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คํานํา 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนินได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ตำมนโยบำยของรัฐบำลภำยใต้กำรน ำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ซึ่งได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรผลักดันให้
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นวำระแห่งชำติ โดยได้แถลงนโยบำย ๑๑ ด้ำน อันรวมถึงประเด็นเรื่อง
กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและพฤติมิ
ชอบในภำครัฐ ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพื่อสร้ำงควำม เชื่อมั่นวำงใจในระบบรำชกำร เสริมสร้ำง
ระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยที่ครอบคลุมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และ
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับ 

เพ่ือตอบสนองนโยบำยรัฐบำล และเพ่ือน ำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐสู่กำรปฏิบัติ โดยเฉพำะกำรกระท ำที่เอ้ือต่อกำรมี ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน ส ำนักปลัด เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้ขึ้น 

ส ำนักปลัด  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน
เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงวำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่พนักงำนและลูกจ้ำง ให้เกิดควำมตระหนักรู้ถึง
ปัญหำในเรื่องดังกล่ำว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจได้ศึกษำ เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนกำรปฏิบัติตนในกำรร่วมรณรงค์
สร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สุจริต โปร่งใส และเป็นสังคมที่ทุกคน สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ เป็นสังคม
ที่ใสสะอำด ลดระดับกำรทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย ให้เทียบเท่ำระดับมำตรฐำนสำกลได้ต่อไป 

 

                                                                                                 สํานักปลัด 
                                                                             องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน 
 



สารบัญ 

        เรื่อง                                                                                          หน้า 

คํานํา  

บทนํา  

บทที่ ๑ กฎหมายและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน                          

1.กฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันประโยชน์ทับซ้อน              1                                                                  
2.ควำมหมำย ผลประโยชน์ทับซ้อน       1-2                                                                                                                                    
๓. ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน       2-3                                                         

๔. ปัจจัยที่ท ำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน         4                                                                 
บทที่ ๒ แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๑. แนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติ มำตรำ ๑๐๐ แห่ง  

  กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต            5 

  ๒. กรณีกำรรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์       5-6 

  ๓. กรณีต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่เอ้ือต่อกำรท ำธุรกิจกับตนเอง    7 

  ๔. โทษของกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน        7 

บทที่ ๓ ช่องทางละข้ันตอนการแจ้งเบาะแส กรณีพบเห็นพฤติกรรมท่ีนําไปสู่ 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๑ กำรแจ้งเบำะแสเมื่อพบเห็น พฤติกรรมที่น ำไปสู่กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน               8 

  ๒ ขั้นตอนกระบวนกำรด ำเนินกำร          8 

  ภำคผนวก : แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับมำตรกำรทำงกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง    9-16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



บทที่ ๑ 

กฎหมายและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.๑ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ ๑๐๐, ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก ำหนดเรื่องกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้
เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ มีจิตส ำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมนออกจำกกนัได้ หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐฝ่ำฝืนให้ถือเป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำด้วย 

๑.๒ ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเรื่อง หลักเกณฑ์ กำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมดำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก ำหนดว่ำ โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
มำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติได้
ก ำหนดหลักเกณฑ์และจ ำนวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับจำกบุคคลได้โดยธรรมจรรยำ
กล่ำวคือ กำรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

๑.๓ มำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลักส ำหรับข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน              
มี ๑๐ ประกำร ดังนี้ 

(๑) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(๒) กำรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 

(๓) กำรมีจิตส ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 

(๔) ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๕) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมำย  

(๖) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

(๗) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

(๔) กำรมุ่งผลส ำฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้  

(๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 

(๑๐) กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่ 
คู่คุณธรรม และดูแลสภำพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน                

๒. ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 

             ค ำว่ ำ  Conflictof Interests มีกำรใช้ค ำภำษำไทยไว้ หลำยค ำ  เช่น“ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ ถ้อยค ำเหล่ำนี้ถือเป็นรูปแบบ
หนึ่งของกำรแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นกำรกระท ำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึงควำมทับซ้อน ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์สำธำรณะที่มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐดังกล่ำว ทั้งเป็นสถำนกำรณ์ที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตำมอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลำกหลำยรูปแบบไม่จ ำกัดอยู่ในรูปแบบของตัว
เงิน หรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ ๗ ประกำร ดังนี้ 
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๒.๑ หำผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้ำรำชกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ 
ให้บริษัทตัวเองได้งำนรับเหมำจำกรัฐ หรือฝำกลูกหลำนเข้ำท ำงำน เป็นต้น 

๒.๒ รับผลประโยชน์ คือ กำรรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้ำพนักงำนสรรพำกรแล้วรับเงินจำก 
ผู้มำเสียภำษี หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก ำนัลจำกร้ำนค้ำ เป็นต้น 

๒.๓ ใช้อิทธิพล เป็นกำรเรียกผลตอบแทนในกำรใช้อิทธิผลในต ำแหน่งหน้ำที่ ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่งอย่ำงไม่เป็นธรรม 

๒.๔ ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น กำรใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์รำชกำร
ท ำงำนส่วนตัว เป็นต้น 

๒.๕ ใช้ข้อมูลลับของทำงรำชกำร เช่น รู้ว่ำรำชกำรจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่ำวดักหน้ำ
ไว้ก่อน เป็นต้น 

๒.๖ รับงำนนอก ได้แก่ กำรเปิดบริษัททำงธุรกิจซ้อนกับหน่วยงำนที่ตนเองท ำงำนอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี 
แต่รับงำนส่วนตัวจนไม่มีเวลำท ำงำนบัญชีในหน้ำที่ให้กับหน่วยงำน เป็นต้น 

๒.๗ ท ำงำนหลังออกจำกต ำแหน่ง คือกำรไปท ำงำนให้กับผู้อ่ืนหลังออกจำกที่ท ำงำนเดิม โดย ใช้ควำมรู้
หรืออิทธิพลจำกที่เดิมมำชิงงำน หรือเอำประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอำควำมรู้ในนโยบำย และแผนของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยไปช่วยธนำคำรเอกชนอื่น ๆ หลังจำกเกษียณ เป็นต้น 

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 - ชุมชนคำดหวังให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์ของสำธำรณะมีควำมส ำคัญ
ในอันดับต้น 

- ควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ยังเป็นรำกฐำนของหลักนิติธรรม (ประชำชนทุกคนเสมอภำคภำยใต้
กฎหมำยและต้องได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม) 

 ๓. ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

      รูปแบบพฤติกรรมและกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปในลักษณะต่ำงๆ ดังนี้ 

      ๓.๑ กำรรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ กำรรับของขวัญและควำมสะดวกสบำยที่เกิน ควำมเหมำะสม 
ซึ่งอำจส่งผลต่อบุคคลในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ กำรรับของขวัญมีได้ในหลำยรูแบบ เช่น กำรลดรำคำของที่ซื้อ  
ให้กำรเลี้ยงอำหำรอย่ำงฟุ่มเฟือย ตลอดจนกำรให้ควำมบันเทิงในรูปแบบ ต่ำงๆ ซึ่งมีผลต่อกำรตัดสินใจของ
เจ้ำหน้ำที่ให้เอนเอียง หรือเป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้ ของขวัญนั้น 

       ตัวอย่ำงเช่น กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับของขวัญจำกผู้บริหำรของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้บริษัทตนได้รับ
ชนะกำรประมูลรับงำนโครงกำรขนำดใหญ่ของรัฐ /กำรที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ำมูลค่ำมำกกว่ำ 
 ๑๐ บำท แก่เจ้ำหน้ำที่ในปีที่ผ่ำนมำ และปีนี้ เจ้ำหน้ำที่เร่งรัดคืนภำษีให้กับ บริษัทนั้นเป็นพิเศษโดยลัดคิวให้ก่อน
บริษัทอ่ืน ๆ เพรำะคำดว่ำจะได้รับของขวัญอีก /กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมกำรของบริษัทเอกชนหรือ
รัฐวิสำหกิจและได้รับควำมบันเทิงในรูปแบบต่ำงๆ จำกบริษัทเหล่ำนั้น ซึ่งมีผลต่อกำรให้ค ำวินิจฉัยหรือ
ข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ เป็นต้น 

๓.๒ กำรหำประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) คือ กำรหำประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือ 
พวกพ้องจำกต ำแหน่งหน้ำที่ เป็นกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่เพ่ือตนเอง 
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ตัวอย่ำงเช่น กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้บริษัทของตนเอง หรือบริษัทครอบครัว ได้รับงำนเหมำ  
จำกรัฐหรือฝำกลูกหลำนเข้ำท ำงำน /กำรที่เจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท ำสัญญำให้หน่วยงำนต้นสังกัด
ซื้อคอมพิวเตอร์ส ำนักงำนจำกบริษัทครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ / ผู้บริหำรหน่วยงำน 
ท ำสัญญำเช่ำรถไปสัมมนำและดูงำนกับบริษัทซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่หรือบริษัทที่ผู้บริหำรมีหุ้นส่วนอยู่แล้ว เป็นต้น 

           ๓.๓ กำรท ำงำนหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ กำรไปท ำงำนหลังออกจำกงำนเดิม โดยใช้ควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ หรืออิทธิพลจำกที่เคยด ำรงต ำแหน่งมำรับงำน หรือเอำประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง 

           ตัวอย่ำงเช่น กำรที่ผู้บริหำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยด ำรงต ำแหน่ง 
ในหน่วยงำนรัฐรับเป็นที่ปรึกษำให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสำนงำน โดยอ้ำงว่ำจะได้ติดต่อกับหน่วยงำนรัฐ
ได้อย่ำงรำบรื่น / กำรว่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้เกษียณมำท ำงำนในต ำแหน่งเดิมที่หน่วยงำน โดยไม่คุ้มค่ำกับภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำย / กำรที่ผู้บริหำรหรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรด้ำน เวชภัณฑ์และสุขภำพออกจำกรำชกำรไปท ำงำนใน
บริษัทผลิตหรือขำยยำ เป็นต้น 

         ๓.๔ กำรท ำงำนพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ กำรเป็นที่ปรึกษำและกำรจ้ำงงำน
ให้แก่ตนเอง รวมถึงกำรใช้ต ำแหน่งสถำนภำพกำรท ำงำนสำธำรณะ ในกำรเข้ำไปเป็นนำยจ้ำงของภำคเอกชนหรือ
เป็นเจ้ำของเอง นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรใช้เวลำและเครื่องมือของรัฐในกำรท ำงำนพิเศษภำยนอกที่ไม่ใช่อ ำนำจ
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนด้วย 

 ตัวอย่ำงเช่น กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่ทำงรำชกำรรับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำโครงกำรเพ่ือให้
บริษัทเอกชนที่ว่ำจ้ำงนั้นเกิดควำมน่ำเชื่อถือกว่ำบริษัทคู่แข่ง / กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่ท ำงำนที่ได้รับมอบหมำย
จำกหน่วยงำนอย่ำงเต็มที่แต่เอำเวลำไปรับงำนพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำก
หน่วยงำนตำมกฎหมำย / กำรที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภำครัฐรับงำน พิเศษเป็นที่ปรึกษำหรื อเป็นผู้ที่ท ำบัญชีให้กับ
บริษัทที่ถูกตรวจสอบ เป็นต้น 

๓.๕ กำรรับรู้ข้อมูลภำยใน (Inside Information) คือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทำง
รำชกำรหรือน ำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือน ำข้อมูล
ไปเปิดเผยให้แก่ญำติหรือพวกพ้องในกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกข้อมูลเหล่ำนั้น 

 ตัวอย่ำงเช่น กำรที่ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทรำบข้อมูลโครงกำรตัดถนนเข้ำหมู่บ้ำน จึงบอกให้ญำติ  
พ่ีน้องไปซื้อที่ดินบริเวณดังกล่ำวเพ่ือขำยให้กับรำชกำรในรำคำที่สูงขึ้น/กำรที่เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
โครงข่ำยโทรคมนำคมทรำบมำตรฐำน (Spec) วัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงกำรวำงโครงข่ำยคมนำคมแล้วแจ้ง
ข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จักเพ่ือให้ได้เปรียบในกำรประมูลข้อมูล เป็นต้น 

 ๓.๖ กำรน ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ชั่วครำวในกิจกำรที่เป็นส่วนของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนตั วของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและท ำให้หน่วยงำนของรัฐเสียหำยหรือเสียประโยชน์ 

           ตัวอย่ำงเช่น กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้มีหน้ำที่ขับรถยนต์ของส่วนรำชกำรน ำน้ ำมันในรถไปขำยและน ำเงิน
มำไว้ใช้จ่ำยส่วนตน ท ำให้ส่วนรำชกำรต้องเสียงบประมำณเพ่ือซื้อน้ ำมันรถมำกกว่ำที่ควรจะเป็นพฤติกรรมดังกล่ำว
ถือเป็นกำรทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเองและมีควำมผิดฐำนลักทรัพย์ 

 ๓.๗ กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทำงกำรเมือง (Pork Barreling) คือ กำใช้
อิทธิพลทำงกำรเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ 
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ตัวอย่ำงเช่น กำรที่นักกำรเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมำณเพ่ือน ำโครงกำร ตัดถนน สร้ำง สะพำนลงใน
จังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนำสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพำน/กำรใช้งบสำธำรณะในกำรหำเสียง/กำรที่รัฐมนตรีอนุมัติ
โครงกำรไปลงในพ้ืนที่หรือบ้ำนเกิดของตนเอง เป็นต้น  

๔. ปัจจัยท่ีทําให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผลมำจำก
กำรไม่สำมำรถแยกแยะระหว่ำงบทบำทหน้ำที่ในเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวมออกจำกกันได้ชัดเจน และมีสำเหตุ
มำจำกพ้ืนฐำนควำมคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้ 

๔.๑ มีฐำนคิดในลักษณะบูรณำกำร คือ คนไทยไม่สำมำรถแยกแยะระหว่ำงเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวม
ออกจำกกันได้อย่ำงสิ้นเชิง ดังนี้ 

          (๑) คนไทยมีฐำนควำมเชื่อในอดีตที่เห็นว่ำ ขุนนำงค้ำขำยได้โดยไม่เป็นสิ่งที่น่ำรังเกียจ 

(๒) ต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรสำมำรถน ำมำซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวจึงไม่มีกำรแยกแยะระหว่ำง ประโยชน์
ส่วนตัวออกจำกประโยชน์ส่วนรวม 

(๓) ทัศนคติและแนวควำมคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐำนสิบ (คือไม่แยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอ ำนำจกับผลประโยชน์ส่วนรวม) จึงพัฒนำไม่ทันกับพ้ืนฐำนแนวคิดของระบบกฎหมำย
สำกลที่เป็นระบบคิดแบบฐำนสอง (คือ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจำกผลประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงชัดเจน) 

๔.๒ มีฐำนคิดในเรื่องกำรตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพำะบุญคุณทำงกำรเมือง เช่น กำร เอ้ือประโยชน์ให้ 
ผู้เคยสนับสนุนคะแนนเสียงหรือตอบแทนต ำแหน่งให้โดยจะไม่ใช่กำรตอบแทนด้วยตัวเงินเป็นหลัก แต่เป็นกำร
ตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่ำงอ่ืน เช่น กำรให้ ผลประโยชน์ หรือต ำแหน่งทำงกำรเมือง เป็นต้น 

๔.๓ มีพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยเงินที่สุรุ่ยสุร่ำย ท ำให้รำยรับไม่สมดุลกับรำยจ่ำย เช่น มีภำระกำรใช้จ่ำยใน
กำรรักษำพยำบำลหรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ท ำให้มีพฤติกรรมที่ต้องเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำผิดโดยสมัครใจ 
หรือมีพฤติกรรมที่ยักยอกประโยชน์ส่วนรวมเข้ำเป็นประโยชน์ส่วนตัว เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนรวม
และประโยชน์ส่วนตัว 

๔.๔ มีควำมจ ำเป็นในกำรรักษำตัวรอดและลดกำรเผชิญปัญหำกับค่ำนิยม กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ท ำให้ตนเองต้องเข้ำไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำเหตุส่วนหนึ่งนั้นคือปัจจัยทำงสังคมซึ่งเป็นลักษณะ 
“ตัวกูของกู” อันเป็นค่ำนิยมของสังคมที่เน้นเรื่องวัตถุนิยม กำรอยำกมีอยำกได้กำรรักษำหน้ำตำและยกหน้ำตำทำง
สังคม ท ำให้ต้องมีกำรแสวงหำทรัพย์สินและอ ำนำจมำกข้ึน 

          ๔.๕ โครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรมีระบบกำรตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งฝ่ำยตรวจสอบยังขำด ควำมเข้ำใจและ
ระบบยังไม่มีประสิทธิภำพ จึงเอื้อต่อกำรมีพฤติกรรมที่เป็นไปในลักษณะกำรมี ผลประโยชน์ทับซ้อนมำกที่สุด 

๔.๖ ปัญหำกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจำกปัจจัยด้ำนกฎหมำย ดังจะเห็นได้ว่ำตัวบทกฎหมำยยังไม่
ตอบสนองต่อสภำพปัญหำและทันต่อสภำวกำรณ์ปัจจุบัน กล่ำวคือ บทลงโทษทำงกฎหมำยยังไม่เพียงพอต่อกำร 
“ป้องกัน” และ “ป้องปรำม” ผู้ที่จะกระท ำหรือคิดท่ีจะกระท ำเอ้ือต่อกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนเท่ำที่ควร 

 
                                                     

 



  -5- 

บทที่ ๒ 

                         แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต  

๑.๑ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตําแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 

- ก่อนเข้ำมำรับต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐบุคคลนั้นๆจะต้องเตรียมตัวโดยตรวจสอบตนเอง คู่สมรส บุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะว่ำได้มีกิจกำรใดๆ บ้ำง 

- ในขณะที่ตนเองอยู่ในสถำนะของเอกชนที่ได้ท ำธุรกิจหรือท ำกำรค้ำไว้กับรัฐ โดยจะต้อง ตรวจสอบกำร
เป็นคู่สัญญำกับรัฐ กำรรับสัมปทำนจำกรัฐหรือกำรเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร กำรถือหุ้น หรือกำรเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร
หรือกำรเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนต่ำงๆ ว่ำ มีหรือไม่อย่ำงไรและต้อง ส ำรวจกิจกำรต่ำงๆของคู่สมรส รวมถึง
กำรศึกษำที่เก่ียวข้อง  

๑.๒ กำรปฏิบัติหน้ำที่หรือด ำรงตนในระหว่ำงที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

- เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต ำแหน่ง เช่น ในต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี ผู้บริหำร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือผู้บริหำรหน่วยงำนภำครัฐต้องไม่ด ำเนินกิจกำรใดๆที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๑๐๐ แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

- คู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ห้ำมคู่สมรสมิให้ด ำเนินกิจกำรใดๆ ที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมไว้ด้วย  

๑.๓ กำรด ำเนินกิจกำรในภำยหลังที่พ้นจำกต ำแหน่ง(พ้นจำกกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐยังไม่ถึง ๒ ปี) 

- กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ตำมมำตรำ ๑๐๐ ได้บัญญัติ
ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมิให้ด ำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมโดย
ห้ำมด ำเนินกิจกำรนั้นต่อไปอีกเป็นเวลำ ๒ ปี นับแต่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น 

ได้พ้นจำกต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต ำแหน่งนั้นๆ แล้ว ทั้งนี้ ได้ห้ำมกำรด ำเนินกิจกำรของคู่สมรสของ 
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐด้วย  

๒. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ 

 ค ำแนะน ำ : ท่ำนควรด ำเนินกำรดังนี้ 

ในกำรรับของขวัญหรือประโยชน์ใดๆ ท่ำนควรพิจำรณำตอบค ำถำม 3 ข้อนี้ เพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจว่ำจะ
รับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ คือ 

๒.๑ เรำควรรับหรือไม่ : ตำมหลักกำรทำงจริยธรรม แม้ว่ำเรำไม่ควรรับแต่มีหลำยโอกำสที่เรำ ไม่สำมำรถ
ปฏิเสธได้หรือเป็นกำรรับในโอกำสที่เหมำะสมตำมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือ ให้กันตำมมำรยำทที่
ปฏิบัติกันในสังคม อย่ำงไรก็ตำมมีหลำยโอกำสที่ไม่เป็นกำรเหมำะสมที่จะรับ อย่ำงยิ่ง ดังนี้ 
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- ถ้ำเป็นกำรให้เงิน ท่ำนต้องปฏิเสธไม่ว่ำจะเป็นโอกำสใดๆ หรือกำรรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สำมำรถ
เปลี่ยนเป็นเงินได้เช่น หุ้น พันธบัตร หรือ ล็อตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้ำข่ำยกำรรับสินบนและเป็นกำรฝ่ำฝืนประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนทั้งสิน 

- ทั้งนี้ หำกได้รับกำรเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจำกเงิน สิ่งที่ควรน ำมำเป็นเหตุผลในกำรตัดสินใจ คือให้
พิจำรณำว่ำท ำไมเขำจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่ำวให้ เรำ และกำรเสนอของดังกล่ำวนั้นมีผลต่อกำร
ตัดสินใจในกำรปฏิบัติตนหรือไม่ หรือควรพิจำรณำบนหลักกำรปฏิบัติงำนในภำครัฐ ที่อยู่บนพ้ืนฐำนว่ำกำรกระท ำ
และกำรตัดสินใจใดๆจะต้องกระท ำด้วยควำมเป็นกลำง ปรำศจำกกำรมีส่วนไดส้่วนเสียในกำรให้บริกำรและปกป้อง
ผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม ดังนั้น องค์กรหรือบุคคล ใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มำแสวง
ควำมชอบผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ท ำให้สั่นคลอนควำมเชื่อถือ
ไว้วำงใจที่ประชำชนมีต่อรัฐ และท ำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมในสังคม 

๒.๒ เรำควรรำยงำนกำรรับหรือไม่ : ท่ำนควรมีแนวทำงกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

- ของขวัญทั้งหมดที่มีค่ำทำงปีระวัติศำสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งำนศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ
โบรำณ ฯลฯ แม้จะมีขนำดเล็ก แต่ก็ถือว่ำของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่ำ จะมีรำคำเท่ำใด 

- ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับรำคำตลำด มีค่ำน้อยกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท ไม่ต้องรำยงำน
หรืออำจเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยำ ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕4๓ 

          - ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับรำคำตลำดมีค่ำเกิน ๓,๐๐๐ ต้องรำยงำนหน่วยงำนและ
ลงทะเบียนไว้ 

- ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่ำทำงกำรตลำดระหว่ำง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บำท และเจ้ำหน้ำที่มีควำม
จ ำเป็นต้องรับให้องค์กร โดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรตัดสินว่ำ สมควรให้ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐคนนั้นๆ  
รับทรัพย์สินดังกล่ำวหรือไม่ 

- ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่ำทำงกำรตลำดมำกกว่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินของ
องค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สำธำรณะหรือตำมควำมเหมำะสมองค์กรอำจพิจำรณำอนุญำต ให้ข้ำรำชกำรหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษำของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในกำรย้ำยหน่วยงำนขณะด ำรงต ำแหน่งเดิม 
ของขวัญในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำรหรือลำออกจำกงำน เป็นต้น 

           - ถ้ำในปีงบประมำณใดๆ คุณค่ำรวมของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจำกผู้ให้คนเดียวกัน  
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีควำมสัมพันธ์กันหลำยๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ำมำกกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท ต้องรำยงำน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงที่ได้รับ 

- ถ้ำในปีงบประมำณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ ได้รับจำกผู้บริกำร แม้จะต่ำงคนต่ำงกลุ่ม 
เพ่ือเป็นกำรขอบคุณในกำรให้กำรบริกำรที่ดีแต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ำมำกกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท ต้องรำยงำนของขวัญ
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงนั้น 

- ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเป็นกำรขอบคุณจำกผู้รับบริกำร(ประชำชน องค์กรเอกชน) 
ที่ได้อย่ำงสม่ ำเสมอบ่อยครั้งอำจท ำให้เกิดข้อสงสัยจำกประชำชนว่ำมีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิดอคติในกำร
ให้บริกำรของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรืออำจก่อให้เกิดควำมรู้สึกชอบและคำดหวังว่ำจะได้รับของขวัญ
หรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มำรับบริกำรควรปฏิเสธกำรรับ 
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- เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สำมำรถเปลี่ยนเงินได้ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใดๆ       

๒.๓ เรำสำมำรถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 

- ปกติสำมำรถเก็บรักษำไว้เอง หำกของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่ำไม่เกิน ๓,๐๐๐ บำท 

- หำกมีรำคำทำงกำรตลำดระหว่ำง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บำท ส่วนรำชกำรต้องพิจำรณำตัดสินว่ำ
ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 

- หำกรำคำมำกกว่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของทำงรำชกำร และส่วนรำชกำรพิจำรณำ
ตัดสินว่ำจะใช้ประโยชน์อย่ำงไร 

 ๓. กรณีต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เอื้อต่อการทําธุรกิจกับตัวเอง 

ค ำแนะน ำ : ท่ำนควรด ำเนินกำรดังนี้ 

ปฏิบัติงำนด้วยควำมกล้ำหำญ ยึดมั่นควำมถูกต้องดีงำมและชอบธรรม ปฏิบัติงำนโดยไม่ยอมโอนอ่อน
ผ่อนตำมอิทธิผลหรือเอ้ือประโยชน์ใดๆ ให้กับบริษัทรำยใดรำยหนึ่ง แต่ให้ยึดกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนกำร อย่ำงรอบคอบและเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ  
ก็ตำมที่เข้ำข่ำยกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ในต ำแหน่งหำประโยชน์ให้กับธุรกิจของครอบครัวหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นกำรใช้
อ ำนำจที่ไม่สุจริตหรือเอ้ือต่อกำรมีประโยชน์ทับซ้อน                   

๔. โทษของการมีประโยชน์ทับซ้อน 

กำรมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตำมที่เข้ำข่ำยประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรรมที่พร้อมฝ่ำฝืน
กำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึง
ไล่ออก ขึ้นอยู่กับควำมร้ำยแรงของกำรฝ่ำฝืน นอกจำกนั้นหำกพฤติกรรมนั้นๆ เข้ำข่ำยกำรรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต
และสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐนั้นๆ มีกำรรับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้ำข่ำยกำรมี
พฤติกรรมดังกล่ำวซึ่งมีผลต่อควำมเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หำกถูกตัดสินว่ำผิดจริงผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอำจมีส่วนร่วมในกำรรับโทษทำงอำญำด้วย 

ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมวดกำร ๙ กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มำตรำ ๑๐๓ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ ผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลนอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำม
กฎหมำยหรือกฏ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำ ตำมหลักเกณฑ์และจ ำนวนที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติก ำหนด 

              บทสรุป 

 ควำมเชื่อถือไว้วำงใจ และจริยธรรมเป็นรำกฐำนของกำรบริหำรภำครัฐที่ดี เมื่อท่ำนเป็น ข้ำรำชกำรและ
หรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐไม่ว่ำจะสังกัดหน่วยงำนใด ท่ำนถูกคำดหวังให้ปฏิบัติหน้ำที่และ ตัดสินใจโดยปรำศจำกอคติ
ท่ำนถูกคำดหวังไม่ให้แสวงหำรำงวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจำกเงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐ
จัดให้ แม้ว่ำนโยบำยของหน่วยงำนหลำยแห่งจะอนุญำตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่ำเป็นของที่ระลึกในโอกำสที่
เหมำะสม แต่อย่ำงไรก็ตำมควรมีขอบเขตในกำรรับเสมอ กำรฝ่ำฝืนขอบเขตด้วยกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์
ที่ไม่เหมำะสมจะน ำไปสู่ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต และท ำลำยชื่อเสียงของท่ำนรวมทั้งองค์กรของท่ำนเอง 
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บทที่ ๓ 

ช่องทางและข้ันตอนการแจ้งเบาะแส 

กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่นําสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นพฤติกรรมท่ีนําสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

เมื่อพบเห็นหรือประสบปัญหำควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ทีเ่รียกว่ำผลประโยชน์ทับซ้อน ควรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑.๑ เมื่อเกิดขึ้นกับตัวเอง ควรพิจำรณำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่ำส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หำกส่วนรวม
เสียประโยชน์ ท่ำนควรหลีกเลี่ยง เช่น หำกท่ำนเป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดจ้ำง หรือ พิจำรณำควำมดี
ควำมชอบของบุคคลใกล้ชิด ท่ำนควรถอนตัวจำกกำรเป็นคณะกรรรมกำรฯ หรืองดออกเสียง เนื่องจำกกำร
ตัดสินใจของท่ำนอำจส่งผลให้กำรพิจำรณำเกิดควำมเบี่ยงเบน แต่หำกเป็นคนรู้จักกันธรรมดำ ท่ำนควรประกำศให้
ทรำบว่ำท่ำนรู้จักบุคคลนั้นต่อคณะกรรมกำร ทั้งนี้เพ่ือแสดงควำมบริสุทธิ์ใจของท่ำนและควำมโปร่งใสด้วย 

๑.๒ เมื่อเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงำนหรือคนใกล้ตัว ท่ำนควรให้ค ำแนะน ำด้วยกำรอธิบำยให้เข้ำใจถึง กรณีต่ำงๆ 
และผลหรือโทษของควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งแนะน ำวิธีกำร
ป้องกัน เพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ หำกท่ำนพบเห็นและมีหลักฐำนที่ท ำให้มั่นใจว่ำเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐทุจริตและปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประโยชน์ส่วนรวม ท่ำน
สำมำรถประสำนเพ่ือให้ข้อมูลกับหน่วยงำน ดังต่อไปนี้ หน่วยงำนต้นสังกัดของผู้กระท ำผิด/ส ำนักงำนผู้ตรวจกำร
แผ่นดิน/ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย/ศำลปกครอง/ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)/มูลนิธิประเทศไทยใสสะอำด/ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  

๒. ขั้นตอนกระบวนการดําเนินการ 

กรณีข้อสงสัยหรือทักท้วงว่ำมีกำรกระท ำที่เอ้ือต่อกำรมีประโยชน์ทับซ้อนหรือฝ่ำฝืน ประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือน เมื่อข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำมสงสัยว่ำ ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำ
กำรใดหรือด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติกำรใด ในฐำนะส่วนตัวจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
หน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรยุติกำรกระท ำดังกล่ำวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำส่วนรำชกำรและคณะกรรมกำร
จริยธรรมพิจำรณำ เมื่อผ่ำนกระบวนกำรวินิจฉัยเป็นประกำรใดแล้ว ให้ปฏิบัติตำมนั้น 
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ภาคผนวก 

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑.พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

มำตรำ ๑๐๐ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดด ำเนินกิจกำร ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่
ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด ำเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะท่ีเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด ำเนินคดี 

(๓) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือ
รำชกำรท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น
อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำง
หุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว 

(๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำรที่ปรึกษำตัวแทนพนักงำนหรือลูกจ้ำง ในธุรกิจของเอกชนซึ่ง
อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐ ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอำจขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำรหรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ผู้นั้น 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต ำแหน่งใดที่ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ให้น ำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคสอง โดยให้ถือว่ำกำร
ด ำเนินกำรของคู่สมรสดังกล่ำว เป็นกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

มำตรำ ๑๐๓ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคล นอกเหนือจำก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัย อ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่ง
กฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์และจ ำนวนที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มำตรำ ๑๐๓/๑ บรรดำควำมผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ถือเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่หรือควำมผิดต่อ
ต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม ตำมประมวลกฎหมำยอำญำด้วย 
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บทก ำหนดโทษ 

  มำตรำ ๑๒๒ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดฝ่ำฝืนบทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ มำตรำ ๑๐๑ หรือมำตรำ ๑๐๓ ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

กรณีควำมผิดมำตรำ ๑๐๐ วรรคสำม หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่ำ ตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยใน
กำรที่คู่สมรสของตนด ำเนินกิจกำรมำตรำ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำผู้นั้นไม่มีควำมผิด  

๒. ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเรื่อง ก ำหนดต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐที่
ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรตำมควำมในมำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

โดยที่มำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดด ำเนินกิจกำร ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะท่ีเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุมตรวจสอบหรือด ำเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษั ทที่ เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ 
ทีเ่จ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะท่ีเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งมีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ด ำเนินคด ี

(๓) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือ รำชกำส่วน
ท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมหรือเป็น หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน
ห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว 

(๔) เข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐำนะเป็นกรรมกำรที่ปรึกษำตัวแทน พนักงำน หรือลูกจ้ำงใน ธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ ของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่
หรือปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้น อำจขัดหรือแย้ง
ต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทำงรำชกำร หรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น 

ทั้งให้น ำบทบัญญัติดังกล่ำวมำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยให้ถือว่ำกำรด ำเนินกิจกำรของ
คู่สมรสดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

และควำมในมำตรำ ๑๐๑ ยังให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ มำใช้บังคับกับกำรด ำเนินกิจกำรของผู้ซึ่งพ้น
จำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไมถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่กำรเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้ำของจ ำนวน
หุ้นทั้งหมดที่จ ำหน่ำยได้ในบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ ตำมมำตรำ ๑๐๐ 
(๒) ที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด หลักทรัพย์ 

ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต ำแหน่งใดที่ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมที่ คณะกรรมกำร
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังกล่ำวข้ำงต้น 
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติจึงก ำหนดต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องห้ำมมิให้
ด ำเนินกิจกำรตำมควำมในบทบัญญัติดังกล่ำว ดังต่อไปนี้ 
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๑. นำยกรัฐมนตรี 

๒. รัฐมนตรี  

           ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ประกำศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔ 

โอภำส อรุณินท์ 

ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
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๓. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ ของรัฐ
ที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

โดยที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มำตรำ ๑๐๐ ได้ก ำหนดห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐด ำเนินกิจกำรบำงอย่ำงโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ต ำแหน่งใด 
ที่ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรตำมควำมในบทบัญญัติดังกล่ำวให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติก ำหนด โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติได้มีประกำศ เรื่อง ก ำหนดต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรตำมควำมในมำตรำ 
๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๔ ก ำหนดต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
เป็นต ำแหน่งที่ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรตำมควำมในมำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพ่ือให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อันเป็นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตซึ่งมีที่มำจำกกำรกระท ำควำมผิดอันเป็นกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติจึง
ก ำหนดต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรตำมควำมในบทบัญญัติ ดังกล่ำวเพ่ิมเติม 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำร ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมำยที่มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพ
ของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบ กับ มำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ จึงก ำหนดต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องห้ำมมิให้
ด ำเนินกิจกำรตำมมำตรำ ๑๐๐ เพ่ิมเติมจำกต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ซึ่งได้ก ำหนดไว้แล้วตำมประกำศ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ลงวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้บริหำรท้องถิ่น 

๒. รองผู้บริหำรท้องถิ่น  

           ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจำกวันประกำศ ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็น
ต้นไป 

 
ประกำศ ณ วันที่ 6 มีนำคม ๒๕๕๕ 

ปำนเทพ กล้ำณรงค์รำญ  

ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
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๔. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕4๓ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต แห่งชำติ จึงก ำหนด
หลักเกณฑ์และจ ำนวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับจำกบุคคลได้โดยธรรมจรรยำไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกำศนี้ เรียกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันแบละปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  
เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2563" 

ข้อ ๒ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เป็นต้นไป  

ข้อ ๓ ในประกำศนี ้

 “กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำ” กำรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกญำติหรือจำก
บุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติ
กันในสังคม 

“ญำติ” หมำยควำมว่ำ ผู้บุพกำรีผู้สืบสันดำร พ่ีน้องร่วมบิดำมำรดำหรือร่วมบิดำ หรือมำรดำ เดียวกัน ลุง 
ป้ำ น้ำ อำ คู่สมรส ผู้บุพกำรีหรือผู้สืบสันดำนของผู้สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อื่นใด” หมำยควำมว่ำ สิ่งที่มูลค่ำ ได้แก่ กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง กำรรับ บริกำร กำร
ให้บริกำร กำรรับกำรฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ ๔ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคล นอกเหนือจำก ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือ กฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอ ำนำจตำมบทบัญญัติ แห่งกฎหมำย เว้นแต่
กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใด โดยธรรมจรรยำ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในประกำศนี้ 

ข้อ ๕ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกญำติซึ่งให้โดยเสน่หำตำมจ ำนวนที่เหมำะสมตำม ฐำนำนุรูป 

(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญำติมีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับจำก แต่ละบุคคล 
แต่ละโอกำสไม่เกินสำมพันบำท 

(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืน ใดจำกต่ำงประเทศ ซึ่ งผู้ ให้มิ ได้ ระบุ ให้ เป็นของส่ วนตั ว  
หรือมีหรือมูลค่ำเกินกว่ำสำมพันบำท ไม่ว่ำจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่จะต้องรับไว้
เพ่ือรักษำไมตรีมิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นรำยงำนรำยละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่ำวให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว หำกผู้ บังคับบัญชำเห็น
ว่ำไม่มีเหตุผลที่จะอนุญำตให้เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 
ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 

ข้อ ๗ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ หรือมีรำคำ หรือมีมูลค่ำ มำกกว่ำที่
ก ำหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้รับมำแล้วโดยมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษำไมตรี มิตรภำพ
หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรำยละเอียดข้อเท็จเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ หรือผู้บริหำรสูงสุด
ของหน่วยงำน สถำบันหรือองค์กรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สำมำรถกระท ำได้เพ่ือให้วินิจฉัยว่ำมี
เหตุผลควำมจ ำเป็น  
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ควำมเหมำะสม และสมควรที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตน
หรือไม ่

          ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชำหรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนหรือสถำบัน หรือองค์กร ที่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค ำสั่งว่ำไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่
ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนได้ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่ำวใช้เป็น
สิทธิของหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมควำมในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่ำวเลย 

ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็น
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ำ หรือเป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรสูงสุดของ รัฐวิสำหกิจหรือเป็น
กรรมกำร หรือผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของรัฐ ให้แจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ ำนำจแต่งตั้ง ถอดถอน ส่วนผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำน กรรมกำรและกรรมกำรในองค์กรอิสระ
ตำมรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่ ไม่มีผู้บังคับบัญชำที่มี อ ำนำจถอดถอน ให้แจ้งต่อคระกรรมกำร ป.ป.ช.  
ทั้งนี้เพ่ือด ำเนินกำรตำมควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ได้รับสิทธิไว้ตำมวรรคหนึ่ง
เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทน รำษฎร หรือสมำชิกวุฒิสภำ หรือสมำชิกสภำท้องถิ่น ให้แจ้งรำยละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำ หรือ
ประธำนสภำท้องถิ่นที่ เจ้ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมำชิก แล้วแต่กรณีเพ่ือด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง 

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ตำมประกำศ ฉบับนี้ให้ ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้น
จำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

ประกำศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕4๓ 

โอภำส อรุณินท์ 

ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

เรื่อง ก ำหนดต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนของรัฐที่ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรตำมควำมในมำตรำ ๑๒๖พ.ศ. 2563 

           โดยที่เป็นกำรสมควรกำหนดต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนของรัฐที่ห้ำมมิให้ดำเนินกิจกำรตำมมำตรำ 126แห่ง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  พ.ศ. 2561 อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ ๑๒๖ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  พ.ศ. 
2561 คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติจึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเรื่อง ก ำหนดต ำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนของรัฐที่ต้องห้ำมมิให้ดำเนินกิจกำรตำมควำมในมำตรำ ๑๒๖ พ.ศ. 2563” 

ข้อ 2 ประกำศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดสำมสิบวันนับแต่วัน ถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
       (1) ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  เรื่อง ก ำหนดต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐที่ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรตำมควำมในมำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
       (2) ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  เรื่อง ก ำหนดต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐที่ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรตำมควำมในมำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของมำตรำ ๑๒๖ เป็นกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
ซึ่งมีที่มำจำกกำรที่เจ้ำพนักงำนของรัฐได้รับมอบอ ำนำจจำกรัฐ ท ำให้มีอ ำนำจในกำรอนุมัติ อนุญำต กำรให้
สัมปทำน และลงนำมในสัญญำต่ำง ๆ รวมถึงเจ้ำพนักงำนของรัฐที่มีอ ำนำจในกำรก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือด ำเนินคดี ดังนั้น คณะกรรมกำร ป.ป.ช.จึงก ำหนดต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนของรัฐที่อยู่ภำยใต้บังคับตำมมำตรำ 
๑๒๖ ดังต่อไปนี้ และรวมถึงเจ้ำพนักงำนของรัฐที่ได้รับมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรดังกล่ำว 
(๑) ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
     1.1 นำยกรัฐมนตรี 
     1.2 รัฐมนตรี 
     1.3 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
     1.4 สมำชิกวุฒิสภำ 
 (2) ผู้ดำรงต ำแหน่งระดับสูง 
     2.1 สำหรับข้ำรำชกำรพลเรือน 
     2.1.1 หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวง ทบวง กรม 
 2.2 สำหรับข้ำรำชกำรทหำร 
     2.2.1 ปลัดกระทรวงกลำโหม 
     2.2.2 ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด 
     2.2.3 ผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพ 
2.3 ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 
2.4 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
2.5 ปลัดกรุงเทพมหำนคร 
2.6 กรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
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2.7 หัวหน้ำหน่วยงำนขององค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ 
       2.7.1 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
       2.7.2 เลขำธิกำรสำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
      2.7.3 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
      2.7.4 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
2.8 ผู้ซึ่งดำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
      2.8.1 เลขำธิกำรสำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ 
      2.8.2 เลขำธิกำรสำนักงำนศำลยุติธรรม 
      2.8.3 เลขำธิกำรสำนักงำนศำลปกครอง 
      2.8.4 เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
     2.8.5 เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 (3) ผู้บริหำรท้องถิ่น 
    3.1 ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
    3.2 นำยกเมืองพัทยำ 
    3.3 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
    3.4 นำยกเทศมนตรี 
3.5 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ข้อ 5 ให้ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเป็นผู้รักษำกำรตำมประกำศนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรบังคับใช้หรือกำรปฏิบัติตำมประกำศนี้ ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช.มีอ ำนำจตีควำมและ
วินิจฉัยชี้ขำด ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด 
 

ประกำศ ณ วันที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 
พลต ำรวจเอก วัชรพล ประสำรรำชกิจ 

ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
 

 


