
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวปองกันผลประโยชนทับซอนในโรงพยาบาลนครพิงค 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 
 

คํานํา 

 องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ ( TI ) ประกาศคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต ( CPI ) จัดอันดับประเทศ

โปรงใสโลกป 2560 ประเทศไทยไดคะแนนเพ่ิมขึ้นเปน 37 คะแนน ขยับขึ้นจากอันดับ 101 ขึ้นไปอยูที่ 96 จาก 180 

ประเทศ การที่คะแนนและอันดับของไทยขยับสูงข้ึนเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน แตก็เปนเรื่องท่ียังตองทําตออีกมากเพราะ

ปญหาคอรรัปชั่นในประเทศไทยมีมาก รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญและผลักดันให

การปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติไดแถลงนโยบาย 11 ดาน รวมถึงประเด็นการสงเสริมการบริหาร

ราชการแผนดินธรรมาภิบาล การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 

เพ่ือสรางความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปราบปรามการทุจริตและ

การมี ผลประโยชนทับซอนในทุกระดับ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 ( พ.ศ. 2556 

– 2560 ) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน เขารวมรับการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน รวมถึงการตอตานการทุจริต

ในองคกรโดยสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนผานกิจกรรมตางๆตลอดจนการให

ความรูตามคูมือประเมินจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย นอกจากนี้

ผูเก่ียวของทุกฝายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ควรตองรวมมือและพยายามใหมากขึ้นเพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการ

ทุจริตคอรัปชั่นอยางจริงจัง  

 โรงพยาบาลนครพิงคหวังอยางยิ่งวา กรอบแนวทางปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานเลมนี้ จะเปนประโยชน

ในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกเจาหนาที่ใหเกิดความเขาใจในปญหาดังกลาวรวมถึงเปนขอมูลใหผูมีสวนไดเสียไดศึกษา

เพ่ือรวมกันสรางสังคมไทยใหใสสะอาดเพ่ือยกระดับคาดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น ( Corruption Perception Index : CPI ) 
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สารบัญ 

หนา 

บทท่ี 1 ความหมายผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest)          1 

บทท่ี 2 สรุปมาตรการเพ่ือควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงดานการทุจริต       

           กรณีการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม  

           หรือผลประโยชนทับซอน              4 

ภาคผนวก               6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 1 

ความหมายของผลประโยชนทับซอน 

ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest: COI) 

 ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม( Conflict of 

Interest : COI ) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน

ระดับท่ีรุนแรงข้ึนและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ (ความหมาย : ก.พ.) 

 สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร) มีผลประโยชน

สวนตนเขามาเกี่ยวของ จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงน้ัน การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้น

โดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาเปนสิ่งผิดแตอยางใด

พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชน

ของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัตหินาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกนอง 

มูลเหตุปญหาผลประโยชนทบัซอน 

 ปญหาผลประโยชนทับซอนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยที่เปลี่ยนไปจากเดิมท่ีนักการเมืองและนักธุรกิจ

เปนบุคคลคนละกลุม กลาวคือ ในอดีตนักธุรกิจตองพึ่งพิงนักการเมืองเพ่ือใหนักการเมืองชวยเหลือสนับสนุนกิจของตนซึ่งใน

บางครั้งสิ่งท่ีนักธุรกิจตองการนั้น มิไดรบัการตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ตองจายเงินจํานวนมากแก

นักการเมือง ในปจจุบันนักธุรกิจจึงใชวิธีการเขามาเลนการเมืองเองเพ่ือใหตนเองสามารถเขามาเปนผูกําหนดนโยบายและ

กฎเกณฑตางๆในสังคมไดและที่สําคัญคือทําใหขาราชการตางๆ ตองปฏิบัติตามคําสั่ง 

ผลประโยชนทับซอน ภาษาไทยใชอยู ๓ อยาง 

๑. ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม 

๒.ผลประโยชนทับซอน 

๓.ผลประโยชนขัดกัน 

นิยามศัพทและแนวความคิดสําคัญ 

 ผลประโยชนสวนตน ( Private interest) “ผลประโยชน” คือ สิ่งใดๆที่มีผลตอบุคคล/กลุม ไมวาในทางบวกหรือลบ 

“ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาที่ แตรวมถึงคนท่ีติดตอสัมพันธ

ดวย เชน เพ่ือน ญาติ คูแขง ศัตรู เมื่อใดเจาหนาท่ีประสงคจะใหคนเหลานี้ไดหรือเสียประโยชน เมื่อน้ันก็ถือวามีเรื่อง

ผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ 

 ผลประโยชนสวนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เก่ียวของกับเงิน (Pecuniary) และที่เก่ียวกับการเงนิ (Non-Pecuniary) 

 ๑.ผลประโยชนสวนตนท่ีเกี่ยวของกับเงิน ไมไดเก่ียวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเก่ียวกับการเพิ่มพูน

ประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยูแลว เชน ที่ดิน หุน ตําแหนงในบริษัทที่รับงานจากหนวยงาน รวมถึงการไดมาซึ่ง

ผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงนิ เชน สัมปทาน สวนลดของขวัญ หรือของท่ีแสดงนํ้าใจไมตรีอ่ืนๆ 

1 



 
 

 ๒.ผลประโยชนที่เก่ียวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอ่ืนๆ 

เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยูในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชัง และมีขอสังเกตวาแมแตความ

เช่ือ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทน้ี 

 หนาที่สาธารณะ (Public duty) หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐคือ การใหความสําคัญอันดับตนแกประโยชน

สาธารณะ (Public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐท้ังระดับทองถ่ินและระดับประเทศเทานั้น แตยังรวมถึงคน

อ่ืนๆ ทีท่ํางานภาครัฐ เชน ที่ปรึกษา อาสาสมัคร 

 ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลประโยชนของปจเจกบุคคล และไมใชผลประโยชน

ของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงาย แตในเบื้องตนเขจาหนาที่ภาครัฐสามารถใชความสําคัญอันดับตนแก

สิ่งนี้ โดย 

 ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

 ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 

 ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

 ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะ มีความคาดหวังวาเจาหนาท่ีตองจํากัดขอบเขตที่ประโยชนสวน

ตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาที ่

 หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน 

 หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนที่อาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน 

 หลีกลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพ่ือประโยชนสวนตน 

 ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนง ขณะที่ไปหาตําแหนงงานใหม 
 

ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากล คือ Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนทับซอน มี ๓ ประเภท คือ 

 ๑.ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (Actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและสาธารณะเกิดข้ึน 

 ๒.ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (Perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนท่ีคนเห็นวามีแตจริงๆ อาจไมมีก็

ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทน้ีอยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไมนอยกวาการจัดการผลประโยชน

ทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาท่ีไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทานั้น แตตองทําใหคนอื่นๆรับรู

และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนน้ันจริง 

 ๓.ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (Potential) เปนผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ

ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต 

 

หนาที่ทับซอน (Conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing interests) มี ๒ ประเภท 

 - ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงานและเปน

คณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ท้ังสองออกจากกัน

ไดอาจทําใหไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมายปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดย

แยกแยะบทบาทหนาท่ีตางๆ แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานท่ีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาท

หนาที่ตางๆใหชัดเจน แตกย็ังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่กําลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถ
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ทํางานทํางานบางอยางท่ีคนอ่ืนๆทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมา

เก่ียวของ 

 - ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาทีม่ีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาทหนาที่ในหนวยงาน

หนึ่งน้ันทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสีย

คือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอยีง/อคติตอคนบางกลุม 

 ควรถือวาหนาท่ีทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การ

ตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได 

 ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ใหประโยชนสุขแก

บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคม 

 ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interests) เปนสถานการณ

ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหรืออํานาจหนาที่ในการแสวงประโยชนแกตนเอง กลุมหรือพวกพอง 

ซึ่งเปนการละเมิดทางจริยธรรม และสงผลกระทบหรือความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ คําอ่ืนท่ีมีความหมายถึงความ

ขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตนและสวนรวมไดแก การมีผลประโยชนทับซอน ความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดํารง

ตําแหนงสาธารณะ และรวมถึงคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย คอรรัปชั่นสีเทา 
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บทที่ ๒ 

สรุปมาตรการเพื่อควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงดานการทุจริต กรณีการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม หรือผลประโยชนทับซอน 

 จากความเสี่ยงของโรงพยาบาลนครพิงค ดานการทุจรติไดนําไปคนหา ประเมิน และวางแผนการ ควบคุมหรือจัดการ

ความเสีย่ง ดานการทุจริตซึ่งรวมถึงกรณีการขัดกัน ระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับ ผลประโยชนสวนรวมหรือผล ประโยชน

ทับซอน และพบวา มีมาตรการหรอื แนวทางในการควบคุมหรือจัดการ ความเสี่ยงดังกลาวท่ีหนวยงานอาจจะใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินการไดดังนี ้

เหตุการณความเสีย่ง แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเสีย่ง 

๑.การใชรถราชการ 

๑.๑ การนํารถยนตสวนกลางไปใชอยางไม
เหมาะสม (ไปใชสวนตัว) 

๑. ปฏิบัตติามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

๒. ผูบังคับบญัชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏบิตัิงานของ
เจาหนาที ่
๓. กําหนดแนวทางการปฏิบัตมิาตรการ และการควบคมุเก่ียวกับการใช
รถราชการ หรือปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานการใชรถสวนกลางใหเปน
ปจจุบัน 

๔. กรณีท่ีมีการนํารถราชการไปใชกอนไดรับอนญุาต(กรณีฉุกเฉินหรอื
เรงดวน) ใหผูขออนุญาตใชรถยนตรายงานผลการใชรถราชการทันที
หลังจากใชรถราชการ 

๒. การเบิกคาตอบแทน 

๒.๑การเบกิจายเงินคาเบีย้ประชุมอาจเบิกซ้ําซอน
หากมีการประชุมในวันและเวลาเดียวกัน 

 
 

๒.๒ ผูเขารวมประชุมบางคนไมมสิีทธิรับเบ้ีย
ประชุมแตมีการลงลายมือชื่อในรายช่ือผูเขารวม
ประชุมซึ่งมีโอกาสทําใหเบิกจายเบี้ยประชุมอยาง
ไมถูกตองและไมเหมาะสม 

๑. จัดทําบญัชีควบคุมเบิกจายคาเบี้ยประชุมรายบุคคล 
๒. จัดทําคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่ตรวจสอบการเบิกเงินคาเบี้ย
ประชุมซ้ําซอน 
 

๑. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
ดังกลาวอยางชัดเจน 
๒. ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แกไขเพิ่มเติม 

๓. ผูบังคับบญัชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที ่
๔.จัดกิจกรรมถายทอดความรูเรื่องการเบิกเบ้ียประชุมใหกับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

๕. จัดทําคูมือการดําเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจายคาเบ้ียประชุมและเวียน
แจงใหเจาหนาที่ในหนวยงานถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 

๓.การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน
ประชุมและสัมมนา 

๓.๑ การเลือกใชบริการโรงแรมหรอืสถานที่จัด
ฝกอบรม รวมทั้งอาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมี
ความหลากหลายเกิดการผูกขาด 

๑. ปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย คาใชจายในการฝกอบรม 

การจัดงานและการประชุม ระหวางประเทศ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2555 

๒. การประชุมมอบนโยบายและวางแผนการดําเนิน โครงการ 

3. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ ดําเนินงานของ
เจาหนาที ่
4. ปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานดานฝกอบรม 
5. จัดทําทะเบียนขอมูลทีเ่ปนปจจบุันในการเสนอ ราคาการใหบริการ
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ของโรงแรมหรือสถานที่การจดั ฝกอบรม 
6. รวมท้ังอาหารวางและเครื่องดืม่ ใหเหมาะสมกับ งบประมาณ/
กลุมเปาหมาย/ความสะดวกในการ เดินทางและสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการฝกอบรม 7. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 
8. ชี้แจงทําความเขาใจแกเจาหนาที่ดําเนินการ โครงการในการเลือกใช
โรงแรมหรือสถานที่จดั ฝกอบรมรวมท้ังอาหารวางและเครื่องดื่มให 
สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติท่ีกําหนดไว 
9. จัดทํารายงานประชุมสรปุผลการประเมินความพึง พอใจของผูเขารับ
บริการตลอดสถานที่ที่ใชในการจัด ฝกอบรม/สัมมนา/รวมทั้งอาหารวาง
และเครื่องดื่มและเครื่องดื่ม เพื่อนํามาเปนขอมลูในการเลือก/ไมเลือกใช
บริการตอไป 
 
 

๔.การจางหาพัสดุ 
๔.๑ พระราชบัญญัติกาจัดซื้อจดัจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลใชบังคับมี
สาระสําคญัที่แตกตางไปจากพระราชบัญญัติเดิม
และยังไมมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน มีความ
ซับซอนยุงยาก อาจจะทําใหการจัดซื้อจัดจางไม
ถูกตองไมเหมาะสม และเขาขายการทุจริต 

1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการ บริหารพัสด-ุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงและ หนังสือสั่ง
การที่เก่ียวของ 
2. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และ ติดตามใหเจาหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน ดานการจัดซื้อจดัจางดําเนินการตาม
ระเบียบกฎหมาย และแผนปฏบิัตงิานที่กําหนด 
3. จัดทําแผนการจดัซื้อจัดจางประจําปของหนวยงาน และประกาศแผน
ฯ ดังกลาวใหผูท่ีเก่ียวของไดรับ 
4. มอบหมายใหมีผูรบัผิดชอบงานดานการจัดซื้อ 
จัดจางอยางชัดเจน (ทุกกระบวนการที่เก่ียวของ) 
5. รายงานผลความคืบหนาของการดําเนินการให ผูบังคบับัญชาทราบ
เปนระยะ 
6. จัดทําฐานขอมูลการสืบราคากลาง เพ่ือใชเปน แนวทางในการกําหนด
ราคากลางที่เปนมาตรฐาน 
7. หมุนเวียนงานระหวางเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดาน การจดัซื้อจัดจาง 
หรือมอบหมาย ใหมีผูปฏิบัติงาน ดานการจัดซื้อจัดจางเพ่ิมมากขึ้น 
8. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน 
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สรุปประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางผลประโยชน       

สวนบุคคล และผลประโยชนสวนรวม จากพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

องคประกอบของกฎหมาย 

 หามดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบคุคลและผลประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหง
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งไดบัญญัตหิามมิใหเจาหนาที่
ของรัฐผูใดดําเนินกจิการ ดังตอไปนี ้

 (1) เปนคูสัญญาหรือมสีวนไดเสียในสัญญาทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ ผูนั้นปฏิบตัหินาทีใ่นฐานะเปน
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนนิคด ี

 (๒) เปนหุนสวน หรือผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทเขาเปนสญัญากับหนวยงานของรัฐซึ่งเจาหนาท่ีผูนั้นปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจ กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ 

 (๓) การรับสัมปทาน หรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสญัญากับหนวยราชการ หนวยงานของรฐั รัฐวสิาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน อันมีลักษณะเปน
การผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทท่ีรับสมัปทาน
หรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

 (๔) เขาไปมสีวนไดเสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจาในธุรกิจของเอกชนซึง่อยูภายใตการ
กํากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัดอยู หรือไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนไดรับ
มอบหมาย ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธรุกิจของเอกชนน้ันอาจจะมีการะขัดแยงตอประโยชนทางราชการหรือกระทบ
ตอความอิสระในการปฏิบัตหินาทีข่องเจาหนาที่ผูนั้น 

การกระทําของเจาหนาที่รัฐท่ีตองหามตามกฎหมาย 

 (๑) เปนคูสญัญา หมายถึง การท่ีเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรฐัมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถ่ิน เขามาทํา
สัญญากับหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนคูสญัญากับหนวยงานของรัฐ อันเปนสัญญาที่จะตองดําเนินการจัดซื้อจดัจาง 

 (๒) การมีสวนไดเสียในสัญญา หมายถึง การท่ีเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวน
ทองถ่ิน จะตองมีเจตนาประสงคจะใหตนไดรับประโยชนหรือเลือกใหกับบุคคลอื่นโดยการใชอํานาจหนาที่ไปยุงเก่ียวกับสัญญา
นั้นหรือการเขาไปดําเนินกิจการใดๆ เพ่ือเปนการปองกันในกรณี ที่ตนอาจจะตองเสยีประโยชนหรือไดรับความเสียหาย 

 (๓) การเปนหุนสวนในหางหุนสวน หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดได
รวมกันลงทุนในหางหุนสวน หางหุนสวนสามญั หางหุนสวนสามญัจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัด เปนตน และไดเขามาเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐเจตนาทที่จะเอื้อประโยชนตอตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

 (๔) การถือหุนในบริษัท หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถ่ิน ได
เขาไปลงทุนโดยมหีุนในบริษัท ตามทะเบียนผูถือหุนและบริษัทที่มีเจาหนาที่ของรัฐมีหุนอยูนั้นไดเขามาเปนคูสญัญากับ
หนวยงานของรัฐที่เจานาที่ของรัฐในตําแหนงมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

 (๕) รับสัมปทาน หรือคงไวซึ่งสมัปทาน หรือเขาไปเปนคูสญัญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดเปนหุนสวนหรือผูถือหุน 
หรือในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน 

 สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาท่ีเอกชนไดรับอนุญาตจากรัฐใหดําเนินกิจการ ตางๆแทนดังตอไปนี ้

7 



 
 

 สัญญาที่รัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ 

 สัญญาที่รัฐใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงเขามาเปนคูสัญญากับรัฐและทําสญัญารบั
สัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลกัษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 (๖) เปนกรรมการ ที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปน
กรรมการหรือที่ปรึกษาในธรุกิจเอกชน 

 (๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตาํแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวน
ทองถ่ิน ไดทําเปนตัวแทนกับตัวการท่ีเปนเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเปนหนาที่ของตัวแทนในธรุกิจเอกชน 

 (๘) ในฐานะพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชน หมายถึง การท่ีเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี ผูบริหาร
สวนทองถ่ินไดเขาไปเปนพนักงานหรือลูกจางในธรุกิจเอกชน 

ขอหามสําหรับคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามดําเนินกิจการ ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวม 

 พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดบัญญัต ิหามมิใหเจาหนาที่ของ
รัฐดําเนินกิจการใดๆที่เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบคุคลและผลประโยชนสวนรวม บทบญัญัตดัิงกลาวยังบังคับไป
ถึงคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ดวย โดยมีขอความดังตอไปนี ้

 (๑) หามคูสมรส (ภริยาหรือสาม)ี ของเจาหนาที่ของรัฐเปนคูสญัญา หมายถึง การหามคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐใน
ตําแนงเขามาเปนคูสัญญาโดยตงกับหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนัน้ปฏิบัติหนาในฐานะเจาหนาทีผู่มอํีานาจ กํากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ 

 (๒) หามคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐท่ีมีสวนไดเสียในสญัญา หมายถึง การท่ีคูสมรสของเจาหนาที่ในตําแหนงได
อาศัยอํานาจหนาที่โดยมีเจตนาหรอืความประสงคที่จะใหตนไดรับประโยชน หรือเอ้ือประโยชนตอบุคคลอ่ืนๆโดยการใชอํานาจ
หนาทีข่องคูสมรสไปดําเนินกิจการใดๆในสัญญา 

 (๓) หามคูสมรส (ภริยาหรือสาม)ี ของเจาหนาที่ของรัฐเปนหุนสวนในหางหุนสวน หมายถึง การที่คสูมรสของ
เจาหนาที่รัฐไดลงทุนในหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และไดเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐ 

 (๔) หามคูสมรส (ภริยาหรือสาม)ี ของเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถ่ินถือ
หุนในบรษิัท หมายถึง การท่ีคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐเขาไปลงทุนโดยการมีหุนในบริษัทตามทะเบียนผูถือหุนและบริษัทที่
เจาหนาที่ของรัฐมีหุนอยูน้ันไดเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรฐั 

 (๕) หามคูสมรส (ภริยาหรือสาม)ี ของเจาหนาที่ของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไวซึง่สัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญา
อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดทอน หรือเปนหุนสวนที่ถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทที่ไดรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญา
ในลักษณะดังกลาว 

 (๖) หามคูสมรส (ภริยาหรือสาม)ี ของเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถ่ินเขา
ไปมีสวนไดเสียในฐานะตางๆเปนกรรมการ เปนท่ีปรึกษา ตัวแทน หนักงานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชนซึ่งภายใต การกํากับดูแล 
ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยู หรือปฏิบตัหินาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่ง
โดยสภาพผลของธรุกิจเอกชนนั้นอาจขัดแยงกับประโยชนสวนรวม หรือประโยชนของทางราชการ หรอืกระทบตอความมีอิสระ
ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาทีข่องรัฐผูน้ัน 
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แนวทางการปฏิบัตเิพื่อปองกันไมใหฝาฝนบทบัญญตั ิมาตรา ๑๐๐ 

 ๑. การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนงกอนเปนเจาหนาที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะตองตรวจสอบตนเอง คูสมรส บุตรท่ียังไม
บรรลุนิติภาวะ วาไดมีการดําเนินกิจการใดๆบางในขณะที่ตนเองไดอยูในสถานะของเอกชน ที่ไดทําธุรกิจหรือทําการคาไวกับรัฐ 
โดยจะตองตรวจสอบการเปนคูสัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ หรือการเปนกรรมการผูจัดการ การถือหุน หรือการเปน
หุนสวนผูจัดการในหางหุนสวนตางๆ วามีหรือไม และจะตองสํารวจกิจการตางๆของคูสมรสรวมไปถึงศึกษากฎหมายที่
เก่ียวของ เพื่อใหทราบกอนเขาสูตําแหนงวาจะตองดําเนินการตางๆเกี่ยวกับกิจการธุรกิจนั้นอยางไร มิใหขัดตอบทบัญญัติของ
กฎหมาย 

 ๒. การปฏิบัติหนาที่หรือการดํารงตําแหนงในระหวางที่เปนเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผูบริหารสวนทองถ่ิน ในขณะที่ดํารงตําแหนงตามขางตนจะตองไมดําเนินกิจการใดๆที่เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวน
บุคคลกับผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการทําความเขาใจกับคูสมรสในหลักการของกฎหมายไดแลว หรือเกิดการ
เขาใจท่ีไมถูกตองอาจจะเปนการดําเนินการที่เปนการตองหามตามกฎหมาย กลาวคือแมตนเองจะมิไดกรทําการที่กฎหมาย
บัญญัติวาเปนความผิดแตละราย ไมใสใจกับการดําเนินของคูสมรส ทําใหคูสมรสดําเนินกิจการตางๆตามท่ีกฎหมายหามไว
เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันจะตองไดรับโทษทางอาญาที่เกิดจากการกระทําของคูสมรสโดยจะตองถูกวางโทษจําคุก ปรับ หรือทั้งจํา
ทั้งปรับแลวแตกรณี 

 ๓. การดําเนินกิจการในภายหลังพนจากตําแหนง (พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐยังไมถึงสองป) มาตรา ๑๐๐ แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดบัญญัติหามเจาหนาที่ของรัฐมิใหดําเนินกิจการที่
เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม โดยหามดําเนินการนั้นตอไปอีกเปนเวลาสองปนับแต
เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันไดพนจากตําแหนง เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนั้นๆแลวการหามในสวนนี้ไดหามการดําเนินกิจการของคู
สมรสของเจาหนาที่รัฐไวดวย  
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กฎหมายที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนและบทลงโทษ 

ที ่ กฎหมาย ผูถูกบังคับใช บทลงโทษ 

๑. พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี๓) 
 
มาตรา ๑๒๓/๒ ผูใดเปนเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ
ตางประเทศ หรือเจาหนาที่ของ องคการระหวางประเทศ เรียก รับ 
หรือยอมจะรบัทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน
โดยมิชอบ เพ่ือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตาํแหนงไมวา
การนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที ่ตองระวางโทษ จําคุกตั้งแตหา
ปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่
แสนบาท หรือประหารชีวติ  

 

มาตรา ๑๒๓/๓ ผูใดเปนเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ
ตางประเทศ หรือเจาหนาที่ของ องคการระหวางประเทศ กระทํา
การหรือไมกระทําการอยางใดในตาํแหนง โดยเห็นแกทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใด ซึ่งตนไดเรียก รับ หรือยอมจะรับไวกอนที่ตนไดรับ
แตงตัง้ในตําแหนงนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาป ถึงยี่สิบป หรือ
จําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท  

 

มาตรา ๑๒๓/๔ ผูใดเรียก รับ หรอืยอมจะรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน เปนการตอบแทนในการท่ีจะ
จูงใจหรือไดจูงใจ เจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ 
หรือเจาหนาที ่ขององคการระหวางประเทศ โดยวิธอีันทุจริตหรือผิด
กฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน ใหกระทําการ หรือไมกระทําการ
ในหนาที่อันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

 มาตรา ๑๒๓/๕ ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดแกเจาหนาที่ของรฐั เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ 
หรือเจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศ เพ่ือจูงใจใหกระทําการ 

ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

     ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวของกับนิติบุคคลใดและกระทําไป เพ่ือประโยชนของนิติบุคคล
นั้น โดยนิติบุคคลดังกลาวไมมีมาตรการควบคมุภายในที่เหมาะสม
เพ่ือปองกัน มิใหมีการกระทําความผิดนั้น นิติบคุคลนั้นมีความผิด
ตามมาตรานี้ และตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งเทา แตไมเกินสอง
เทาของคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือประโยชนที่ไดรับ  

      บุคคลที่มีความเก่ียวของกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให
หมายความถึง ลูกจาง ตัวแทน บรษัิท ในเครือ หรือบุคคลใดซึ่ง
กระทําการเพ่ือหรือในนามของนิตบิุคคลนั้น ไมวาจะมีอํานาจหนาที่
ในการน้ัน หรือไมก็ตาม 

 
 
 

 

เจาหนาที่ของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาที่ของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 

บุคคลทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลทั่วไป 

 
 
 
 

ระวางโทษ จําคุกตั้งแต
หาปถึงยี่สิบป หรือ
จําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแตหนึ่งแสน
บาทถึงสี่แสนบาท หรือ
ประหารชีวิต 

 
 

ระวางโทษจําคุกตั้งแต
หาป ถึงยี่สิบป หรือ
จําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแตหนึ่งแสน
บาทถึงสี่แสนบาท 

 
 

ระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
 
 
 
 

ระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 
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๒. พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี๒) 
 

มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกจิการดังตอไปนี ้
    (1) เปนคูสญัญาหรือมสีวนไดเสียในสญัญาที่ทํากับหนวยงานของ
รัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันปฏิบัตหินาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของ
รัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคด ี
   (2) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันปฏิบัตหินาที่ใน
ฐานะที่เปนเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคมุ 
ตรวจสอบ หรือดําเนินคด ี
   (3) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปน
คูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งน้ี ไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง
หุนสวนหรือบริษัทที่รับสมัปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะ
ดังกลาว 
   (4) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน 
พนักงานหรือลูกจางในธรุกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล 
ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
สังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพ
ของผลประโยชนของธรุกิจของเอกชนน้ันอาจขัดหรือแยงตอ
ประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความ
มีอิสระในการปฏิบติัหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 
    เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตาม
วรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคบักับคูสมรสของเจาหนาที่
ของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรส
ดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ 
 
มาตรา 103  หามมิใหเจาหนาทีข่องรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดจากบคุคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอัน
ควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคบัที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 
    บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดของผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไม
ถึงสองปดวยโดยอนุโลม 
 
 
 

 
 
 
 

เจาหนาที่ของรัฐที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศกําหน
ตําแหนง (ปจจุบัน
กําหนดตําแหนง
นายกรัฐมนตร)ี การ
กระทําของคูสมรสให
ถือวาเปนการกระทํา
ของเจาหนาที่ของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาที่ของรัฐ 

 

 
 
 
 

เปนความผดิฐานทุจรติ
ตอหนาที่จําคุกไมเกิน
สามปหรือปรับไมเกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผิดวินัยและถอดถอน
ออกจากตําแหนง
ระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ
กระทําผดิจริยธรรม
อยางรายแรง 
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๓. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 

ขอ ๓ ขาราชการตองยึดมั่นในจรยิธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ี
ถูกตองและเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี ้ 
    (๓) ตองรายงานการดํารงตําแหนงท้ังที่ไดรับตอบแทนและไมได 
รับคาตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวสิาหกิจ องคการ
มหาชน ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนของรัฐ และกิจการที่รัฐ
ถือหุนใหญ ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ใน
กรณีท่ีการดํารงตาํแหนงนั้น ๆ อาจขัดแยงกับการปฏบิัติหนาทีห่รือ
อาจทําใหการปฏิบติัหนาทีเ่สียหาย  

 

ขอ ๕ ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และ
ยึดถือประโยชน สวนรวมของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวน
ตนอยางนองตองวางตน ดังนี ้
    (๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปน
ญาติพ่ีนอง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผูมีบญุคุณสวนตัว มา
ประกอบการใช ดุลพินิจใหเปนคณุหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือ
ปฏิบัต ิตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

    (๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกของ ทางราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของ
ตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

    (๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง 
หรือปฏิบัตกิารใดในฐานะสวนตวัซึ่งกอให
เกิด ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับ
ประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบ
ของหนาที่ 
    ในกรณีมีความเคลอืบแคลงหรือสงสยัให
ขาราชการผูนั้นยุตกิารกระทําดังกลาวไว
กอนแลวแจงใหผูบังคบับัญชา หัวหนาสวน
ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา เมื่อคณะกรรมการ จริยธรรม
วินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น  

   (๔) ในการปฏิบตัหินาทีท่ี่รับผดิชอบใน
หนวยงานโดยตรงหรอืหนวยงานที่อ่ืนใน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประ
โยชนของทางราชการ เปนหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแยงระหวางประโยชนของทาง
ราชการ หรือประโยชนสวนรวม กับประโย
ชนสวนตนหรือสวนกลุม อันจําเปนตอง
วินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทาง

 
 

ขาราชการพลเรือน
สามัญ พนักงาน
ราชการและลูกจางใน
สังกัดราชการพลเรือน 

 
 
 
 
 
 
 

ขาราชการพลเรือน
สามัญ พนักงาน
ราชการและลูกจางใน
สังกัดราชการพลเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผิดวินัยและถอดถอน
ออกจากตําแหนง
ระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ
กระทําผดิจริยธรรม
อยางรายแรง 

 
 
 
 

ผิดวินัยและถอดถอน
ออกจากตําแหนง
ระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ
กระทําผดิจริยธรรม
อยางรายแรง 
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ราชการ และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ ๖ ขาราชการตองละเวนการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัย
ตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชน
สวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี ้ 
   (๑) ไมเรียก รบั หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับซึ่งของขวัญ แทนตนหรอืญาติของตน ไมวากอนหรือหลัง
ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัตหินาทีไ่มวาจะเกี่ยวของหรือ ไมเก่ียวของกับ
การปฏิบัตหินาทีห่รือไมก็ตาม  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา 
หรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป  

   (๒) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการท่ีเปนคณุ หรือเปนโทษแก
บุคคลใด เพราะมีอคต ิ

   (๓) ไมเสนอ หรืออนุมติัโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานติิ
กรรมหรือสญัญา ซึ่งตนเองหรือบคุคลอ่ืนจะไดประโยชนอันมิควรได
โดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี ้
 

ขอ ๗ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนญูและ
กฎหมายอยางตรงไปตรงมา โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี ้
   (๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนําให ใช  ชองวางกฎหมายที่อยู
ในความรับผดิชอบ ของตนเพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน และ
ตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว 

  (๕) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยช่ือตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ หรอื
ประโยชนอ่ืนใดแทน บุคคลอื่นอันเปนการเลีย่งกฎหมาย หรือใช ชื่อ
บุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกลาวแทนตนเพ่ือปกปดทรัพยสินของตน 

 

ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัตหินาท่ีดวยความเที่ยงธรรม เปนกลาง
ทางการเมือง ให บริการ แกประชาชนโดยมีอัธยาศยัที่ดีและไมเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางนอยตองวางตน ดังนี ้
   (๕) ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพ่ีนอง พรรคพวก เพ่ือน
ฝูงหรือผูมีบุญคณุและตองปฏิบตัหินาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็น
แกหนาผูใด 

 

ขอ ๙ ขาราชการตองปฏิบัตติามกฎหมายวาดวยขอมลูขาวสารทาง
ราชการอยางเครงครัดและรวดเร็ว  ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใช
ขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพ่ือการในหนาที่และให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไม
บิดเบือนขอเท็จจริง  โดยอยางนอยตองวางตน ดังน้ี  
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