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ค ำน ำ 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ในฐำนะส่วนรำชกำรที่มีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำร
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข แก่ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพที่ดี และสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขทุก
ด้ำน สอดคล้องกับสภำพปัญหำของแต่ละพ้ืนที่ โดยให้บริกำรประชำชนอย่ำงเป็นธรรม ครอบคลุมและมีมำตรฐำน 
ดังนั้น กำรที่จะปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่ประชำชนอย่ำงมีคุณภำพ จึงขึ้นอยู่กับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ เจ้ำหน้ำที่ซึ่งต้องมี
จิตส ำนึกในหน้ำที่ กระท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ได้รวบรวมหลักกำรและแนวคิด พร้อมตัวอย่ำง
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สำธำรณะที่มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ภำครัฐ ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตำมอ ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ในหลำยรูปแบบไม่เฉพำะในรูป
ของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือคู่มือกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ให้เกิดควำมตระหนักถึงปัญหำในเรื่องดังกล่ำว เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนกำรปฏิบัติตนในกำรร่วมกันรณรงค์สร้ำงสังคมไทย  
ให้เป็นสังคมที่สุจริต โปร่งใส ทุกคนสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอำดต่อไป 

 
 
 

คณะผู้จัดท ำ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
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1. คัำมวมำยผลประโยชน์ทับซ้อน1 
ส ำนักงำน ก.พ. ได้นิยำมควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ

ผลประโยชน์ทับซ้อน ว่ำหมำยถึงสถำนกำรณ์ หรือกำรกระท ำที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำน 
บริษัท หรือผู้บริหำร มีประโยชน์ส่วนตัวมำกจนมีผลต่อกำรตัดสินใจ หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่ำวคือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติ
หน้ำที่ในต ำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมำกกว่ำประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำ
ดังกล่ำวอำจจะเกิดข้ึนอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ ในรูปแบบที่หลำกหลำย จนกระท่ังกลำยเป็นธรรม
เนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่ำเป็นควำมผิด ตัวอย่ำงกำรกระท ำดั งกล่ำว มีให้พบเห็นได้มำกในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้น     
ขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกกำรยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหำยให้เกิดข้ึนกับประเทศชำติ 
ก่อให้เกิดกำรกระท ำที่ผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ แต่
เจ้ำหน้ำที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้ำที่ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 
 
๒. งำรจัดงันระวั่ำาประโยชน์ส่ันบขคคลงับประโยชน์ส่ันรัม 

2.1 ผลประโยชน์ส่ันตน (Private Interests) เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ำมีคุณค่ำที่
จะสนองตอบควำมต้องกำรของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรำมีพฤติกรรม
ต่ำงๆ เพื่อสนองควำมต้องกำรทั้งหลำย 

2.2 ผลประโยชน์ส่ันรัมวรือผลประโยชน์สำาำรสะ (Public Interests) หมำยถึง สิ่งใดก็ตำมที่
ให้ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลำยในสังคม ผลประโยชน์สำธำรณะ ยั งหมำยรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมำชิกใน
สังคม 

2.3 คัำมจัดแย้าระวั่ำาผลประโยชน์ส่ันตนและผลประโยชน์ส่ันรัม  
เป็นสถำนกำรณ์ที่บุคคลในฐำนะพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ใช้ต ำแหน่งหรืออ ำนำจหน้ำที่  

ในกำรแสวงประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นกำรละเมิดทำงจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือควำม
เสียหำยต่อประโยชน์สำธำรณะ ค ำอ่ืนที่มีควำมหมำยถึงควำมขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ 
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน ควำมขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ของผู้ด ำรงต ำแหน่งสำธำรณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่น   
เชิงนโยบำย คอร์รัปชั่นสีเทำ  

 
 
 
 
 

                                  
1 ส ำนักงำน ก.พ. (2552). ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of Interest). กรุงเทพฯ: สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรอืน. 
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2.4 ปััััยที่ท ำใว้เงิดผลประโยชน์ทับซ้อน2 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผล

มำจำกกำรไม่สำมำรถแยกแยะระหว่ำงบทบำทหน้ำที่ในเรื่องส่วนตัว  และเรื่องส่วนรวมออกจำกกันได้ชัดเจนและ       
มีสำเหตุมำจำกพ้ืนฐำนควำมคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้  

(1) มีฐำนคิดในลักษณะบูรณำกำร คือ คนไทยไม่สำมำรถแยกแยะระหว่ำงเรื่องส่วนตัวกับ  เรื่อง
ส่วนรวมออกจำกกันได้อย่ำงสิ้นเชิง ดังนี้  

1) คนไทยมีฐำนควำมเชื่อในอดีตท่ีเห็นว่ำ ขุนนำงค้ำขำยได้โดยไม่เป็นสิ่งที่น่ำรังเกียจ  
2) ต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรสำมำรถน ำมำซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มีกำรแยกแยะระหว่ำง

ประโยชน์ส่วนตัวออกจำกประโยชน์ส่วนรวม  
3) ทัศนคติและแนวควำมคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐำนสิบ (คือไม่แยกแยะ

ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอ ำนำจกับผลประโยชน์ส่วนรวม ) จึงพัฒนำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ไม่ทันกับพ้ืนฐำนแนวคิดของระบบกฎหมำยสำกลที่เป็นระบบคิดแบบฐำนสอง  (คือแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว   
ออกจำกผลประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงชัดเจน)  

(2) มีฐำนคิดในเรื่องกำรตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพำะบุญคุณทำงกำรเมือง เช่น กำรเอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้เคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนต ำแหน่งให้โดยจะไม่ใช่กำรตอบแทนด้วยตัวเงินเป็นหลัก    
แต่เป็นกำรตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่ำงอ่ืน เช่น กำรให้ผลประโยชน์หรือต ำแหน่งทำงกำรเมือง เป็นต้น  

(3) มีพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยเงินที่สุรุ่ยสุร่ำย ท ำให้รำยรับไม่สมดุลกับรำยจ่ำย เช่น มีภำระกำรใช้
จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ท ำให้มีพฤติกรรมที่ต้อง เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำผิดโดย
สมัครใจ หรือมีพฤติกรรมที่ยักยอกประโยชน์ส่วนรวม เข้ำเป็นประโยชน์ส่วนตัว เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว  

(4) มีควำมจ ำเป็นในกำรรักษำตัวรอดและลดกำรเผชิญปัญหำกับค่ำนิยม กำรมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ท ำให้ตนเองต้องเข้ำไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำเหตุส่วนหนึ่งนั้นคือปัจจัยทำงสังคม ซ่ึงเป็นลักษณะ 
“ตัวกูของกู” อันเป็นค่ำนิยมของสังคมที่เน้นเรื่องวัตถุนิยม กำรอยำกมี อยำกได้ กำรรักษำหน้ำตำและยกหน้ำตำ   
ทำงสังคม ท ำให้ต้องมีกำรแสวงหำทรัพย์สินและอ ำนำจมำกข้ึน  

(5) โครงสร้ำงกำรบริหำร และกำรมีระบบกำรตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งฝ่ำยตรวจสอบ ยังขำดควำม
เข้ำใจและระบบยังไม่มีประสิทธิภำพ จึงเอื้อต่อกำรมีพฤติกรรมที่เป็นไปในลักษณะกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนมำกที่สุด  

(6) ปัญหำกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจำกปัจจัยด้ำนกฎหมำย ดังจะเห็นได้ว่ำตัวบทกฎหมำย
ยังไม่ตอบสนองต่อสภำพปัญหำ และทันต่อสภำวกำรณ์ปัจจุบัน กล่ำวคือ บทลงโทษทำงกฎหมำยยังไม่เพียงพอต่อกำร 
“ป้องกัน” และ “ป้องปรำม” ผู้ที่จะกระท ำหรือคิดท่ีจะกระท ำที่เอ้ือต่อกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนเท่ำท่ีควร 

 

                                  
2 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ แห่งชำติ (2559).คู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน .กรุงเทพฯ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม 
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กำรทุจริตมีหลำยระดับในระดับที่สูงสุดคือ “คอร์รัปชั่น” (Corruption) ส่วน “ควำมขัดแย้งกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม” (Conflict Of Interests) ถือว่ำเป็นควำมผิดระดับต้น      
เมื่อพิจำรณำให้ดีจะเห็นว่ำ กำรคอร์รัปชั่นอำจไม่ใช่ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม แต่ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้นเหตุพ้ืนฐำนของกำร     
คอร์รัปชั่น เพรำะเมื่อมีพฤติกรรมของควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้น           
ก็จะน ำไปสู่กำรคอร์รัปชั่นได ้

คัำมสัมพันา์ระวั่ำา Conflict Of Interests งับ Corruption 
1. Conflict of Interests เป็นรูปแบบหนึ่งของ Corruption แต่ระดับหรือขนำดและขอบเขต 

ต่ำงกัน  
2. Conflict of Interests น ำไปสู่ Corruption ที่รุนแรงขึ้น  
3. Conflict of Interests เกี่ยวกับกำรใช้อ ำนำจที่เป็นทำงกำร เชื่อมโยงกับกฎหมำย ระเบียบกำร

ปฏิบัติ  และส่วนที่ไม่ เป็นทำงกำร เป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ขยำยไปถึงเรื่องครอบครัวต้องพิจำรณำ
ควำมสัมพันธ์ เช่น คู่สมรส และคนในเครือญำติ 

3. ประเภทจอาผลประโยชน์ทับซ้อน3 
3.1 ประเภทจอาผลประโยชน์ทับซ้อน 

(1) กำรใช้ต ำแหน่งไปด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจของตนเองโดยตรง 
(2) ใช้ต ำแหน่งไปช่วยเหลือญำติสนิทมิตรสหำย 
(3) กำรรับผลประโยชน์โดยตรง 
(4) กำรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน 
(5) กำรน ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ส่วนตัว 
(6) กำรน ำข้อมูลอันเป็นควำมลับของหน่วยงำนมำใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
(7) กำรท ำงำนอีกแห่งหนึ่งที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
(8) ผลประโยชน์ทับซ้อนจำกกำรเปลี่ยนสถำนที่ท ำงำน 
(9) กำรปิดบังควำมผิด 

3.2 รูปแบบพฤติงรรมและงำรงระท ำที่ง่อใว้เงิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) กำรรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ กำรรับของขวัญและควำมสะดวกสบำยที่เกินควำม

เหมำะสม ซึ่งอำจส่งผลต่อบุคคลในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ กำรรับของขวัญมีได้ในหลำยรูปแบบ เช่น กำรลดรำคำของ
ที่ซื้อให้ กำรเลี้ยงอำหำรอย่ำงฟุ่มเฟือย ตลอดจนกำรให้ควำมบันเทิงในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งมีผลต่อกำรตัดสินใจของ
เจ้ำหน้ำที่ให้เอนเอียง หรือเป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น 

                                  
3 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ แห่งชำติ (2559).คู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน .กรุงเทพฯ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม 
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(2) กำรหำประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) คือ กำรหำประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว
หรือพวกพ้องจำกต ำแหน่งหน้ำที่ เป็นกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่เพ่ือตนเอง 

(3) กำรท ำงำนหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ กำรไปท ำงำนหลังออกจำกงำนเดิม  โดย
ใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ หรืออิทธิพลจำกที่เคยด ำรงต ำแหน่งมำรับงำนหรือเอำประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง  

(4) กำรท ำงำนพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ กำรเป็นที่ปรึกษำและ
กำรจ้ำงงำนให้แก่ตนเอง รวมถึงกำรใช้ต ำแหน่งสถำนภำพกำรท ำงำนสำธำรณะ ในกำรเข้ำไปเป็นนำยจ้ำงของ
ภำคเอกชนหรือเป็นเจ้ำของเอง นอกจำกนี้ ยังรวมถึงกำรใช้เวลำ และเครื่องมือของรัฐในกำรท ำงำนพิเศษภำยนอกที่
ไม่ใช่อ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนด้วย 

(5) กำรรับรู้ข้อมูลภำยใน (Inside Information) คือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับ
ของทำงรำชกำร หรือน ำข้อมูลไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ หรือ  
น ำข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญำติหรือพวกพ้องในกำรแสวงหำผลประโยชน์จำกข้อมูลเหล่ำนั้น 

(6) กำรน ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ชั่วครำวในกิจกำรที่เป็นของส่วนตน เพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและท ำให้หน่วยงำนของรัฐเสียหำยหรือเสียประโยชน์ 

(7) กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทำงกำรเมือง (Pork Barreling)      
คือ กำรใช้อิทธิพลทำงกำรเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ 

3.3 งำรรับประโยชน์ต่ำาๆ 
(1) กำรรับของขวัญจำกบริษัทต่ำงๆ 
(2) บริษัทสนับสนุนค่ำเดินทำงไปดูงำนต่ำงประเทศ 
(3) หน่วยรำชกำรรับเงินบริจำคจำกธุรกิจที่เป็นลูกค้ำของหน่วยงำน 
(4) ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจำกกำรจัดชื้อจัดจ้ำง 
(5) กำรที่คณะกรรมกำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินในกำรก ำกับดูแล 
(6) กำรที่คณะกรรมกำรฝำกญำติพ่ีน้อง หรือคนที่คุ้นเคยเข้ำท ำงำนในรัฐวิสำหกิจที่ตนก ำกับ 

ดูแลอยู่ 
3.4 ประโยชน์อันค ำนัสเป็นเาินได้ 

(1) กำรปลดหนี้หรือกำรลดหนี้ให้เปล่ำ 
(2) กำรให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
(3) กำรเข้ำค้ำประกันโดยไม่คิดค่ำธรรมเนียม 
(4) กำรให้ค่ำนำยหน้ำหรือค่ำธรรมเนียมกำรเป็นตัวแทน 
(5) กำรขำย กำรให้เช่ำชื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่ำที่เป็นจริงตำมที่ปรำกฏเห็นในท้องตลำด 
(6) กำรใช้สถำนที่ ยำนพำหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรน้อยกว่ำที่คิดกับ

บุคคลอื่นโดยปกติทำงกำรค้ำ 
(7) กำรให้ใช้บริกำรโดยไม่คิดค่ำบริกำร หรือคิดค่ำใช้บริกำรน้อยกว่ำที่คิดกับบุคคลอ่ืน       

โดยปกติทำงกำรค้ำ 
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(8) กำรให้ส่วนลดในสินค้ำ หรือทรัพย์สินที่จ ำหน่ำย โดยกำรให้ส่วนลดมำกกว่ำที่ ให้กับ     
บุคคลอื่นโดยปกติทำงกำรค้ำ 

(9) กำรให้เดินทำง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย หรือคิดค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำ
บุคคลอื่นโดยปกติทำงกำรค้ำ 

(10) กำรจัดเลี้ยง กำรจัดมหรสพ หรือกำรบันเทิงอ่ืน ให้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย หรือคิดค่ำใช้จ่ำย
น้อยกว่ำที่คิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทำงกำรค้ำ 

ตััอย่ำา 
(1) นำยหลักสูตร ข้ำรำชกำร ต ำแหน่งนักวิชำกำรแพทย์แผนไทย ท ำงำนอยู่ที่ส ำนักงำนสำธำรณสุข

จังหวัด ได้สั่งซื้อสมุนไพรจำกนำยต ำรับ ซึ่งเป็นพ่อของตน ให้น ำมำส่งให้ที่ท ำงำนที่ตนเองท ำงำนอยู่ แล้วน ำมำใช้ให้กับ
ผู้รับบริกำรนวดแผนไทย 

พฤติกำรณ์ของนำยหลักสูตรที่ได้สั่งซื้อสมุนไพรจำกพ่อของตนเอง ให้น ำมำส่งให้ที่ท ำงำนที่ตนเอง
ท ำงำนอยู่ แล้วน ำมำใช้ให้กับผู้รับบริกำรนวดแผนไทยนั้น เป็นกำรกระท ำที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพรำะผลประโยชน์
จำกกำรสั่งซื้อดังกล่ำวเป็นของนำยหลักสูตรเพียงฝ่ำยเดียว ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนตัวมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำนอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนหำผลประโยชน์ให้แก่
ตนเอง ตำมมำตรำ 83(3) ประกอบมำตรำ 84 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 สมควร
ลงโทษภำคทัณฑ์ แต่เนื่องจำกนำยหลักสูตรไม่เคยกระท ำผิดวินัยมำก่อนและปฏิบัติหน้ ำที่มำด้วยดีโดยตลอด                 
จึงงดโทษและให้ว่ำกล่ำวตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร 
  (2) นำยซอฟต์แวร์ ข้ำรำชกำร ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ได้น ำวัสดุคอมพิวเตอร์ที่เป็นของ
ตนเอง เข้ำมำจ ำหน่ำยให้กับหน่วยงำนของตนเอง 

พฤติกำรณ์ของนำยซอฟต์แวร์ที่มีกำรน ำวัสดุคอมพิวเตอร์ที่เป็นของตนเอง เข้ำมำจ ำหน่ำยให้กับ
หน่วยงำนของตนเองนั้น เป็นกำรกระท ำท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพรำะผลประโยชน์จำกกำรขำยดังกล่ำวเป็นของนำย
ซอฟต์แวร์เพียงคนเดียว ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนตัวมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นกำรกระท ำผิดวินัย          
อย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำนอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตำมมำตรำ 83(3) ประกอบ
มำตรำ 84 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภำคทัณฑ์ แต่เนื่องจำก                    
นำยซอฟต์แวร์ไม่เคยกระท ำผิดวินัยมำก่อนและปฏิบัติหน้ำที่มำด้วยดีโดยตลอด จึงงดโทษและให้ว่ำกล่ำวตักเตือนเป็น              
ลำยลักษณ์อักษร 
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4. วลังงำรััดงำรผลประโยชน์ทับซ้อน4 
4.1 วลังงำรััดงำรผลประโยชน์ทับซ้อน 

(1) ปกป้องประโยชน์สำธำรณะ  
 กำรปฏิบัติหน้ำที่ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมำแทรกซ้อน รวมถึงควำมเห็นและทัศนคติ   

ส่วนบุคคล มีควำมเป็นกลำง ไม่มีอคติ ล ำเอียง 
(2) สนับสนุนควำมโปร่งใสและควำมพร้อมรับผิด 
 เปิดโอกำสให้ตรวจสอบหรือกำรเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัวหรือควำมสัมพันธ์ที่อำจมีผลต่อ

กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
(3) ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง 
 กำรปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรมและควำมเป็นมืออำชีพของเจ้ำหน้ำที่ในกำรหลีกเลี่ยง

ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพำะผู้บริหำรต้องเป็นแบบอย่ำง 
(4) สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
 สร้ำงสภำพแวดล้อมสนับสนุนกำรหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน และสร้ำงวัฒนธรรมแห่ง

ควำมซื่อสัตย์ 
  4.2 ัขดเสี่ยาจอาผลประโยชน์ทับซ้อน 

(1) กำรปฏิสัมพันธ์กับภำคเอกชน 
(2) กำรท ำสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำง 
(3) กำรตรวจตรำเพ่ือควบคุมคุณภำพมำตรฐำนของกำรท ำงำนหรืออุปกรณ์ 
(4) กำรอนุมัติ/อนุญำต กำรออกใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพ 
(5) กำรกระจำยงบประมำณ 
(6) กำรปรับกำรลงโทษ 
(7) กำรให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน กำรตัดสินข้อพิพำท 
(8) กำรรับของขวัญ ของก ำนัลจำกผู้ที่มำติดต่ออันเกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

 
 
 
 
 
 
 

                                  
4 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (2559). คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน. กรุงเทพฯ : ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
สำธำรณสุข(ศปท.) 
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5. งำรใว้และงำรรับจอาจััญและผลประโยชน์5 
หลักกำรและแนวคิดนี้สำมำรถประยุกต์ใช้ประกอบกำรด ำ เนินกำรตำมนโยบำยกำรให้และ          

รับของขวัญและผลประโยชน์ของข้ำรำชกำรพลเรือนและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ  ในประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  พ.ศ. 2551 และ
ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  

5.1 เัตนำรมส์  
เนื่องจำกควำมเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่

ภำครัฐว่ำ จะต้องตัดสินใจและกระท ำหน้ำที่โดยยึดผลประโยชน์สำธำรณะเป็นหลัก ปรำศจำกผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
หำกข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท ำให้มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ และกำร
กระท ำหน้ำที่ถือว่ำเป็นกำรประพฤติมิชอบ ย่อมท ำลำยควำมเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชน กระทบต่อควำมถูกต้อง
ชอบธรรมที่องค์กรภำครัฐยึดถือในกำรบริหำรรำชกำรรวมทั้งกระทบต่อกระบวนกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  

5.2 อะไรคือจอาจััญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในคัำมวมำยนี้  
(1) ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมำยถึง สิ่งใด ๆ หรือบริกำรใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ 

บริกำรหรืออ่ืน ๆ ที่มีมูลค่ำ) ที่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจำกเงินเดือน รำยได ้และ  
(2) ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สำมำรถตีค่ำตีรำคำเป็นเงิน หรืออำจไม่สำมำรถตีค่ำตีรำคำ

ได้  
(3) ของขวัญที่สำมำรถคิดรำคำได้ (Tangible gifts) หมำยรวมถึง สินค้ำบริโภค ควำมบันเทิง 

กำรต้อนรับ ให้ที่พัก กำรเดินทำง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่ำงสินค้ำ บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก ำนัล 
บัตรลดรำคำสินค้ำหรือบริกำร และเงิน เป็นต้น  

(4) ของขวัญและประโยชน์ อ่ืนใดที่คิดเป็นรำคำไม่ได้  (Intangible gifts and benefits) 
หมำยถึง สิ่งใด ๆ หรือบริกำรใด ๆ ที่ไม่สำมำรถคิดเป็นรำคำที่จะซื้อขำยได้ อำทิเช่น กำรให้บริกำรส่วนตัว กำรปฏิบัติ
ด้วยควำมชอบส่วนตน กำรเข้ำถึงประโยชน์ หรือกำรสัญญำว่ำจะให้หรือกำรสัญญำว่ำจะได้รับประโยชน์มำกกว่ำ    
คนอ่ืนๆ 
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5.3 เรำัะััดงำรอย่ำาไร  
กำรจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี 3 ค ำถำม ที่ใช้ในกำรตัดสินใจว่ำจะรับหรือไม่

รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ  
 (1) เรำคัรรับวรือไม่  
ตำมหลักกำรทำงจริยธรรมแม้ว่ำเรำจะไม่ควรรับ แต่มีหลำยโอกำสที่เรำไม่สำมำรถปฏิเสธได้ หรือ

เป็นกำรรับในโอกำสที่เหมำะสมตำมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อย่ำงไรก็ตำม มีหลำยโอกำสที่ไม่เป็นกำรเหมำะสมอย่ำงยิ่งที่จะรับ  

1) ถ้ำเป็นกำรให้เงิน ท่ำนจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่ำจะเป็นโอกำสใดๆ กำรรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่
สำมำรถเปลี่ยนกลับมำเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม และอำจเข้ำข่ำยกำรรับ
สินบน กำรถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจำกเงินนั้น สิ่งที่ควรน ำมำเป็นเหตุผลในกำรตัดสินใจ คือ  

- ท ำไมเขำจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค ำขอบคุณ กำรเสนอให้มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำร 
ปฏิบัติตนหรือไม่  

- ควำมประทับใจของท่ำนต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อกำรท ำงำนใน
อนำคต  

ถ้ำท่ำนท ำงำนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ำยที่ต้องได้รับควำมไว้วำงใจเป็น
พิเศษเช่น งำนตรวจสอบภำยใน และงำนตรวจคุณภำพต่ำงๆ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรออกใบอนุญำตหรือกำรอนุมัติ/
อนุญำตต่ำงๆ ฯลฯ ท่ำนจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มำกกว่ำบุคคลกลุ่มอ่ืน  

2) กำรรับก่อให้เกิดกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
หรือไม่ หำกกำรรับก่อให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลประโยชน์ส่วน
ตนที่ได้รับกลำยเป็นมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสำธำรณชนว่ำเป็นกำรประพฤติ
โดยมิชอบกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรประพฤติมิชอบ 
และกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนรำชกำรควรก ำหนดนโยบำยกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง     
โดยส่วนรำชกำรที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้ำที่ที่เสี่ยงต่อกำรประพฤติมิชอบ  ควรก ำหนดนโยบำยด้ำนนี้อย่ำงเคร่งครัด
มำกกว่ำหน่วยงำนอ่ืนๆ หลักกำรกำรปฏิบัติงำนในภำครัฐอยู่บนพื้นฐำนที่ว่ำ “กำรกระท ำและกำรตัดสินใจใดๆ จะต้อง
กระท ำด้วยควำมเป็นกลำง ปรำศจำกกำรมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรให้บริกำร และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทย
โดยรวม” ไม่ว่ำของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่ำเพียง เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพรำะก่อให้เกิดควำมรู้สึกผูกพัน 
หรือพันธะกับผู้ให้ และอำจก่อให้เกิดควำมเสื่อมศรัทธำต่อประชำชน  

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มำแสวงหำควำมชอบ 
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท ำให้เกิดควำมสั่นคลอนควำมเชื่อถือไว้วำงใจ
ที่ประชำสังคมมีต่อภำครัฐ และท ำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมในสังคม ประกำรส ำคัญ สมำชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับ
กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม ภำยใต้ระบอบประชำธิปไตยข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้อง
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม โดยกระท ำและแสดงออกโดยยึดมำตรฐำนควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิดชอบ และแสดง
พฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ยงธรรมตลอดเวลำที่มีอำชีพข้ำรำชกำร  
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(2) เรำต้อารำยาำนวรือไม่  
 กำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจำกหลักกำรต่อไปนี้  
 1) ธรรมชำติของผู้ ให้  : พิจำรณำตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เช่น  ประกำศ

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ รวมทั้งนโยบำยของหน่วยงำน เช่น กำรห้ำมรับของขวัญหรือ
ประโยชน์จำกคู่สัญญำ/องค์กรหรือบุคคลที่กำลังจะมำท ำกำรค้ำ กำรสัญญำว่ำจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอ
ท ำใบอนุญำตหรือรับกำรตรวจสอบด้ำนต่ำงๆ ฯลฯ หน่วยงำนควรก ำหนดนโยบำยด้ำนนี้ ให้ เคร่งครัดและมี
กระบวนกำรที่ช่วยให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐสำมำรถจัดกำรเรื่องนี้ได้อย่ำงเหมำะสม  กำรรำยงำนกำรรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีกำรลงทะเบียนรับอย่ำงเป็นทำงกำร  

2) บทบำทหน้ำที่ของท่ำนในองค์กร : ถ้ำข้ำรำชกำรนั้นๆ ท ำงำนในขอบข่ำยที่อ่อนไหวและ
ต้องกำรควำมเชื่อถือไว้วำงใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับกำรได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจำกระดับองค์กร
และระดับบุคคล อำทิเช่น งำนตรวจสอบ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง กำรให้ใบอนุญำต/ยึดใบอนุญำต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่ำ
ตัวท่ำนและองค์กรมีควำมเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่ำหน่วยงำนของท่ำนมิได้ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับ
กำรห้ำมรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และมิได้ก ำหนดให้รำยงำนกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ท่ำนควรด ำรง
ควำมถูกต้องด้วยกำรรำยงำนหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ  

หลักกำรกำรก ำหนดว่ำของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรำยงำนหรือไม่ ควรจะต้อง
ให้องค์กรเก็บรักษำไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้ำรำชกำร ให้เทียบกับค่ำตำมรำคำตลำดโดยต้องมีค่ำน้อยกว่ำ 
๓,๐๐๐ บำท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  เรื่องหลักเกณฑ์
กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

(3) เรำัะเง็บรังษำไั้เอาได้วรือไม่  
ปกติสำมำรถเก็บรักษำไว้เอง หำกมีค่ำไม่เกิน 3,000 บำท ถ้ำเกินกว่ำนี้ ส่วนรำชกำรต้อง

พิจำรณำตัดสินว่ำ ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ หรือเป็นทรัพย์สินของส่วนรำชกำร 
และส่วนรำชกำรพิจำรณำตัดสินว่ำจะใช้ประโยชน์อย่ำงไร  

5.4 งำรฝ่ำฝืนงฎนี้มีโทษอย่ำาไร  
 กำรฝ่ำฝืนนโยบำยว่ำด้วยกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น  เป็นกำรฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำม

ประมวลจริยธรรมอำจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับควำมร้ำยแรงของกำรฝ่ำฝืน 
นอกจำกนั้น หำกกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้ำข่ำยกำรรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ 
ข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐนั้นๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อควำมเป็นธรรม ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หำกถูกตัดสินว่ำผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอำจมีส่วนร่วมในกำรรับโทษทำง  
อำญำด้วย 
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5.5 งขญแัแว่าคัำมเสี่ยา 2 ประงำรที่ส ำคัญ 
(1) ควำมพยำยำมที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่ำรำคำของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อย

กว่ำควำมเป็นจริง กำรตีค่ำรำคำต่ ำกว่ำควำมเป็นจริงนั้น บุคคลอำจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่ำของขวัญและ
หรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่ำต่ ำกว่ำที่เป็นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรรำยงำน กำรกระท ำดังกล่ำวนับว่ำเป็นกำรคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเข้ำข่ำยฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม 

(2) กำรเพิกเฉยมองข้ำมควำมผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น  
- กำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อำจท ำให้ติดเป็นนิสัยอย่ำงรวดเร็วและ

ก่อให้เกิดควำมคำดหวังเสมอว่ำจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรท ำให้เกิด
ควำมรู้สึกชอบหรืออยำกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร หรือผู้รับงำน -รับจ้ำง-รับเหมำฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์โดยอิทธิพลของควำมชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับท ำให้มีกำรปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ำมำตรฐำน   
ที่ก ำหนด 

ในสถำนกำรณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้ำง ผู้รับเหมำ และหรือผู้รับจัดซื้ออำจรับรู้ผิดพลำดและเข้ำใจว่ำ
กำรรับจ้ำงต่ำงๆ ไม่ต้องท ำในระดับมำตรฐำนหรือลดคุณค่ำกำรบริกำร 

นอกจำกนั้นหำกเกิดกำรปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมกำรท ำงำนขององค์กรข้ำรำชกำรและหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “กำรรับรำงวัล” จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่และละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยควำม
รับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่ำเป็นกำรรับสินบน 

- กำรแสวงหำเหตุผลเพ่ือบิดเบือนควำมจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มำกที่เรำจะรับของขวัญ
และผลประโยชน์โดยเฉพำะสิ่งที่ถูกใจเรำ บุคคลอำจสงสัยว่ำกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่ำเป็น
ควำมผิดแต่ผู้รับมักจะหำเหตุผลเข้ำข้ำงตนเองดังนี้ 

“ฉันรู้ว่ำไม่ควรรับของดังกล่ำว แต่ด้วยมำรยำทจึงไม่กล้ำจะปฏิเสธน้ ำใจ หรือหำกไม่รับ
จะเป็นกำรท ำลำยสัมพันธภำพระหว่ำงผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืนๆก็ท ำเช่นนี้ ท ำไมฉันจะท ำบ้ำงไม่ได้” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลำนอกเวลำรำชกำรท ำงำน ดังนั้น มันเป็นกำรยุติธรรมที่เรำจะได้รำงวัล

ผลประโยชน์พิเศษบ้ำง” 
“เพรำะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชำจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดำที่ฉัน

มักเป็นคนแรกเสมอที่ได้รับโอกำสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนำ” 
“มันเป็นแค่ตัวอย่ำงฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่ำหน่วยงำนของฉันจะสั่งสินค้ำชนิด

นี้แม้ว่ำฉันจะให้ค ำแนะน ำก็ตำม” 
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับกำรให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่ำฝืนกฎเกณฑ์

ใดๆ” 
ท่ำนต้องระลึกอยู่เสมอว่ำเหตุผลที่ท่ำนใช้กล่ำวอ้ำงเช่นนี้ไม่สำมำรถปกป้องท่ำนจำกกำร

ถูกด ำเนินกำรทำงวินัย หำกกำรกระท ำของท่ำนเป็นกำรกระท ำท่ีมิชอบ 
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6. แนัพิัำรสำในทำาปฏิบัติในงำรใว้และรับจอาจััญและผลประโยชน์6 
 (1) ของขวัญทั้งหมดทั้งที่มีค่ำทำงวัฒนธรรมหรือประวัติศำสตร์ เช่นงำนศิลปะ พระพุทธรูป 

เครื่องประดับโบรำณ ฯลฯ แม้จะมีขนำดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่ำ
จะมีค่ำรำคำเท่ำใด 

 (2) ของขวัญหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับรำคำตลำด มีค่ำน้อยกว่ำ 3,000 บำท ไม่ต้องรำยงำน
และอำจเก็บเป็นของตนเองได้ 

 (3) ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับรำคำตลำดมีค่ำเกิน 3 ,000 บำท ต้องรำยงำน
หน่วยงำนและลงทะเบียนไว้ 

(4) ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์ใดที่มีค่ำทำงกำรตลำดระหว่ำง 3,000-5,000 บำท และเจ้ำหน้ำที่มี
ควำมจ ำเป็นต้องรับให้องค์กร โดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรตัดสินว่ำสมควรให้ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐคนนั้นๆ รับ
ทรัพย์สินดังกล่ำวหรือไม่ 

 (5) ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่ำทำงกำรตลำดมำกกว่ำ 15,000 บำท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สำธำรณะ และหรือตำมควำมเหมำะสม องค์กรอำจพิจำรณำอนุญำตให้ข้ำรำชกำรหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษำของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญกำรย้ำยหน่วยงำนในขณะด ำรงต ำแหน่งเดิม ของขวัญ
ในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำรหรือลำออกจำกงำน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือนร่วมงำนให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ 

 (6) ถ้ำในปีงบประมำณใดๆ คุณค่ำรวมของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจำกผู้ให้คนเดียวกัน 
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีควำมสัมพันธ์กันหลำยๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ำมำกกว่ำ 3,000 บำท ต้องรำยงำนของขวัญ
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงที่ได้รับ 

 (7) ถ้ำในปีงบประมำณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จำกผู้รับบริกำร แม้จะต่ำงคน ต่ำงกลุ่ม 
เพ่ือเป็นกำรขอบคุณในกำรให้บริกำรที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ำมำกกว่ำ 3,000 บำท ต้องรำยงำนของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่ำงนั้น 

 (8) ของขวัญและหรือผลประโยชน์ ที่ได้รับเพ่ือเป็นกำรขอบคุณจำกผู้รับบริกำร(ประชำชน องค์กร
เอกชน) ที่ได้อย่ำงสม่ ำเสมอ บ่อยครั้งอำจท ำให้เกิดข้อสงสัยจำกประชำชนว่ำมีอิทธิพล บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในกำร
ให้บริกำรของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ หรืออำจก่อให้เกิดควำมรู้สึกชอบ และคำดหวังว่ำจะได้รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มำรับบริกำร ควรปฏิเสธกำรรับ 

 (9) เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่ำงเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่ )         
ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใดๆ 
 
 
 
 

                                  
6 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (2559). คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน. กรุงเทพฯ : ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
สำธำรณสุข(ศปท.) 
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7. แนัทำาป้อางันและแง้ไจปัญวำผลประโยชน์ทับซ้อน  
7.1 คัำมจัดแย้าระวั่ำาบทบำท (Conflict of roles) หมำยควำมว่ำ บุคคลด ำรงต ำแหน่งที่มี

บทบำทสองบทบำทขัดแย้งกัน เช่น นำยสมชำยเป็นกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำท ำงำน โดยที่บุตรสำวของสมชำย
เป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่ำเกิด “กำรด ำรงต ำแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อกำรเกิดปัญหำผลประโยชน์   
ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ำยังมิได้น ำไปสู่กำรกระท ำควำมผิดแต่ประกำรใด (เช่น กำรสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้
เกิดขึ้นจริง หรือมีกำรสอบเกิดขึ้นแล้วแต่นำยสมชำยสำมำรถวำงตัวเป็นกลำง  มิได้ช่วยเหลือ บุตรสำวของตนแต่
ประกำรใด เป็นต้น) กระนั้นก็ตำมกำรด ำรงต ำแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อกำรเกิดปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่ำว      
ถือเป็นสถำนกำรณ์ล่อแหลมที่อำจจูงใจ/ชักนำให้เกิดกำรกระท ำเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่ำง
สมบูรณ์จำกกำรเป็นผู้มีส่วนในกำรตัดสินใจ งดแสดงควำมคิดเห็น ละเว้นจำกกำรให้คำปรึกษำ และงดออกเสียง 
(Recusal) เช่น ในกรณีที่สมชำยเป็นกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคลำกร เข้ำท ำงำน โดยมีบุตรสำวของตนสมัครเข้ำร่วม
สอบคัดเลือกด้วยนั้น ซึ่งในสถำนกำรณ์เช่นนี้ สมชำยจะต้องลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรสอบคัดเลือก เพ่ือเป็นกำร
ถอนตัวออกจำกกำรเกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงสูงเคลื่อนย้ำยผลประโยชน์
ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป (Removal) เพ่ือให้ตนเองสำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้โดยปรำศจำกอคติ วิธีกำรดังกล่ำวนี้
เป็นกำรปิดช่องทำงมิให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเกิดปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในกำรจัดกำรกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น จำกกรณีตัวอย่ำงในข้อสอง สมชำย สำมำรถแก้ปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนได้ โดยกำร
ขอร้องให้บุตรสำวของตนถอนตัว ออกจำกกำรสอบ เพ่ือให้สมชำยสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรสอบคัดเลือก  

7.2 มำตรงำรในงำรป้อางันและปรำบปรำมงำรทขัริต ตำมรัฐารรมนูญ  
(1) มำตรกำรคัดสรรคนดีเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงกำรเมือง  
(2) กำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในต ำแหน่ง  
(3) กำรเพ่ิมระบบและองค์กำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจ  
(4) กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  

7.3 งำรง ำวนดมำตรงำรป้อางันงำรทขัริตในต ำแวน่า  
(1) กำรมีประมวลจริยธรรมและกำรห้ำมผลประโยชน์ทับซ้อน  
(2) กำรแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
(3) กำรใช้หลักโปร่งใสในกำรใช้อ ำนำจ  

7.4 แนัทำางำรปฏิบัติตนจอาเั้ำวน้ำที่จอารัฐ  
(1) หลักนิติธรรม ได้แก่กำรตรำกฎหมำย กฎ ข้อบังคับต่ำงๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่

ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ข้อบังคับเหล่ำนั้น โดยถือว่ำเป็นกำรปกครอง
ภำยใต้กฎหมำย มิใช่ตำมอ ำเภอใจหรืออ ำนำจของ ตัวบุคคล  

(2) หลักคุณธรรม ได้แก่ กำรส่งเสริมคนดีคนเก่งให้เข้ำมำบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง สังคม และ
ประเทศชำติ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องดีงำม โดยรณรงค์ให้เจ้ำหน้ำที่รัฐยึดถือหลักนี้ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็น
ตัวอย่ำงแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนพัฒนำตนเอง ไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนใจมีควำมซื่อสัตย์ จริงใจ 
ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอำชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ ำชำติ  
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(3) หลักควำมโปร่งใส ได้แก่ กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกันของคนในชำติ โดยปรับปรุง
กลไกกำรท ำงำนของทุกองค์กรทุกวงกำรให้มีควำมโปร่งใส มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ที่เป็นประโยชน์อย่ำง
ตรงไปตรงมำด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำย ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก และมีกระบวนกำรให้ประชำชน
ตรวจสอบควำมถูกต้องชัดเจนได้  

(4) หลักกำรมีส่วนร่วม ได้แก่ กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอควำมเห็นใน
กำรตัดสินใจปัญหำส ำคัญของประเทศ ไม่ว่ำด้วยกำรแจ้งควำมเห็น กำรไต่สวนสำธำรณะ กำรประชำพิจำรณ์        
กำรแสดงประชำมติ หรืออ่ืนๆ  

(5) หลักควำมรับผิดชอบ ได้แก่ กำรตระหนักในสิทธิหน้ำที่ ควำมส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม กำรใส่ใจปัญหำสำธำรณะของบ้ำนเมือง และกระตือรือร้นในกำรแก้ปัญหำ ตลอดจน กำรเคำรพในควำมคิดเห็น
ที่แตกต่ำง และควำมกล้ำที่จะยอมรับผลจำกกำรกระท ำของตน  

(6) หลักควำมคุ้มค่ำ ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรที่มีจ ำกัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีควำมประหยัด ใช้ของอย่ำงคุ้มค่ำ กล่ำวคือ ด ำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งสร้ำงสรรค์สินค้ำ และบริกำรที่มีคุณภำพสำมำรถแข่งขันได้ดีในเวทีโลก และรักษำพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์  

หำกทั้งภำครำชกำรประจ ำ กำรเมือง ภำคเอกชน และประชำชนร่วมมือร่วมใจกันมุ่งมั่นให้งำน
รำชกำรด ำเนินไปด้วยจิตสำนึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งใช้หลักกำรโอกำส
ให้ประชำชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอควำมเห็นในกำรตัดสินใจปัญหำส ำคัญของประเทศ ไม่ว่ำด้วยกำรแจ้งควำมเห็น 
กำรไต่สวนสำธำรณะ กำรประชำพิจำรณ์ กำรแสดงประชำมต ิหรืออ่ืนๆ 

8. งฎวมำยท่ีเงี่ยังับงำรป้อางันผลประโยชน์ทับซ้อน 
8.1 พระรำชบัญญัติประงอบรัฐารรมนูญั่ำด้ัยงำรป้อางันและปรำบปรำมงำรทขัริต          

พ.ศ. 2542 และท่ีแง้ไจเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแง้ไจเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
มำตรำ 100 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดด ำเนินกิจกำร ดังต่อไปนี้  

(1) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ    
ผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะท่ีเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ ด ำเนินคดี 

(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำน 
ของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับ  ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือด ำเนินคดี  

(3) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ 
รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำน ของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือ
รำชกำรส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่ำ โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ   
ผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทำน หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว  
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(4) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำนหรือลูกจ้ำง   
ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐ ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอำจขัด
หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำรหรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น  

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

ให้น ำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคสอง  
โดยให้ถือว่ำกำรด ำเนินกิจกำรของคู่สมรสดังกล่ำว เป็นกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมคู่มือกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

มำตรำ 103 ห้ำมมิให้ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดจำกบุคคล 
นอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัย อ ำนำจตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำ  ตำมหลักเกณฑ์และจ ำนวนที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด  

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้น  
จำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  

มำตรำ 103/1 บรรดำควำมผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ 
หรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
ด้วย  

บทง ำวนดโทษ  
มำตรำ 122 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดฝ่ำฝืนบทบัญญัติมำตรำ 100 มำตรำ 101 หรือมำตรำ 103 

ต้องระวำงโทษ จ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทัง้จ ำทั้งปรับ  
กรณีควำมผิดตำมมำตรำ 100 วรรคสำม หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่ำ ตนมิได้รู้เห็น

ยินยอมด้วยในกำรที่คู่สมรสของตนด ำเนินกิจกำรตำมมำตรำ 100 วรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำผู้นั้นไม่มีควำมผิด 
8.2 ประงำศคสะงรรมงำรป้อางันและปรำบปรำมงำรทขัริตแว่าชำติ เรื่อา ง ำวนด ต ำแวน่า

เั้ำวน้ำที่จอารัฐที่ต้อาว้ำมมิใว้ด ำเนินงิังำรตำมคัำมในมำตรำ 100 แว่าพระรำชบัญญัติประงอบรัฐารรมนูญ
ั่ำด้ัยงำรป้อางันและปรำบปรำมงำรทขัริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544  

ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดด ำเนินกิจกำร ดังต่อไปนี้  
(1) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น

ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะท่ีเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด ำเนินคดี  
(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำน  ของรัฐ     

ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับ  ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ด ำเนินคดี 
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(3) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำน ของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน
หรือบริษัทท่ีรับ สัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว  

(4) เข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำน หรือลูกจ้ำงในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ ของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่
หรือปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอำจะขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทำงรำชกำร หรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐ    
ผู้นั้น 

ทั้งให้น ำบทบัญญัติดังกล่ำวมำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  โดยให้ถือว่ำกำรด ำเนิน
กิจกำรของคู่สมรสดังกล่ำว เป็นกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  

และควำมในมำตรำ 101 ยังให้น ำบทบัญญัติมำตรำ 100 มำใช้บังคับกับกำรด ำเนิน กิจกำรของ    
ผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม  เว้นแต่ กำรเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้ำของ
จ ำนวนหุ้นทั้งหมดที่จ ำหน่ำยได้ในบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ ตำมมำตรำ 
100(2) ที่ได้รับอนุญำต ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต ำแหน่งใดที่ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรดังกล่ำว  ให้ เป็นไปตำมที่ 
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  

8.3 ประงำศคสะงรรมงำรป้อางันและปรำบปรำมงำรทขัริตแว่าชำติ เรื่อาวลังเงสฑ์ งำรรับ
ทรัพย์สินวรือประโยชน์อื่นใดโดยารรมัรรยำจอาเั้ำวน้ำที่จอารัฐ พ.ศ. 2543  

ข้อ 3 ในประกำศนี้  
“กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำ” หมำยควำมว่ำ กำรรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดจำกญำติหรือจำกบุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตำมมำรยำทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  

“ญำติ” หมำยควำมว่ำ ผู้บุพกำรี ผู้สืบสันดำน พ่ีน้องร่วมบิดำมำรดำหรือร่วมบิดำ หรือมำรดำ
เดียวกัน ลุง ป้ำ น้ำ อำ คู่สมรส ผู้บุพกำรีหรือผู้สืบสันดำนของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม  

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมำยควำมว่ำ สิ่งที่มีมูลค่ำ ได้แก่ กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง กำรรับ
บริกำร กำรรับกำรฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

ข้อ 4 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคล  นอกเหนือจำก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัย อ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 
เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในประกำศนี้ 
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ข้อ 5 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำได้ ดังต่อไปนี้  
(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกญำติซึ่งให้โดยเสน่หำตำมจ ำนวนที่เหมำะสมตำม

ฐำนำนุรูป  
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญำติมีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับจำก

แต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกินสำมพันบำท  
(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีกำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  

ข้อ 6 กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกต่ำงประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมี
หรือมูลค่ำเกินกว่ำสำมพันบำท ไม่ว่ำจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษำ
ไมตรี มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง บุคคล ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นรำยงำนรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
กำรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่ำวให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว หำกผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำไม่มีเหตุที่จะอนุญำต
ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ
ทรัพย์สินให้หน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้นั้นสังกัดโดยทันที  

ข้อ 7 กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  หรือมีรำคำ หรือมีมูลค่ำ
มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้รับมำแล้วโดยมีควำมจ ำเป็น อย่ำงยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษำไมตรี 
มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อผู้บังคับบัญชำซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ หรือผู้บริหำร
สูงสุด ของหน่วยงำน สถำบันหรือองค์กรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สำมำรถกระท ำได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ำ 
มีเหตุผลควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสม และสมควรที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็น
สิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนหรือสถำบัน หรือองค์กร
ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค ำสั่งว่ำไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนให้ได้ ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวให้
เป็นสิทธิของหน่วยงำน ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมควำมในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวเลย  

ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้บังคับบัญชำ 
ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ำ หรือเป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจหรือ
เป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของรัฐ ให้แจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ ำนำจแต่งตั้ง ถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในองค์กรอิสระตำม
รัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชำที่มีอ ำนำจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมกำร  ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพ่ือ
ด ำเนินกำรตำมควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
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ในกรณี ที่ เจ้ ำหน้ ำที่ ของรัฐผู้ ได้ รับทรัพย์สิน ไว้ตำมวรรคหนึ่ ง  เป็นผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิกวุฒิสภำ หรือสมำชิกสภำท้องถิ่น ให้แจ้งรำยละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนสภำท้องถิ่นที่เจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐผู้นั้นเป็นสมำชิก แล้วแต่กรณี เพ่ือด ำเนินกำร ตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

ข้อ 8 หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่รัฐ  ตำมประกำศ ฉบับนี้ให้ใช้
บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วไม่ถึงสองปีด้วย  

8.4 ประมัลัริยารรมจ้ำรำชงำรพลเรือน 
  (1) ส่วนค ำปรำรภ ได้กล่ำวถึงค่ำนิยมหลักชองมำตรฐำนจริยธรรมส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง

กำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ของส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 9 ข้อ ดังนี้ 
1) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) กำรมีจิตส ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3) กำรยึดถือประโยชนของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชนสวนตน และไม่มีผลประโยชน์  

ทับซ้อน 
4) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
5) กำรให้บริกำรแกประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
6) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแกประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไมบิดเบือนข้อเท็จจริง 
7) กำรมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได 
8) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 

  (2) หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้ำรำชกำรต้องแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 

1) ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืนมำประกอบกำรใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณ    
หรือโทษต่อบุคคลอื่น 

2) ไม่ ใช้ เวลำรำชกำร เงิน  ทรัพย์สิน  บุคลำกร หรือสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวกของ                       
ทำงรำชกำรไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวของตนหรือผู้อื่น 

3)  ไม่กระท ำกำรใด หรือด ำรงต ำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะส่วนตัว ก่อให้เกิดควำม
เคลือบแคลง หรือสงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน้ำที่ 

4) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงำนโดยตรง หรือหน้ำที่อ่ืน ต้องยึดหลักถือ    
ประโยชน์ของทำงรำชกำร 
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(3) หมวด 2 ข้อ 6 ให้ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบ โดยอำศัย
ต ำแหน่งหน้ำที่ และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม (ข้อ 6) 

1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้บุคคลอ่ืนเรียกรับ หรือยอมรับ ซึ่งของขวัญแทน
ตน หรือญำติของตน ไม่ว่ำก่อน หรือหลังด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ตำม เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำ หรือเป็นกำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

2) ไม่ใช้ต ำแหน่ง หรือกระท ำกำรท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพรำะมีอคต ิ
3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงกำร กำรด ำเนินกำร หรือกำรกระท ำนิติกรรมหรือสัญญำ           

ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมำย หรือประมวลจริยธรรมนี้ 
8.5 ระเบียบส ำนังนำยงรัฐมนตรีั่ำด้ัยงำรเรี่ยไรจอาวน่ัยาำนรัฐ พ.ศ.2544 
8.6 ระเบียบส ำนังนำยงรัฐมนตรีั่ำด้ัยงำรเรี่ยไรจอาวน่ัยาำนรัฐ พ.ศ.2544 และที่แง้ไจ

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
8.7 ระเบียบส ำนังนำยงรัฐมนตรีั่ำด้ัยงำรใว้วรือรับจอาจััญจอาเั้ำวน้ำที่จอารัฐ พ.ศ.2544 

9. ช่อาทำางำรแั้าเบำะแสงรสีพบเว็นพฤติงรรมท่ีน ำสู่งำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) หน่วยงำนต้นสังกัดของผู้กระท ำผิด 

ศูนย์ประสำนกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนของประชำชน                                                       
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13000 
โทรศัพท์ 0 3524 1520 ต่อ 105 โทรสำร  0 3524 4332 

(2) ศูนย์ด ำรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ศำลำกลำงจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13000 
โทรศัพท ์0 3534 5689 และ 0 3533 6554 ต่อ 107 

(3) ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
165/5-6 ถนนสำยเอเชีย ต ำบลคลองสวนพลู  
อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13000 
โทรศัพท์ 0 3532 9030 

(4) ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 
อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำรบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์สำยด่วน 1676 โทรสำร 0 2143 8341 
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(5) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 
กระทรวงมหำดไทย ถนนอัษฎำงค์ กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์สำยด่วน 1567 
E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com 

(6) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) 
เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ 0 2528 4800 ถึง 4849 
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