยชนจากขอมูลภายในเพ่ือ

ประโยชนของตนเอง 

 

นําทรัพยสินของหนวยงานไปใช      

ในงานสวนตัว 
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ตัวอยางพฤติกรรมท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวมท่ีสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย ไดแก  

1. หาประโยชนใหตนเองหรือการใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาท่ีทําให
บริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐหรือฝากลูกหลานเขาทํางาน 

2. รับผลประโยชนคือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับ เงินจาก
ผูมาเสียภาษีหรือเปนเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวรับของกํานัลจากรานคา  

3. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีเกิดสงผลท่ีเปนคุณ แกฝาย
ใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม  

4. ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอรของราชการ
ทํางานสวนตัว  

5. ใชขอมูลลับของทางราชการ เปนการทําขอมูลลับขอทางราชการไมเปดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบแทนท่ี
เปนประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอ่ืนๆ หรือนําไปเปดเผยใหญาติหรือพวกพองเพ่ือแสวงหาประโยชน
จากขอมูลเหลานั้น  

6. การทํางานพิเศษ เชน เปนท่ีปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเองทํางานอยู  
7. การทํางานหลังเกษียณคือ การทํางานกับผูอ่ืนหลังออกจากท่ีทํางานเดิม โดยใชความรูหรืออิทธิพล

จากท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีราชการมารับงานหรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง  
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บทท่ี 2 
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน 

 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน “ความขัดแยง ระหวาง บทบาท” (Conflict of roles) 

หมายความวาบุคคลดํารงตําแหนงท่ีมีบทบาทสองบทบาทขัดแยงกัน เชน นายสมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือก
บุคคลเขาทํางาน โดยท่ีบุตรสาวของสมชายเปนผูสมัครสอบคนหนึ่งดวย ซ่ึงในกรณีนี้ถือวาเกิด “การดํารงตําแหนง
อันหม่ินเหมตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับซอน” แตในกรณีนี้ถือวายังมิไดนําไปสูการกระทําความผิดแตประการ
ใด เชน การสอบ คัดเลือกบุคคลยังมิไดเกิดข้ึนจริงหรือมีการสอบเกิดข้ึนแลวแตนายสมชายสามารถวางตัวเปนกลาง
มิไดชวยเหลือบุตรสาวของตนแตประการใด เปนตน ถาเกิดผลประโยชนทับซอนจะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณ
จากการเปนผูมีสวนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเวนจากการใหคําปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) 
เชน ในกรณีท่ีสมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเขารวมสอบคัดเลือก
ดวยนั้น ซ่ึงในสถานการณเชนนี้สมชายจะตองลาออกจากการเปนกรรมการสอบคัดเลือก เพ่ือเปนการถอนตัวออก
จากการเก่ียวของกับสถานการณอันหม่ินเหมตอผลประโยชนทับซอนอยางสูง 

สําหรับแนวทางการปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน มีดังนี้ 
(1) การกําหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงคหรือคุณสมบัติตองหาม (Qualification and disqualification 

from office) เปนเครื่องมือท่ีใชในการปองกันเบื้องตนมิใหมีโอกาสเกิดปญหาความขัดแยงของผลประโยชนสวนตัว
กับผลประโยชนสวนรวมในกรณีของขาราชการการเมือง คุณสมบัติตองหามท่ีนานาประเทศ มักกําหนด ไดแก     
การหาม ส.ส. หรือรัฐมนตรีตองไมดํารงตําแหนง ขาราชการประจํา และตองไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียในสัมปทาน
หรือสัญญาตางๆกับรัฐ เปนตน0  

(2) การเปดเผยขอมูล เ ก่ียว กับทรัพยสิน  หนี้ สิน  และธุร กิจของครอบครัว ใหสาธารณะทราบ 
(Disclosure of personal interests) เชน การแจงถึงจํานวนหุนสวนหรือธุรกิจสวนตัววามีอะไรบาง แบงไดเปน 
2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจงทรัพยสินหรือความตองการสวนบุคคลเม่ือมีขอขัดแยงเกิดข้ึน และประเภทท่ี
สอง คือ การแจงทรัพยสินของเจาหนาท่ีกอนจะมาดํารงตําแหนง ถึงแมวิธีการนี้จะไมใชเครื่องมือท่ีแกปญหาความ
ขัดแยง ของผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมไดโดยตรง แตอยางนอยการเปดเผยขอมูลสวนตัวก็ชวยให
สาธารณชนสามารถวิเคราะหหรือมองเห็นชองทางท่ีอาจจะกอใหเกิดปญหาไดงายข้ึน 

(3) การกําหนดขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เปนการสรางกรอบเพ่ือบอกถึงสิ่งท่ีควรและ
ไมควรยึดถือเปนหลักในการทํางาน ถาไมปฏิบัติตามไมถือวาผิดทางกฎหมายแตสามารถบอนทําลายความเชื่อม่ันท่ี
สังคมจะมีตอเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น และสามารถเปนบอเกิดแหงความเสื่อมศรัทธาท่ีประชาชนจะมีตอระบบราชการ 

(4) ขอกําหนดเก่ียวกับการทํางานหลังพนตําแหนงในหนาท่ีทางราชการ (Post-office employment 
restriction) เปนขอกําหนดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันมิใหผูท่ีดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐนําขอมูลลับ 
(Confidential information) ภายในหนวยงานท่ีเขาทราบไปใชประโยชนหลังจากการออกจากตําแหนงดังกลาว
แลว รวมถึงปองกันการใชสิทธิในการติดตอหนวยงานราชการในฐานะท่ีเคยดํารงตําแหนงสําคัญ ในหนวยงาน
ราชการมาแลว  

นอกจากแนวทางดังกลาวขางตนแลวจําเปนตองมีกลไกสําหรับการบังคับใช (Enforcement) กฎระเบียบ ท่ี
กําหนดข้ึน เชน การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองคกรกํากับดูแลเพ่ือตรวจสอบใหผูอยูภายใตกฎระเบียบดังกลาว
ปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีบัญญัติไว โดยคณะกรรมการดังกลาวตองมีความเปนอิสระอยางเพียงพอเพราะในกรณีท่ีมี
การละเมิดกฎระเบียบท่ีเกิดข้ึนก็ตองทําหนาท่ีสอบสวนขอเท็จจริงกอนท่ีจะดําเนินการตามมาตรการท่ีเก่ียวของ
ตอไป 
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การสรางการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) คือ ประการแรก การมุงเนนความรับผิดชอบ      
ตอสาธารณะ (Accountability) ประการท่ีสอง มีความโปรงใสในการดําเนินงาน (Transparency) ซ่ึงรวมถึงการท่ี
สาธารณชนสามารถเขาถึงขอมูลตางๆได ประการท่ีสาม การมีหลักการท่ีแนนอนคงเสนคงวาและเปนธรรมเพ่ือให
ประชาชนเกิดความม่ันใจ (Predictability) ซ่ึงหมายความวากฎเกณฑตางๆจะตองใชบังคับกับทุกคนอยางเทาเทียม
กันไมลําเอียง ไมเลือกปฏิบัติ และไมเปลี่ยนแปลงบอยๆจนกอใหเกิดความสับสน และประการสุดทาย คือ การมีสวน
รวมของประชาชน (Public Participation) หมายความวาผูบริหารระดับสูงจะตองเคารพในความคิดเห็นของสมาชิก
ในองคกร กลาวคือในการตัดสินใจดานนโยบายนั้นจะตองเปดรับฟงความคิดเห็นและใหสมาชิกขององคกรมีสวนรวม 
ในการตัดสินใจ 

ควบคูไปกับการสรางระบบการบริหารจัดการท่ีดีก็ คือ ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย 
ชัดเจน ครอบคลุม และสามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมไดทัน 
ประการท่ีสอง การปฏริูปองคกรอิสระเพ่ือการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชนทับซอนใหมีการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการท่ีเปนอิสระ ไมถูกแทรกแซงจากการเมือง และเปนผูท่ี
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มีความรูความสามารถอยางแทจริง ประการท่ีสาม กําหนดหลักเกณฑดานจริยธรรมคุณธรรม (Codes of ethics) 
รวมท้ังจรรยาบรรณทางวิชาชีพตางๆ เพ่ือเปนแนวทางอันชัดเจนในการชี้นําพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีถูกตอง กําหนด
บทลงโทษผูประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันกอใหเกิดการยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุม
วิชาชีพใหสูงขึ้น ประการสุดทาย สงเสริมภาคประชาสังคมใหเขมแข็งเปนองคกรแบบเปด สมัครใจในการรับ
สมาช ิก มีความเปนอิสระในการดําเนินงานและมีจิตสํานึกท่ีเสียสละในการทํางานเพ่ือผลประโยชนของ
สวนรวม องคกรภาคประชาสังคมเหลานี้จะมีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวเพ่ือการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของภาคสาธารณะใหปลอดจากผลประโยชนทับซอนไดอยางแทจริง 
 

มาตรการขับเคลื่อนเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
ประการแรก การกําหนดหลักเกณฑทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพ่ือใหเกิดความชัดเจนวาอะไร

คือสิ่ งผิดและอะไรคือสิ่ ง ถูกมิใหประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเปนชอบหรือเห็นกงจักรเปนดอกบัว               
โดยจะตองนิยามและกําหนดมาตรฐานการกระทําตางๆ ใหชัดเจน ซ่ึงวิธีการกําหนดหลักเกณฑทางจริยธรรม
คุณธรรมดังกลาวนี้ สามารถกระทําไดโดยการสงเสริมใหมีการบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกําหนด
แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาผลประโยชนทับซอนในแตละระดับ เพ่ือนิยามใหหลักเกณฑทางจริยธรรมมี
ความชัดเจน บุคลากรสามารถนําไปปฏิบัติได พรอมกับมีบทลงโทษสําหรับผูท่ีไมปฏิบัติตาม  

ความชัดเจนเ ก่ียวกับรายละเอียดของหลักเกณฑทางจริยธรรม  หรือบรรทัดฐานสําหรับกํากับ 
ความประพฤติของ ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกระดับ เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง  
เพราะหลักเกณฑทางจริยธรรมตางๆเหลานี้ เปนแนวทางชี้แนะวาบุคคลท่ีมีตําแหนงหนาท่ีแตละสายงานนั้นควรจะมี
ความประพฤติอยางไรอะไรท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเปนปญหาผลประโยชนทับซอนเปดโอกาสให
มีการอภิปราย ถกเถียงและสรางเปนขอตกลงรวมเก่ียวกับหลักเกณฑทางจริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติ 

ประการท่ีสอง การถายทอด ปลูกฝงหลักเกณฑทางจริยธรรมคุณธรรมสูบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
โดยผานสื่อประชาสัมพันธหรือสั่งการไปทุกหนวยงาน มีการจัดอบรมใหแกบุคลากรท้ังสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ การอภิปรายถกเถียงเพ่ือกอใหเกิดความกระจางในประเด็นท่ีคลุมเครือ
นาสงสัย มาตรการดังกลาวนี้ถือเปนการถายทอดและปลูกฝงสมาชิกของสังคมโดยผานชองทางตางๆ อันจะทําให
สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของปญหาผลประโยชนทับซอน รูสึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจน
สามารถยับยั้งตนเองและหามปรามผูอ่ืนมิใหกระทําการอันเปนผลประโยชนทับซอนได บุคลากรไมสามารถอางไดอีก
ตอไปวาตนทําผิดเพราะไมทราบ ท่ีสําคัญไมนอยไปกวากันก็คือการกําหนดบทลงโทษสําหรับผูท่ีมีความผิดเก่ียวกับ
วินัยอยางชัดเจนนั้นจะชวยลดปญหาผลประโยชนทับซอนหรือพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมและไมสามารถยอมรับไดให
นอยลง 
 ประการท่ีสาม เสริมสรางความเขมแข็งขององคกร โดยการสนับสนุนใหบุคลากรมีสิทธิ เสรีภาพ มี
จิตสํานึกตอสวนรวม อันจะนําไปสูการรวมตัวกันจัดตั้งองคกรแบบสมัครใจอยางอิสระ สําหรับดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
สวนรวม รวมท้ังสงเสริมบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถมีจิตสํานึกท่ีเสียสละเพ่ือสวนรวม  
 ประการท่ีส่ี การปรับปรุงกฎหมายรวมท้ังแกไขระเบียบขอบังคับตางๆ ของหนวยงาน เพ่ือใหบทบัญญัติ
ทางกฎหมายใหมีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชนทับซอนไวอยางชัดเจน มีความครอบคลุม    
การแกไขขอกฎหมายและการบังคับใชจะตองมิใหเกิดความลักลั่น ปดชองโหวของกฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และ
กระบวนการวินิจฉัยคดีใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝายใหมากท่ีสุดรวมท้ังบทลงโทษในกฎหมายตางๆใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน 
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ตารางสรุปตัวอยางโอกาสท่ีจะเกิดผลประโยชนทับซอนของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐกลุมตางๆ 
 

กลุมอาชีพ กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงตอปญหาการเกิดผลประโยชนทับซอน 

ขาราชการประจําและ
เจาหนาท่ีของรัฐ 

 

ท่ัวไป 

 การนําขอมูลลับ/ขอมูลภายในมาใชหาประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพอง 
 หัวหนาหนวยงานซ่ึงครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางแตงตั้งใหญาติ/ 

คนสนิท/คนท่ีมีความสัมพันธฉันญาติข้ึนเปนผูอํานวยการกองพัสดุ 
 การชวยญาติมิตรหรือคนสนิทใหไดงานในหนวยงานท่ีตนมีอํานาจ 
 การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานใน

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจท่ีเบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของ

หนวยงาน 
 การทํางานหลังเกษียณใหกับหนวยงานท่ีมีผลประโยชนขัดกับหนวยงานตน

สังกัดเดิม 
 การนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกคา

น้ํามัน 
 การนําบุคลากรของหนวยงานไปใชเพ่ือการสวนตัว 

กลุมวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซ้ือจัดจาง 

 การหาผลประโยชนจากความไมรูในระเบียบและขอมูลของทางราชการของ
ประชาชนโดยเรียกรับเงินและอางวาจะสามารถชวยใหสามารถเสีย
คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ซ้ือขายท่ีดินในราคาท่ีถูกกวาได 
ผูบริหารสถาบันการเงินหวังกาวหนาในอาชีพจึงไดรวมมือและใหความ
ชวยเหลือแกนักการเมืองในการกูเงินในวงเงินสูงในรูปแบบการประเมิน
ราคาหลักทรัพย   คํ้าประกันใหสูงเกินกวาความเปนจริง 

 ผูบริหารสถาบันการเงินใชอํานาจหนาท่ีใหผูใตบังคับบัญชาเสนอขายท่ีดิน
หรือบานพรอมท่ีดินในโครงการของตนใหแกลูกคาของสถาบันการเงิน เพ่ือ
แลกกับความสะดวกในการทําธุรกิจกับสถาบันการเงิน 

 เจาหนาท่ีตรวจสอบภาษีอากรไดเปดสํานักงานบัญชีเพ่ือทําบัญชีและรับจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัท จํากัด ซ่ึงในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกใหบริการเฉพาะ
รายท่ีตนเองไดรับประโยชนจากผูเสียภาษีเทานั้น 

 การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินคาท่ีจะจัดซ้ือจัดจางใหบริษัท
ของตนหรือของพวกพองไดเปรียบหรือชนะในการประมูล 

 การใหขอมูลการจัดซ้ือจัดจางแกพรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน
ในการประมูลหรือการจางเหมารวมถึงการปกปดขอมูล เชน การปด
ประกาศหรือเผยแพรขอมูลขาวสารลาชา หรือพนกําหนดการยื่นใบเสนอ
ราคา เปนตน 
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กลุมอาชีพ กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงตอปญหาการเกิดผลประโยชนทับซอน 

กลุมวิชาชีพอิสระ 

 การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีประจํา 
 การใชสิทธิในการเบิกจายยาใหกับญาติแลวนํายาไปใชท่ีคลินิกสวนตัว 
 การรับประโยชนจากระบบการล็อคบัตรคิวใหแกเจาหนาท่ีหรือญาติ

เจาหนาท่ีในหนวยงาน โดยผู มีหนาท่ีดูแลบัตรคิวจะล็อคไวมากกวาท่ี
หนวยงานกําหนดและไปเรียกรับประโยชนจากบัตรคิวท่ีล็อคไวเกินเหลานั้น
จากผูรับบริการท่ีตองการลัดคิว 

กลุมวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 

 การเรียกรับผลประโยชนจากการอนุญาตใหคืนของกลาง เปนตน 

กลุมวิชาชีพวิชาการ 

 คณะกรรมการตรวจรับผลงานทําหนาท่ีเสมือนเปนนายหนาใหแกบริษัทท่ี
ปรึกษา โดยรับรายงานผลการศึกษามาพิจารณากอนและแกไขในประเด็น
ท่ีคาดวาอาจถูกคณะกรรมการคนอ่ืนทวงติง รวมถึงการเขาไปแทรกแซง
การพิจารณาของกรรมการคนอ่ืน 

 
ตัวอยางพฤติกรรมผลประโยชนทับซอนที่พบเห็นบอย  

1. การนําทรัพยสินของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว เชน ใชโทรศัพทของหนวยงานติดตอธุระสวนตัว        

นํารถราชการไปใชในธุระสวนตัว เปนตน 

2. การใชอํานาจหนาท่ีชวยญาติหรือบุคคลอ่ืนใหเขาทํางาน 

3. การใชขอมูลของหนวยงานเพ่ือแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณท่ีจะใชในการประมูลแลวใหขอมูลกับบริษัทเอกชนเพ่ือใหไดเปรียบในการ

ประมูล 

4. การรับงานนอกแลวกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของตน เจาหนาท่ีอาศัยตําแหนงหนาท่ี       

ทางราชการรับจางเปนท่ีปรึกษาโครงการใหบริษัทเอกชน เจาหนาท่ีนําเวลาราชการไปทํางานสวนตัว 

5. การนําบุคคลากรของหนวยงานมาใชเพ่ือประโยชนสวนตน 

6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด สงผลใหมีการตัดสินใจท่ีเอ้ือ

ประโยชนแกผูใหสินบนหรือบุคคลอ่ืน 

7. การเขาทํางานหลังออกจากงานเดิมโดยใชความรู ประสบการณ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยดํารงตําแหนงมา

รับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง เชน เคยทํางานเปนผูบริหารหนวยงานกํากับดูแลกิจการ

โทรคมนาคม แลวไปทํางานในบริษัทผูใหบริการโทรศัพท 

8. การลัดคิวใหกับผูใชบริการท่ีคุนเคย  

9. การสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูรวมงานแสวงหาประโยชนสวนตน 

10. การใหของขวัญหรือของกํานัลเพ่ือหวังความกาวหนา หรือหวังผลประโยชนท่ีมิชอบ 
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11. การซ้ือขายตําแหนง การจายผลประโยชนท้ังท่ีเปนตัวเงินและประโยชนรูปแบบอ่ืนเพ่ือใหไดมาซ่ึงการ

เลื่อนระดับ ตําแหนง หรือความดีความชอบพิเศษ 

12. การเพิกเฉยตอการรักษาผลประโยชนสวนรวม 

13. การเรียกรองผลตอบแทนจากการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือสงผลท่ีเปนคุณแกฝายใดฝายหนึ่ง 

โดยไมเปนธรรม 

14. การท่ีมีหนาท่ีดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แลวเขามีสวนไดเสียเพ่ือประโยชนของตนเอง หรือ

ผูอ่ืน 

15. การใชตําแหนงหนาท่ีหาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอง เชน บุคลากรของมหาวิทยาลัย ใช

อํานาจหนาท่ีทําใหบริษัทของตนหรือครอบครัวไดงานรับเหมาของรัฐ เจาหนาท่ีฝายจัดซ้ือจัดจางทําสัญญาซ้ืออุปกรณ

สํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง  

 
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

การให – การรับของขวัญและผลประโยชน2∗ 

เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐวา
จะตองตัดสินใจและกระทําหนาท่ี โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลักปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล หาก
ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนท่ีทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และการกระทํา
หนาท่ีถือวาเปนการประพฤติมิชอบ จึงเปนการขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมได
ดวยเชนกัน 
 อะไรคือของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีใชในความหมายนี้ 

-  ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ บริการหรืออ่ืนๆ ท่ี
มีมูลคา) ท่ีขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐใหและหรือไดรับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได และผลประโยชนจาก
การจางงานในราชการปกติ 

-  ของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดสามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได 
-  ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินคาบริโภค ความบันเทิง การตอนรับ             

ให ท่ี พัก การเดินทาง อุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคา บัตรของขวัญ เครื่องใชสวนตัว  บัตรกํานัล  
บัตรลดราคาสินคาหรือบริการ และเงิน เปนตน 

-  ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีคิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆหรือ
บริการใดๆท่ีไมสามารถคิดเปนราคาท่ีจะซ้ือขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัวการปฏิบัติดวยความชอบสวนตน 
การเขาถึงประโยชน หรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอ่ืนๆ 
 
 แนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน : กรณีการใหหรือรับของขวัญ 

ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ไดกําหนด
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หลักเกณฑเก่ียวกับการใหหรือรับของขวัญและผลประโยชนของเจาหนาท่ีของรัฐไว ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางสําคัญได 
ดังนี้ 

1. เจาหนาท่ีของรัฐตองไมรับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพยสินอัน

ควรไดตามกฎหมาย เวนแตการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาดังตอไปนี้ 

1.1 การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตาม 

ฐานะแหงตน 

1.2 การร ับของขว ัญหร ือประโยชนอื ่นใดจากบุคคลอื ่น ซึ ่งม ิใช ญาติที ่ม ีม ูลค า ในการร ับจาก 

แตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท  

1.3 การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 

2. หลักเกณฑการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดตามขอ 1. ใหใชบังคับแกผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ี

ของรัฐมาแลวไมถึง 2 ปดวย 

3. หามเจาหนา ท่ีของรัฐใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการใหของขวัญแกกันโดยการใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจาหนาท่ี

ของรัฐจะใหของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีมีมูลคาเกิน 3,000 บาท มิได  

4. หามเจาหนาท่ีของรัฐยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด

จากผูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ เวนแตเปนการรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีใหตามปกติ

ประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกิน 3,000 บาท 

5. ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความยินดีแทนการใหของขวัญ 

เพ่ือเปนการปองกันการฝาฝนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติในการประหยัดให 

แกเจาหนาท่ีของรัฐ 

รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให-รับของขวัญและหรือผลประโยชนอ่ืนใด 
ในทางปฏิบัติ 

 
 เราจะจัดการอยางไร 

การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆมี 3 คําถาม ท่ีใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับของขวัญ
และหรือผลประโยชน คือ 

1) เราควรรับหรือไม 
2) เราควรรายงานการรับหรือไม 
3) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม 

 
1. เราควรรับหรือไม 
ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสท่ีเราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปนการรับ

ในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็
ตามมีหลายโอกาสท่ีไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะรับ 

1) ถาเปนการใหเงินทานจะตองปฏิเสธไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ท่ีสามารถ
เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับสินบน 

• การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งท่ีควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 
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- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณ การเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม 

- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีจะสงผลตอการทํางานในอนาคต 

• ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหวหรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษ 
เชน งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซ้ือจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาต
ตางๆ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกวาบุคคลกลุมอ่ืน 

2) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการรับกอใหเกิด
ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะแลวผลประโยชนสวนตนท่ีไดรับกลายเปนมี
อิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติโดยมิชอบ 

การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบและ 
การทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง โดยสวน
ราชการ ท่ีอยูในกลุมปฏิบัติหนาท่ีท่ีเสี่ยงตอการประพฤติมิชอบควรกําหนดนโยบายดานนี้ อยางเครงครัดมากกวา
หนวยงานอ่ืนๆ  

หลกัการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตองกระทํา 
ดวยความเปนกลางปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาผลประโยชนใหกับองคกร
ของตนหรือตนเองเหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ี
จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ 
และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตองเที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการ ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชน
นั้น จะมีคาเพียงเล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให และอาจกอใหเกิดความ      
เสื่อมศรัทธาตอประชาชน 

2. เราตองรายงานหรือไม 
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้ 
1) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เชน ประกาศคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมท้ังนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือประโยชนจาก
คูสัญญา/องคกรหรือบุคคลท่ีกําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลท่ีจะขอทําใบอนุญาต
หรือรับการตรวจสอบดานตางๆ  

2) บทบาทหนาท่ีของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆทํางานในขอบขายท่ีออนไหวและตองการ 
ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมท่ีเก่ียวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนท้ังจากระดับองคกร และ
ระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจท่ีสุดวาตัว
ทานและองคกรมีความเท่ียงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการ
หามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดํารง
ความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ  

หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดควรตองรายงานหรือไมควรจะตองใหองคกรเก็บ
รักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา 3,000 บาท ท้ังนี้ให
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543  
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3. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม 
1) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากมีคาไมเกิน 3,000 บาท 
2) หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวาจะตองใหเปนทรัพยสิน       

ของสวนราชการหรือไม 
 
 การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร 

การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นและพรอมฝาฝนการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไลออกข้ึนกับความรายแรงของการฝาฝนนอกจากนั้น 
หากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉลทุจริตและสามารถพิสูจนไดวาขาราชการ
และหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้นๆ รับของขวัญหรือผลประโยชนซ่ึงมีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูให
โดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเก่ียวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย 
 
 การรับของขวัญและผลประโยชน : กุญแจแหงความเส่ียง 

การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติ มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการกอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอภาครัฐและตอ
ขาราชการ กุญแจแหงความเสี่ยง 2 ประการท่ีสําคัญ คือ 

1. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวา 
ความเปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ่ืนใหคิดวาของขวัญและหรือ
ผลประโยชนนั้นๆมีคาต่ํากวาท่ีเปนจริงเพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนับวาเปนการคดโกงและ
หลอกลวงซ่ึงเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม 

2. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลท่ีเกิดข้ึน 
- การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆอาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอให เ กิด 

ความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ทําใหเกิดความรูสึก
ชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ท่ีเปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดย
อิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนท่ีไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานท่ีกําหนด         
ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซ้ืออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการรับจางตางๆไมตองทํา
ในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานของ
องคกร ขาราชการและหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาท่ีและละ
เวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยความรับผิดชอบซ่ึงจัดไดวาเปนการรับสินบน 

- การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริงมีแนวโนมท่ีเปนไปไดมากท่ีเราจะรับของขวัญและผลประโยชน 
โดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆถือไดวาเปนความผิด แตผูรับ
มักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้ 

“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจหรือหากไมรับจะเปนการทําลาย
สัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืนๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้นมันเปนการยุติธรรมท่ีเราจะไดรางวัลผลประโยชนพิเศษบาง” 
“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉันและเปนเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเปนคนแรกเสมอ 

ท่ีไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา” 
“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใชและฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้ แมวาฉันจะ

ใหคําแนะนําก็ตาม” 
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“ฉันไมเห็นมีกฎระเบียบใดๆเก่ียวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใดๆ” 
ทานตองระลึกอยู เสมอวาเหตุผลท่ีทานใชกลาวอางเชนนี้ ไมสามารถปกปองทานจากการถูกดําเนินการ 
ทางวินัยหากการกระทําของทานเปนการกระทําท่ีมิชอบ 
 
 สถานการณตัวอยาง 

หนวยงานภาครัฐหนึ่งสงนักทรัพยากรบุคคลท่ีทําหนาท่ีจัดซ้ือจัดจาง (HR procurement) ใหเขารวมสัมมนา
ดานทรัพยากร บุคคล  เจ าหน า ท่ีผู นั้ น ได รั บรางวัล มูลค า  7 ,000 บาท  จากการเปนผู เ ข าร วมสัมมนา 
ท่ี มีบุคลิกเปน  Personnel planner ซ่ึงบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคา ท่ี เปนคูค ากับหนวยงาน เจาหนา ท่ี 
ไดเก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลท่ีตนชนะจากการเขารวมกิจกรรมการ
สัมมนา 

ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมีการรายงานของ
รางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการเขารวมสัมมนาเปนเพราะ
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของหนวยงานท่ีจะตัดสินวาจะจัดการอยางไรกับรางวัล
ชิ้นนี้เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาท่ีมีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชนทับซอน ในท่ีสุดเจาหนาท่ีจึงถูก
ขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพ่ือใชประโยชนตามความเหมาะสม 
 

 โมเดลสําหรับการตัดสินใจ 
ประเด็นการตัดสินใจ 
เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน 
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรท่ีเก่ียวกับการใหของขวัญและหรือผลประโยชน 
ความเปดเผย : มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด 
คุณคา : ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมท่ีเก่ียวกับการรับของขวัญหรือไม และมีอะไรบาง 
อัตลักษณ : ผูใหมีอัตลักษณเพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให คืออะไร 

 บทสรุป 
ความเชื่อถือไววางใจและจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เม่ือทานเปนขาราชการและหรือเจาหนาท่ี
ภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใดทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาท่ีและตัดสินใจโดยปราศจากอคติ ทานถูกคาดหวัง
ไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆนอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชนท่ีรัฐจัดให แมวา
นโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตให ร ับของขว ัญได  ซึ ่งถ ือว า เป นของที ่ระล ึกในโอกาส ท่ี
เหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนท่ี
ไมเหมาะสมจะนําไปสูความเสี่ยงตอการทุจริตและทําลายชื่อเสียงของทานรวมท้ังองคกรของทานเอง 
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บทท่ี 3 
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือปองกันมิใหเกดิการฝาฝนบทบัญญตั ิพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 100 
 
องคประกอบของกฎหมาย  
         หามดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ซ่ึงไดบัญญัติหาม
มิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 

(1) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีใน

ฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

(2) เปนหุนสวน หรือผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงเจาหนาท่ีผู

นั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

(3) การรับสัมปทาน หรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน 

อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือเปนหุนสวน หรือเปนผูถือหุนในหาง

หุนสวน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

(4) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยู

ภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นสังกัดอยู หรือไดปฏิบัติหนาท่ีใน

ฐานะเปนผูไดรับมอบหมาย ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจจะมีการขัดแยงตอประโยชน

ทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีผูนั้น 

การกระทําของเจาหนาท่ีรัฐท่ีตองหามตามกฎหมาย 
(1) เปนคูสัญญา หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถ่ิน 

ไดเขามาทําสัญญากับหนวยงานรัฐ มีฐานะเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ อันเปนสัญญาท่ีจะตองดําเนินการจัดซ้ือ

จัดจาง 

(2) การมีสวนไดเสียในสัญญา หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

ผูบริหารสวนทองถ่ิน จะตองมีเจตนาประสงคจะใหตนไดรับประโยชนหรือเลือกประโยชนใหกับบุคคลอ่ืน โดยการใช

อํานาจหนาท่ีเขาไปยุงเก่ียวกับสัญญานั้นหรือการเขาไปดําเนินกิจการใดๆ เพ่ือเปนการปองกันในกรณี  ท่ีตนอาจจะ

ตองเสียประโยชนหรือไดรับความเสียหาย 

(3) การเปนหุนสวนในหางหุนสวน หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนดไดรวมกันลงทุนในหางหุนสวน หางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด เปน

ตน และไดเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐเจตนาท่ีจะเอ้ือ

ประโยชนตอตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
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(4) การถือหุนในบริษัท หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวน

ทองถ่ิน ไดเขาไปลงทุนโดยมีหุนในบริษัท ตามทะเบียนผูถือหุนและบริษัทท่ีมีเจาหนาท่ีของรัฐมีหุนอยูนั้นไดเขามา

เปนคูสัญญา กับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

(5)  รับสัมปทาน หรือคงไวซ่ึงสัมปทาน หรือเขาไปเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดเปนหุนสวน

หรือผูถือหุน หรือในหางหุนสวนหรือบริษัท ท่ีรับสัมปทาน   

สัญญาสัมปทาน  หมายถึง สัญญาท่ีเอกชนไดรับอนุญาตจากรัฐใหดําเนินกิจการ  ตางๆแทน ดังตอไปนี้  

• สัญญาท่ีรัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ 

• สัญญาท่ีรัฐใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 

• สัญญาท่ีรัฐใหเอกชนแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  

การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงเขาเปนคูสัญญากับรัฐ และทําสัญญารับ
สัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(6) เปนกรรมการ ท่ีปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงเขาไปมีสวนไดเสียใน
ฐานะเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาในธุรกิจเอกชน 

(7) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผูบริหารสวนทองถ่ิน ไดทําการเปนตัวแทน กับตัวการท่ีเปนเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเปนหนาท่ีของตัวแทนในธุรกิจ
เอกชน 

(8) ในฐานะพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชน หมายถึง การท่ีเจาหนา ท่ีของรัฐในตําแหนง
นายกรัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถ่ินไดเขาไปเปนพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชน 

**ขอหามสําหรับคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองหามดําเนินกิจการ  ท่ีเปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดบัญญัติหามมิ  ให
เจาหนาท่ีของรัฐดําเนินกิจการใดๆ ท่ีเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม 
บทบัญญัติดังกลาวยังบังคับไปถึงคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ดวย โดยมีขอหาม ดังตอไปนี้ 

(1) หามคูสมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐเปนคูสัญญา หมายถึง  การหามคูสมรสของ 
เจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงเขามาเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ี ในฐานะ
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

(2) หามคูสมรสของเจาหนาท่ีมีสวนไดเสียในสัญญา หมายถึง การท่ีคูสมรสของเจาหนาท่ีใน ตําแหนงได
อาศัยอํานาจหนาท่ีโดยมีเจตนาหรือความประสงคท่ีจะใหตนไดรับประโยชน หรือเอ้ือประโยชนตอบุคคลอ่ืนๆโดย
การใชอํานาจหนาท่ีของคูสมรสไปดําเนินกิจการใดๆในสัญญา 

(3) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีรัฐเปนหุนสวนในหางหุนสวน หมายถึง การท่ีคู สมรสของ
เจาหนาท่ีรัฐไดลงทุนในหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัดและไดเขามาเปน
คูสัญญากับหนวยงานรัฐ  

(4) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวน
ทองถ่ินถือหุนในบริษัท หมายถึง การท่ีคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปลงทุนโดยการมีหุนในบริษัทตามทะเบียนผู
ถือหุนและบริษัทท่ีมีเจาหนาท่ีของรัฐมีหุนอยูนั้นไดเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
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(5) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไวซ่ึงสัมปทาน หรือเขาเปน

คูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวน หรือเปนหุนสวนท่ีถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทท่ี
ไดรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

(6) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาท่ีรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถ่ิน
เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะตางๆ เปนกรรมการ เปนท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชนซ่ึงอยู
ภายใต การกํากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดอยู หรือปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแยงกับประโยชนสวนรวม หรือ
ประโยชนของทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 
 
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือปองกันไมใหฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา 100  

1. การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนงกอนเปนเจาหนาท่ีของรัฐ บุคคลนั้นจะตอง ตรวจสอบตนเอง  คูสมรส 
บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ วาไดมีการดําเนินกิจการใดๆบางในขณะท่ีตนเองไดอยูในสถานะของเอกชน ท่ีไดทําธุรกิจ
หรือทําการคาไวกับรัฐ โดยจะตองตรวจสอบการเปนคูสัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ หรือการเปนกรรมการ
ผูจัดการ การถือหุน หรือการเปนหุนสวนผูจัดการในหางหุนสวนตางๆ วามีหรือไม และจะตองสํารวจกิจการตางๆ
ของคูสมรสรวมไปถึงศึกษากําหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหทราบกอนเขาสูตําแหนงวาจะตองดําเนินการตางๆเก่ียวกับ
กิจการธุรกิจนั้นอยางไร มิใหขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย 

2. การปฏิบัติหนาท่ีหรือการดํารงตําแหนงในระหวางท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ในตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถ่ิน ในขณะท่ีดํารงตําแหนงตามขางตนจะตองไมดําเนินกิจการใดๆ ท่ีเปนการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการทําความเขาใจกับคูสมรสในหลักการของกฎหมาย
ไดแลว หรือเกิดการเขาใจท่ีไมถูกตองอาจจะเปนการดําเนินการท่ีเปนการตองหามตามกฎหมาย กลาวคือแมตนเอง
จะมิไดกระทําการท่ีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดแตละเลย ไมใสใจกับการดําเนินการของคูสมรส ทําใหคูสมรส
ดําเนินกิจการตางๆตามท่ีกฎหมายหามไวเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นจะตองไดรับโทษทางอาญาท่ีเกิดจากการกระทําของ
คูสมรส โดยจะตองถูกระวางโทษจําคุก ปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับแลวแตกรณี 

3. การดําเนินกิจการในภายหลังพนจากตําแหนง (พนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐยังไมถึงสองป) มาตรา 
100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดบัญญัติหามเจาหนาท่ีของรัฐ
มิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม โดยหามดําเนินการนั้น
ตอไปอีกเปนเวลาสองปนับแตเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไดพนจากตําแหนง เจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนั้นๆแลวการ
หามในสวนนี้ไดหามการดําเนินกิจการของคูสมรสของเจาหนาท่ีรัฐไวดวย 
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กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และบทลงโทษ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) 
มาตรา 123/2  ผูใดเปนเจาหนาท่ีของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐตางประเทศ หรือเจาหนาท่ีขององคการระหวางประเทศ 
เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการหรือไม
กระทําการอยางใดในตําแหนงไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาท่ี ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป 
หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต 
 
มาตรา 123/3 ผูใดเปนเจาหนาท่ีของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐตางประเทศหรือเจาหนาท่ีขององคการระหวางประเทศ
กระทําการหรือไมกระทําการอยาง ใดในตําแหนง โดยเห็นแกทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดซ่ึงตนไดเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับไวกอนท่ีตนไดรับแตงตั้งในตําแหนงนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบปหรือจําคุกตลอดชีวิตและ
ปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
 
มาตรา123/4  ผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนเปนการตอบแทน
ในการท่ีจะจูงใจหรือไดจูงใจ เจาหนาท่ีของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐตางประเทศ หรือเจาหนาท่ีขององคการระหวาง
ประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน ใหกระทําการหรือไมกระทําการในหนาที่อัน
เปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา 123/5  ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกเจาหนาท่ีของรัฐ เจาหนาท่ีของ
รัฐตางประเทศ หรือเจาหนาท่ีขององคการระหวางประเทศ เพ่ือจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิง
การกระทําอันมิชอบดวยหนาท่ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับนิติบุคคลใดและกระทําไปเพ่ือ
ประโยชนของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกลาวไมมีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกันมิใหมีการ
กระทําความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้  

บุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ใหหมายความถึง ลูกจาง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือ
บุคคลใดซ่ึงกระทําการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไมวาจะมีอํานาจหนาท่ีในการนั้นหรือไมก็ตาม ตองระวาง
โทษปรับตั้งแตหนึ่งเทาแตไมเกินสองเทาของคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือประโยชนท่ีไดรับ 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) 
มาตรา 100  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้  

(1)  เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(2)  เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี  

(3)  รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
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ทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน
ในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  

(4)  เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของ
เอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด
อยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของ ผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจ
ขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น  

เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของ
เจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของ
เจาหนาท่ีของรัฐ 
มาตรา 103  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพยสิน
หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดย อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผูซ่ึงพนจากการ
เปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 
 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
     ขอ 3  ขาราชการตองยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตองและเปนธรรม โดยอยาง
นอยตองวางตน ดังนี้ 

(3)  ตองรายงานการดํารงตําแหนงท้ังท่ีไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนในนิติบุคคลซ่ึงมิใช
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนของรัฐ และกิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ 
ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีท่ีการดํารงตําแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติ
หนาท่ีหรืออาจทําใหการปฏิบัติหนาท่ีเสียหาย  
     ขอ 5  ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ีและยึดถือประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(1) ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีอยูตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติพ่ีนอง พรรคพวก เพ่ือนฝูง 
หรือผูมีบุญคุณสวนตัวมาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้น
ตางจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

(2) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการไป
เพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

(3) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซ่ึงกอใหเกิดความเคลือบ
แคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของเจาหนาท่ี 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ใหขาราชการนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอน แลวแจงให
ผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย
เปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น 
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(4) ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก ในกรณีท่ีมี
ความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ หรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม อัน
จําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาดตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

ขอ 6  ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนท่ีมิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี และไมกระทํา
การอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนจนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(1)  ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญแทนตนหรือ
ญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีไมวาจะเก่ียวของหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติ
หนาท่ีหรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลท่ัวไป 

(2)  ไมใชตําแหนง หรือกระทําการท่ีเปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ 
(3)  ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซ่ึงตนเองหรือ

บุคคลอ่ืนจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้      
ขอ 7  ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา โดยอยาง

นอยตองวางตน ดังนี้ 
(4) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใชชองวางของกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของตนเพ่ือ

ประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว 
 (5)  ไมยอมใหบุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ หรือประโยชนอ่ืนใดแทนบุคคลอ่ืนอัน

เปนการเลี่ยงกฎหมาย หรือใชชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกลาวแทนตนเพ่ือปกปดทรัพยสินของตน 
ขอ 8  ขาราชการตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการแก

ประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 
(5)  ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพ่ีนอง พรรคพวก  เพ่ือนฝูงหรือผูมีบุญคุณและตองปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 
ขอ 9  ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัดและ

รวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารท่ีไดมาจากการดําเนินงานเพ่ือการในหนาท่ี และใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง โดยอยางนอยตองวางตน 
ดังนี้ 

(1)  ไมใชขอมูลท่ีไดมาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไมใชการปฏิบัติหนาท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
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บรรณานุกรม 

การจัดทําคูมือผลประโยชนทับซอนของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไดจัดทําตามแนวทางของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางใน

การปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

  - ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
  - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
  - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  

(ฉบับท่ี 3)  

 - ประมวลกฎหมายอาญา 
- ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 

 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีรัฐ พ.ศ. 2544 
 

ความหมายและแนวทางในการปองกันแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน อางอิงจาก  

 - วิจัยของมหาวิทยาลัยเกริก  

 - บทความทางวิชาการ ในวารสารจุลนิติ ก.ย. - ต.ค. 2552 

 - บรรดานักวิชาการตางๆ เชน ดร. วิทยากร เชียงกูล , ผาสุก พงศไพจิตร 
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