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ค ำน ำ 
 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์ส าคัญ
ในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน  

ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้
ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ตามดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ประเมินว่าหน่วยงานมีการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร และมีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม ่

ส านักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน 
ราชบัณฑิตยสภาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
ราชบัณฑิตยสภาให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 

 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 

 

 

สำรบัญ 
              
            หน้ำ 

บทที่ ๑ ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ๑ 
 - ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน ๑ 
 - ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน ๒ 

บทที่ ๒ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๕ 

บทที่ ๓ แนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๑๕ 

บทที่ ๔ ตัวอย่ำงเรื่องกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๑๘ 

 

 

 

 

 



๑ 

 

บทที่ ๑ 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)  
 
 ค ำว่ำ Conflict of Interests มีกำรใช้ค ำภำษำไทยไว้หลำยค ำ เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค ำเหล่ำนี้ถือเป็น
รูปแบบหนึ่งของกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นกำรกระท ำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง
ควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สำธำรณะที่มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ กล่ำวคือเป็นสถำนกำรณ์ท่ีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตำมอ ำนำจหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลำกหลำย
รูปแบบไม่จ ำกัดว่ำอยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สิน  

 ส ำนักงำน ก.พ. ได้นิยำมควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือ Conflict of Interests หมำยถึง สถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร 
พนักงำนบริษัทหรือผู้บริหำรมีผลประโยชน์ส่วนตัวมำก จนมีผลต่อกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง
หน้ำที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม กล่ำวคือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตัดสินใจ
หรือปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมำกกว่ำประโยชน์ส่วนรวม 
ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำย 
จนกระทั่งกลำยเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่ำเป็นควำมผิด เช่น กำรรับสินบน กำรจ่ำยเงินใต้โต๊ะ กำร
จ่ำยเงินตอบแทนเพ่ือให้ตนเองได้เลื่อนต ำแหน่ง ตัวอย่ำงกำรกระท ำดังกล่ำวมีให้พบเห็นได้มำกในสังคม ส่งผล
ให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกกำรยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน  

 รูปแบบพฤติกรรมและกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้ 

๑. การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์  

 คือ กำรรับของขวัญและควำมสะดวกสบำยที่เกินควำมเหมำะสม ซึ่งอำจส่งผลต่อบุคคลในกำร 
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ กำรรับของขวัญมีได้ในหลำยรูปแบบ เช่น กำรลดรำคำของที่ซื้อให้ กำรเลี้ยงอำหำรอย่ำง
ฟุ่มเฟือย ตลอดจนให้ควำมบันเทิงในรูปแบบต่ำง ๆ ซึ่งมีผลต่อกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ให้เอนเอียงหรือเป็นไป
ในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น  

 ตัวอย่ำงเช่น   

- เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับของขวัญจำกผู้บริหำรของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้บริษัทตนได้รับชนะ
กำรประมูลรับงำนโครงกำรขนำดใหญ่ของรัฐ  

- บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ำมูลค่ำมำกกว่ำ ๑๐ บำท แก่เจ้ำหน้ำที่ในปีที่ผ่ำนมำ 
และปีนี้เจ้ำหน้ำที่เร่งรัดคืนภำษีให้กับบริษัทนั้นเป็นพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืน ๆ เพรำะคำดว่ำจะได้รับ
ของขวัญอีก  

- กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นคณะกรรมกำรของบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสำหกิจ และได้รับควำม
บันเทิงในรูปแบบต่ำง ๆ จำกบริษัทเหล่ำนั้น ซึ่งมีผลต่อกำรให้ค ำวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือเป็นไป
ในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ  

- เจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้รับของขวัญจำกผู้บริหำรของบริษัทเอกชน จึงช่วยเหลือลูกของผู้บริหำรคนนั้น
ให้ได้เลื่อนต ำแหน่งทีสู่งขึ้น  

 

๒. การหาประโยชน์ให้ตนเอง  

คือ กำรหำประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้องจำกต ำแหน่งหน้ำที่ เป็นกำรใช้ต ำแหน่ง
หน้ำที่เพื่อตนเอง มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนต้นสังกัด โดยเฉพำะกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

ตัวอย่ำงเช่น 

- เจ้ำหน้ำที่ของรัฐใช้อ ำนำจหน้ำที่ท ำให้บริษัทตนเองหรือบริษัทของครอบครัวได้รับงำนเหมำ 
จำกรัฐ หรือฝำกลูกหลำนเข้ำท ำงำน  

- เจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท ำสัญญำให้หน่วยงำนต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์ส ำนักงำน 
จำกบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่  

- ผู้บริหำรหน่วยงำนท ำสัญญำเช่ำรถไปสัมมนำและดูงำนกับบริษัทซึ่งเป็นของเจ้ำหน้ำที่หรือ
บริษัทที่ผู้บริหำรมีหุ้นส่วนอยู่  

 

๓. การท างานหลังเกษียณ  

 คือ กำรไปท ำงำนหลังออกจำกงำนเดิม โดยใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์  หรืออิทธิพลจำกที่เคยด ำรง 
ต ำแหน่งมำรับงำน หรือเอำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  

 ตัวอย่ำงเช่น  

- ผู้บริหำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกษียณแล้ว ใช้อิทธิพลที่เคยด ำรงต ำแหน่งในหน่วยงำนรัฐ 
รับเป็นที่ปรึกษำให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสำนงำน โดยอ้ำงว่ำจะได้ติดต่อกับหน่วยงำนรัฐได้อย่ำงรำบรื่น  



๓ 

 

- กำรว่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้เกษียณมำท ำงำนในต ำแหน่งเดิมที่หน่วยงำน โดยไม่คุ้มค่ำกับภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำย  

- ผู้บริหำรหรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรด้ำนเวชภัณฑ์และสุขภำพออกจำกรำชกำรไปท ำงำนในบริษัท
ผลิตหรือขำยยำ  

 

๔. การท างานพิเศษ  

 คือ กำรรับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำหรือกำรจ้ำงงำนให้แก่ตนเอง รวมถึงกำรใช้ต ำแหน่งสถำนภำพกำร
ท ำงำนในกำรที่จะเข้ำไปเป็นนำยจ้ำงของภำคเอกชนหรือเป็นเจ้ำของเอง นอกจำกนี้ ยังรวมถึงกำรใช้เวลำและ 
เครื่องมือของรัฐในกำรท ำงำนพิเศษภำยนอกท่ีไม่ใช่อ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนด้วย 

 ตัวอย่ำงเช่น 

- เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่ทำงรำชกำรรับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำโครงกำร เพ่ือให้
บริษัทเอกชนที่ว่ำจ้ำงนั้นเกิดควำมน่ำเชื่อถือกว่ำบริษัทคู่แข่ง  

- เจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่ท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนอย่ำงเต็มที่  แต่เอำเวลำไปรับงำน
พิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนตำมกฎหมำย 

- ผู้ตรวจสอบบัญชีภำครัฐรับงำนพิเศษ เป็นที่ปรึกษำหรือเป็นผู้ท ำบัญชีให้กับบริษัทที่ต้อง                    
ถูกตรวจสอบ 

- ข้ำรำชกำรครูที่สอนไม่เต็มที่ในเวลำรำชกำร และต้องกำรให้นักเรียนไปเรียนพิเศษกับตน  
นอกเวลำรำชกำร  

 

๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน 

 คือ กำรน ำข้อมูลลับของทำงรำชกำรไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ ในรูปของเงิน
หรือประโยชน์อ่ืน ๆ หรือน ำข้อมูลของทำงรำชกำรไปเปิดเผยให้แก่ญำติหรือพวกพ้องเพ่ือแสวงหำประโยชน์
จำกข้อมูลเหล่ำนั้น  

 ตัวอย่ำงเช่น 

- เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทรำบข้อมูลโครงกำรตัดถนนเข้ำหมู่บ้ำน จึงบอกให้ญำติพ่ีน้องไปซื้อที่ดิน
บริเวณโครงกำรดังกล่ำว เพ่ือขำยให้แก่รำชกำรในรำคำท่ีสูงขึ้น  

- เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทรำบมำตรฐำน (specification) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงกำร แล้วให้ข้อมูล                   
กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบในกำรประมูล  
 

๖. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน  

 คือ กำรน ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ในงำนส่วนตัว  

 ตัวอย่ำงเช่น 
 

- เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้มีหน้ำที่ขับรถยนต์ของส่วนรำชกำรน ำน้ ำมันในรถไปขำย และน ำเงินมำไว้ใช้
จ่ำยส่วนตน ท ำให้ส่วนรำชกำรต้องเสียงบประมำณเพ่ือซื้อน้ ำมันรถมำกกว่ำที่ควรจะเป็น พฤติกรรมดังกล่ำวถือ
เป็นกำรทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และมีควำมผิดฐำนลักทรัพย์  

- เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเดินทำงไปเที่ยวกับครอบครัว แต่กลับใช้รถตู้ซึ่งเป็นสมบัติของทำงรำชกำร  
 
 



๔ 

 

๗. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง  

คือ กำรใช้งบสำธำรณะในกำรหำเสียง หรือกำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงสู่เขตเลือกตั้งของตนเอง  

ตัวอย่ำงเช่น 

- กำรที่นักกำรเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมำณเพ่ือน ำโครงกำรตัดถนน สร้ำงสะพำน ในจังหวัด 
โดยใช้ชื่อหรือนำมสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพำน  

- กำรใช้งบสำธำรณะในกำรหำเสียง  
- กำรที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงกำรไปลงในพ้ืนที่หรือบ้ำนเกิดของตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

บทที่ ๒ 

กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

 มาตรา ๑๐๐ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดด ำเนินกิจกำร ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น

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

ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะทีเ่ป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด ำนินคดี 
(๓) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือ

รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำร  
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว 

(๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอำจขัดแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำร หรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐผู้นั้น  
 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต ำแหน่งใดที่ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกจิกำรตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 ให้น ำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคสอง โดยให้ถือว่ำ
กำรด ำเนินกจิกำรของคู่สมรสดังกล่ำว เป็นกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

มาตรา ๑๐๑ ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ มำใช้บังคับกับกำรด ำเนินกิจกำรของผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่กำรเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้ำของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด
ที่จ ำหน่ำยได้ในบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐตำมมำตรำ ๑๐๐ (๒)  
ที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

  มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ มิให้น ำมำใช้บังคับกับกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ซึ่งหน่วยงำนของรัฐที่มีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทจ ำกัดหรือบริษัท 
มหำชนจ ำกัดมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดที่หน่วยงำนของรัฐถือหุ้นหรือ
เข้ำร่วมทนุ 

   มาตรา ๑๐๓ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคล นอกเหนือจำก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่ง
กฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำ ตำมหลักเกณฑ์และจ ำนวนที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนด 



๖ 

 

  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ ซึ่งพ้นจำกกำรเป็น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

  มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดำควำมผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่หรือ
ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรมตำมประมวลกฎหมำยอำญำด้วย 

  บทลงโทษ   

  มาตรา ๑๒๒ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดฝ่ำฝืนบทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ มำตรำ ๑๐๑ หรือมำตรำ ๑๐๓ 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ   
    กรณีควำมผิดตำมมำตรำ ๑๐๐ วรรคสำม หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่ำ ตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วย
ในกำรที่คู่สมรสของตนด ำเนินกิจกำรตำมมำตรำ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำผู้นั้นไม่มีควำมผิด 

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  จึงก ำหนด
หลักเกณฑ์และจ ำนวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับจำกบุคคลได้โดยธรรมจรรยำ ไว้ดังนี้ 

 

ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓”    

 

ข้อ ๒ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ในประกำศนี้    
“กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ” หมำยควำมว่ำ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อ่ืนใดจำกญำติหรือจำกบุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำง ๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตำมมำรยำทท่ีปฏิบัติกันในสังคม    

“ญำติ” หมำยควำมว่ำ ผู้บุพกำรี ผู้สืบสันดำน พ่ีน้องร่วมบิดำมำรดำหรือร่วมบิดำหรือมำรดำเดียวกัน 
ลุง ป้ำ น้ำ อำ คู่สมรส ผู้บุพกำรีหรือผู้สืบสันดำนของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม    

“ประโยชน์อื่นใด” หมำยควำมว่ำ สิ่งที่มีมูลค่ำ ได้แก่ กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง กำรรับบริกำร 
กำรรับกำรฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

 

ข้อ ๔ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลนอกเหนือจำกทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 
เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยำตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศนี้ 

 

     ข้อ ๕ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำได้ ดังต่อไปนี้     
    (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกญำติซ่ึงให้โดยเสน่หำตำมจ ำนวนที่เหมำะสมตำม
ฐำนำนุรูป     
 (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญำติมีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับจำก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกินสำมพันบำท     
  (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีกำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 



๗ 

 

 ข้อ ๖ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกต่ำงประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมี
รำคำหรือมูลค่ำเกินกว่ำสำมพันบำท ไม่ว่ำจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่จะต้องรับไว้
เพ่ือรักษำไมตรี มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นรำยงำนรำยละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว หำกผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำ
ไม่มีเหตุที่จะอนุญำตให้เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 
 

 ข้อ ๗ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ หรือมีรำคำหรือมีมูลค่ำมำกกว่ำ
ที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้รับมำแล้วโดยมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษำไมตรี มิตรภำพ 
หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ หรือผู้บริหำรสูงสุด
ของหน่วยงำน สถำบัน หรือองค์กรที่เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สำมำรถกระท ำได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ำ
มีเหตุผลควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสม และสมควรที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้
เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนหรือสถำบันหรือองค์กรที่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค ำสั่งว่ำไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่
ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนให้ได้ ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวให้
เป็นสิทธิของหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
 เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมควำมในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่ำวเลย 
 ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็น
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ำ หรือเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ หรือ
เป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของรัฐ ให้แจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ ำนำจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในองค์กร
อิสระตำมรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชำที่มีอ ำนำจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ทั้งนี้ เพื่อด ำเนินกำรตำมควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตำมวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร หรือสมำชิกวุฒิสภำ หรือสมำชิกสภำท้องถิ่น ให้แจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้น ต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำหรือประธำนสภำท้องถิ่นที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
เป็นสมำชิก แล้วแต่กรณี เพ่ือด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 

 ข้อ ๘ หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมประกำศฉบับนี้ให้ใช้
บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
 

๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  

ที่ผ่ำนมำคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติ ในกำรให้ของขวัญและรับ
ของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไว้หลำยครั้ง เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมให้เกิดกำรประหยัด มิให้มีกำรเบียดเบียน
ข้ำรำชกำรโดยไม่จ ำเป็นและสร้ำงทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจำกมีกำรแข่งขันกันให้ของขวัญในรำคำแพง ทั้งยัง
เป็นช่องทำงให้เกิดกำรประพฤติมิชอบอื่น ๆ ในวงรำชกำรอีกด้วย และในกำรก ำหนดจรรยำบรรณของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐประเภทต่ำง ๆ ก็มีกำรก ำหนดในเรื่องเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติได้ประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์และจ ำนวนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด



๘ 

 

โดยธรรมจรรยำได้ ฉะนั้น จึงสมควรรวบรวมมำตรกำรเหล่ำนั้นและก ำหนดเป็นหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรให้ของขวัญและรับของขวัญไว้เป็นกำรถำวร มีมำตรฐำนอย่ำงเดียวกัน และมีควำม
ชัดเจนเพ่ือเสริมมำตรกำรของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติให้เป็นผลอย่ำงจริงจัง  
ทั้งนี้ เฉพำะในส่วนที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติไม่ได้ก ำหนดไว้  

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๑ (๘) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวำงระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔”  

  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เป็นต้นไป  

  ข้อ ๓  ในระเบียบนี้  
  “ของขวัญ” หมำยควำมว่ำ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กันเพ่ืออัธยำศัยไมตรี 
และให้หมำยควำมรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรำงวัล ให้โดยเสน่หำ หรือเพ่ือกำรสงเครำะห์ 
หรือให้เป็นสินน้ ำใจ กำรให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส ำหรับบุคคลทั่วไปในกำรได้รับกำรลดรำคำทรัพย์สิน 
หรือกำรให้สิทธิพิเศษในกำรได้รับบริกำรหรือควำมบันเทิง ตลอดจนกำรออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงหรือท่องเที่ยว 
ค่ำท่ีพัก ค่ำอำหำร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียว และไม่ว่ำจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐำนอ่ืนใด กำรช ำระเงิน
ให้ล่วงหน้ำ หรือกำรคืนเงินให้ในภำยหลัง 
  “ปกติประเพณีนิยม” หมำยควำมว่ำ เทศกำลหรือวันส ำคัญซึ่งอำจมีกำรให้ของขวัญกัน และ
ให้หมำยควำมรวมถึงโอกำสในกำรแสดงควำมยินดี กำรแสดงควำมขอบคุณ กำรต้อนรับ  กำรแสดงควำมเสียใจ 
หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือตำมมำรยำทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
  “หน่วยงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่อยู่ในก ำกับดูแลของรัฐทุกระดับ
ทั้งในรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสำหกิจ  
  “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ  
  “ผู้บังคับบัญชำ” ให้หมำยควำมรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำหน่วยงำนที่แบ่งเป็นกำรภำยใน
ของหน่วยงำนของรัฐ และผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงกว่ำและได้รับมอบหมำยให้มีอ ำนำจบังคับบัญชำหรือ
ก ำกับดูแลด้วย  
  “บุคคลในครอบครัว” หมำยควำมว่ำ คู่สมรส บุตร บิดำ มำรดำ พ่ีน้องร่วมบิดำ มำรดำหรือ
ร่วมบิดำหรือมำรดำเดียวกัน 

 ข้อ ๔  ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งอยู่
ภำยใต้บังคับกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 ข้อ ๕  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำ
นอกเหนือจำกกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีกำรให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
 กำรให้ของขวัญตำมปกติประเพณีนิยมตำมวรรคหนึ่ง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีรำคำหรือ
มูลค่ำเกินจ ำนวนที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติก ำหนดไว้ ส ำหรับกำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตมิได้ 
 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะท ำกำรเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิกำรใด ๆ เพ่ือมอบให้หรือ
จัดหำของขวัญให้ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำไม่ว่ำในกรณีใด ๆ มิได ้



๙ 

 

 ข้อ ๖  ผู้บังคับบัญชำจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญจำกเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชำมิได้ เว้นแต่เป็นกำรรับของขวัญตำมข้อ ๕ 

 ข้อ ๗  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญจำกผู้ที่
เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมิได้ ถ้ำมิใช่เป็นกำรรับของขวัญ ตำมกรณีที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๘ 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคหนึ่ง ได้แก่  ผู้มำติดต่องำนหรือผู้ซึ่ง
ได้รับประโยชน์จำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้  
 (๑)  ผู้ซึ่งมีค ำขอให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เช่น กำรขอใบรับรอง กำรขอให้
ออกค ำสั่งทำงปกครอง หรือกำรร้องเรียน เป็นต้น  
 (๒)  ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ท ำกับหน่วยงำนของรัฐ เช่น  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
หรือกำรได้รับสัมปทำน เป็นต้น 
 (๓)  ผู้ซึ่งก ำลังด ำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ำกับดูแล เช่น กำร
ประกอบกิจกำรโรงงำน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น  
 (๔)  ผู้ซึ่งอำจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจำกกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ 

 ข้อ ๘  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญจำกผู้ที่
เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้เฉพำะกรณีกำรรับของขวัญที่ให้ตำมปกติประเพณีนิยม 
และของขวัญนั้นมีรำคำหรือมูลค่ำไม่เกินจ ำนวนที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
ก ำหนดไว้ ส ำหรับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมกฎหมำย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 ข้อ ๙  ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้ำหน้ำที่ ของรัฐทรำบใน
ภำยหลังว่ำเป็นกำรรับของขวัญโดยฝ่ำฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติก ำหนดไว้ส ำหรับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำ
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มีรำคำหรือมูลค่ำเกินกว่ำที่ก ำหนดไว้ตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 

 ข้อ ๑๐  ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่ำฝืน
ระเบียบนี้ ให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ให้ถือว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตำมคุณธรรมและจริยธรรม และให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบที่นำยกรัฐมนตรีก ำหนดโดยควำม
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่ำด้วยมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมือง  
 (๒)  ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นข้ำรำชกำรประเภทอ่ืนนอกจำก (๑) หรือพนักงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงำนของรัฐวิสำหกิจให้ถือว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท ำควำมผิดทำงวินัย 
และให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้มีกำรลงโทษทำงวินัยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น 

ข้อ ๑๑  ให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีมีหน้ำที่สอดส่อง และให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติตำม
ระเบียบนี้แก่หน่วยงำนของรัฐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ผู้ใดปฏิบัติในกำรให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่ำฝืนระเบียบนี้  ให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง
ผู้บังคับบัญชำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้  



๑๐ 

 

 ข้อ ๑๒  เพ่ือประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงให้เกิดทัศนคติในกำรประหยัดแก่ประชำชนทั่วไป ในกำร
แสดงควำมยินดี กำรแสดงควำมปรำรถนำดี กำรแสดงกำรต้อนรับ หรือกำรแสดงควำมเสียใจในโอกำสต่ำง ๆ 
ตำมปกติประเพณีนิยม ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐพยำยำมใช้วิธีกำรแสดงออก โดยใช้บัตรอวยพร กำรลงนำมในสมุด
อวยพร หรือใช้บัตรแสดงควำมเสียใจ แทนกำรให้ของขวัญ  
 ให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่เสริมสร้ำงค่ำนิยมกำรแสดงควำมยินดี กำรแสดงควำมปรำรถนำดี กำรแสดง
กำรต้อนรับ หรือกำรแสดงควำมเสียใจ ด้วยกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง แนะน ำหรือก ำหนดมำตรกำรจูงใจที่จะ
พัฒนำทัศนคติ จิตส ำนึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชำให้เป็นไปในแนวทำงประหยัด  

๔. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 

ค าปรารภ 

  ค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรมส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ๙ ประกำร
ของส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ดังนี้ 
   (๑) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๒) กำรมีจิตส ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
   (๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
   (๔) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
   (๕) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   (๖) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   (๗) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   (๘) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 

หมวด ๒ 
จริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 

  ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้ 
   (๑) ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่ำจะเป็นญำติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มำประกอบกำรใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
ต่ำงจำกบุคคลอ่ืนเพรำะควำมชอบหรือชัง 
   (๒) ไม่ใช้เวลำรำชกำร เงิน ทรัพย์สิน บุคลำกร บริกำร หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของทำงรำชกำร
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญำตโดยชอบด้วยกฎหมำย 
   (๓) ไม่กระท ำกำรใด หรือด ำรงต ำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดควำม
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน้ำที่  
      ในกรณีมีควำมเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นยุติกำรกระท ำดังกล่ำวไว้ก่อนแล้วแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำส่วนรำชกำร และคณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ เมื่อคณะกรรมกำรจริยธรรมวินิจฉัย
เป็นประกำรใดแล้วจึงปฏิบัติตำมนั้น  
   (๔) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงำนโดยตรงหรือหน้ำที่อ่ืนในรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนของรัฐ ข้ำรำชกำรต้องยึดถือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นหลัก  



๑๑ 

 

      ในกรณีที่มีควำมขัดแย้งระหว่ำงประโยชน์ของทำงรำชกำร หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์
ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ ำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขำด ต้องยึดประโยชน์ของทำงรำชกำรและประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส ำคัญ 
   ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และ
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน 
ดังนี้ 
   (๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน
หรือญำติของตน ไม่ว่ำก่อนหรือหลังด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ตำม เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำ หรือเป็นกำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 
   (๒) ไม่ใช้ต ำแหน่ง หรือกระท ำกำรท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพรำะมีอคติ 
   (๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงกำร กำรด ำเนินกำร หรือกำรท ำนิติกรรมหรือสัญญำ ซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 

๕. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ. ....   

มำตรำ ๔  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องปฏิบัติหน้ำที่หรือกระท ำกำรโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของรัฐและ
ประชำชนเป็นส ำคัญ ต้องใช้อ ำนำจตำมต ำแหน่งหน้ำที่ที่ตนมีอยู่โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ต้องไม่กระท ำกำรที่
จะก่อให้เกิดควำมไม่เชื่อถือหรือควำมไม่ไว้วำงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และต้องไม่กระท ำกำรอันมีลักษณะเป็น
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

มำตรำ ๕  ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเข้ำมีส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม เพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม แต่กำรใช้ต ำแหน่ง
หน้ำที่แทนหน่วยงำนของรัฐเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐสังกัดอยู่ มิให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำ
ตำมมำตรำนี้ 

กำรกระท ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ำเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมตำมวรรคหนึ่งด้วย  

(๑) กำรกระท ำที่เก่ียวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตำมที่บัญญัติ
ไว้ในพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เว้นแต่ที่ก ำหนดไว้เป็น
อย่ำงอ่ืนในพระรำชบัญญัตินี้ 

(๒) กำรก ำหนดนโยบำยหรือกำรเสนอหรือให้ควำมเห็นชอบร่ำงกฎหมำยหรือร่ำงกฎซึ่งเอ้ือประโยชน์
เป็นกำรเฉพำะต่อกิจกำรที่ตน คู่สมรส บุตร หรือบิดำมำรดำ มีส่วนได้เสียเกินกว่ำส่วนได้เสียตำมปกติที่บุคคล
ทั่วไปมีอยู่ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล กำรเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นเกินร้อยละห้ำของนิติบุคคลนั้นถือว่ำเป็นกำรมี
ส่วนได้เสียเกินกว่ำส่วนได้เสียตำมปกติ เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำหรือผู้ก ำกับดูแล 

(๓) กำรใช้ข้อมูลภำยในของรัฐที่ยังเป็นควำมลับอยู่ซึ่งตนได้รับหรือรู้จำกกำรปฏิบัติรำชกำร กำรปฏิบัติ
หน้ำที่ หรือกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำทีโ่ดยทุจริต 

(๔) กำรริเริ่ม เสนอ จัดท ำ หรืออนุมัติโครงกำรของรัฐหรือของหน่วยงำนของรัฐโดยทุจริต หรือเพ่ือ
เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพำะไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 

(๕) กำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำนที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้ำที่อยู่ ไปเพ่ือประโยชน์ของตนหรือ
ผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญำตโดยชอบด้วยกฎหมำยหรือกฎ หรือทรัพย์สินนั้นมีรำคำเล็กน้อย 



๑๒ 

 

(๖) กำรใช้ต ำแหน่งหรืออ ำนำจหน้ำที่ซึ่งตนมีอยู่ โดยทุจริต ไปมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจโดยอิสระ 
ในกำรใช้อ ำนำจตำมต ำแหน่งหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งด ำรงต ำแหน่งอ่ืนไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม เพ่ือให้
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐนั้นกระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้  

(ก) อนุมัติ อนุญำต รับจดทะเบียน หรือออกค ำสั่งทำงปกครองอ่ืนที่ให้สิทธิประโยชน์อันอำจ
ค ำนวณเป็นเงินได ้

(ข) ให้สัมปทำน ท ำสัญญำ หรือท ำนิติกรรม อันเป็นกำรให้ประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด 
(ค) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน โอน ย้ำย ด ำเนินกำรทำงวินัย หรือให้

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในบังคับบัญชำหรือก ำกับดูแลของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งด ำรงต ำแหน่งอ่ืนดังกล่ำว พ้นจำกต ำแหน่ง
หรือพ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

(ง) ไม่แจ้งควำมหรือไม่ร้องทุกข์เพ่ือด ำเนินคดีอำญำ 
(จ) ไม่ฟ้องคดี ไม่อุทธรณ ์ไม่ฎีกำ ไม่ด ำเนินคดี หรือไม่ด ำเนินกำรอ่ืนใดเกี่ยวกับคดี หรือให้ถอน

ค ำร้องทกุข์ ให้ถอนฟ้อง ให้ถอนอุทธรณ์ หรือให้ถอนฎีกำ ไม่ว่ำจะเป็นคดีประเภทใด 
(ฉ) ด ำเนินกระบวนพิจำรณำ ท ำค ำพิพำกษำ ค ำสั่ง ค ำวินิจฉัย หรือค ำชี้ขำด  
(ช) ไม่บังคับทำงปกครอง ไม่บังคับคดี หรือไม่บังคับตำมค ำชี้ขำด 

 กำรกระท ำตำมวรรคสอง (๒) (๓) และ (๔) ให้บังคับแก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับสูง ผู้บริหำรระดับสูง 
และผู้อ ำนวยกำรกองตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ประกำศก ำหนด 
 ให้น ำควำมในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำม มำใช้บังคับแก่คู่สมรสหรือบุตรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ซึ่งกระท ำโดยอำศัยอิทธิพลของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐด้วย และในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือ
ยินยอมด้วยในกำรกระท ำของคู่สมรสหรือบุตรดังกล่ำวหรือรู้แล้วเพิกเฉยมิได้ด ำเนินกำรแก้ไข ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ผู้นั้นรับโทษเช่นเดียวกับคู่สมรสหรือบุตรด้วย 
 ให้น ำควำมในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำม มำใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งมิใช่บุคคลตำมวรรคสี่และ
เป็นผู้กระท ำโดยอำศัยอิทธิพลของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ที่ด ำเนินกำรในลักษณะผู้ใช้ ผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด ำเนินกำร หรือ  
ผู้ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้กระท ำกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองด้วย 
 เพ่ือประโยชน์ในกำรบังคับใช้วรรคสอง (๕) ให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมกำร ข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
คณะกรรมกำรบริหำรศำล องค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ หรือหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นของรัฐ จัดให้มีระเบียบว่ำด้วย
กำรอนุญำตให้ใช้ทรัพย์สินตำมวรรคสอง (๕) ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชำหรือก ำกับดูแล ทั้งนี้ 
โดยมีมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดระเบียบดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องก ำหนดในเรื่องทรัพย์สิน 
ดังต่อไปนี้  

(๑) ยำนพำหนะ 
(๒) เครื่องมือสื่อสำร 
(๓) อำคำรสถำนที่ 
(๔) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในส ำนักงำน 
(๕) สิ่งสำธำรณูปโภค 

มำตรำ ๖  บุคคลใดรับประโยชน์จำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ คู่สมรส หรือบุตรของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนตำมมำตรำ ๕ วรรคห้ำ โดยรู้เห็นเป็นใจด้วยในกำรกระท ำดังกล่ำว บุคคลนั้นต้องระวำงโทษ
กึ่งหนึ่งของโทษทีก่ ำหนดไว้ส ำหรับควำมผิดตำมมำตรำ ๕  



๑๓ 

 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รับประโยชน์ตำมวรรคหนึ่ง โดยนิติบุคคลดังกล่ำวไม่มีมำตรกำรควบคุมภำยใน
ที่เหมำะสมเพ่ือป้องกันมิให้มีกำรกระท ำควำมผิดนั้น นิติบุคคลนั้น ต้องระวำงโทษเช่นเดียวกับบุคคลตำมวรรคหนึ่ง 
และถ้ำกำรรับประโยชน์ของนิติบุคคลเกิดจำกกำรรู้เห็นเป็นใจของกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องระวำงโทษเช่นเดียวกับบุคคลตำมวรรคหนึ่งด้วย 

มำตรำ ๗  ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอำจ
ค ำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้ในโอกำสที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติงำนตำมต ำแหน่งหน้ำที่ของตนหรือตำมที่
ได้รับมอบหมำย แม้ว่ำผู้มอบจะระบุให้เป็นกำรส่วนตัวก็ตำม เว้นแต่เป็นสิ่งที่อำจได้รับตำมกฎหมำยหรือกฎ 
หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตำมจ ำนวนที่สมควรตำมปกติประเพณีนิยมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือเป็นกำรรับกำรให้ใน
ลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ประกำศก ำหนด 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตำมวรรคหนึ่งที่ตนไม่มีสิทธิได้รับ ต้องรำยงำน
และส่งมอบสิ่งนั้นให้หน่วยงำนที่ตนสังกัดในโอกำสแรกที่กระท ำได้แต่ไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ 
และให้สิ่งนั้นตกเป็นของหน่วยงำนของรัฐ โดยให้หน่วยงำนนั้นจัดท ำบัญชีไว้เป็นหลักฐำนและเก็บรักษำหรือ
จัดกำรสิ่งนั้น ทั้งนี้ ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

ให้น ำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับแก่คู่สมรสและญำติของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งได้รับของขวัญ ของที่
ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอำจค ำนวณเป็นเงินได้เนื่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ ด้วยโดยอนุโลม ในกรณีที่คู่สมรสหรือญำติไม่มีสิทธิรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำว ให้มีหน้ำที่แจ้ง
ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทรำบในโอกำสแรกที่กระท ำได้แต่ไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐด ำเนินกำรตำมวรรคสองต่อไป 

มำตรำ ๘  ในกรณีที่มีพฤติกำรณ์ปรำกฏแก่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือมีกำรกล่ำวหำว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือผู้ใดมีพฤติกำรณ์ส่อว่ำกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ ๕ หรือมำตรำ ๖ ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ด ำเนินกำร
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ปรำกฏพฤติกำรณ์หรือมีกำรกล่ำวหำ ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นไม่อำจด ำเนินกำรให้
แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำดังกล่ำว คณะกรรมกำร ป.ป.ช. อำจขยำยระยะเวลำออกไปได้ไม่เกินสำมครั้ง ครั้งละ
ไม่เกินหกสิบวัน แต่ต้องบันทึกเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรขยำยระยะเวลำทุกครั้งไว้ในส ำนวน 

ควำมในมำตรำนี้ให้ใช้บังคับแก่ตัวกำร ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในกำรกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ ๕ และ
มำตรำ ๖ ด้วย  

มำตรำ ๙  ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งหน้ำที่ยังไม่ถึงสองปี กระท ำกำรดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำน ลูกจ้ำง ผู้รับจ้ำง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนในธุรกิจของ

เอกชนซึ่งเคยอยู่ภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่ของตนในกำรก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด ำเนินคดี 
(๒) รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดอันอำจค ำนวณเป็นเงินได้จำกธุรกิจตำม (๑) เป็นพิเศษนอกเหนือไปจำก

ที่ธุรกิจนั้นปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในกิจกำรงำนตำมปกติ  
ต ำแหน่งของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ประกำศก ำหนด 

 มำตรำ ๑๐  ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งหรือออกจำกรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ 
กระท ำโดยประกำรใด ๆ ให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ควำมลับของทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐซึ่งตนได้รับหรือรู้ในระหว่ำง
กำรด ำรงต ำแหน่ง หรือใช้ควำมลับดังกล่ำวไปโดยทุจริต เว้นแต่ควำมลับนั้นมิได้เป็นควำมลับอีกต่อไป 



๑๔ 

 

 มำตรำ ๒๐  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ คู่สมรสหรือบุตรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบุคคลตำมมำตรำ ๕ วรรคห้ำ 
ผู้ใดกระท ำกำรอันเป็นควำมผิดตำมมำตรำ ๕ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท 
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
 ถ้ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ต้องระวำงโทษ
สองเท่ำของโทษที่ก ำหนดไว้ตำมวรรคหนึ่ง  

 มำตรำ ๒๑  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ คู่สมรสหรือญำติของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๗ โดย
ไม่แจ้งรำยงำนหรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินภำยในเวลำที่ก ำหนด ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ  

 มำตรำ ๒๒  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๙ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
ห้ำแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  

 มำตรำ ๒๓  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๐ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท 
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 มำตรำ ๒๔  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดจงใจไม่แสดงข้อมูล รำยได้ หรือควำมเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหรือ
รำยได้ต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ภำยในเวลำที่มำตรำ ๑๗ ก ำหนด หรือจงใจแสดงข้อเท็จจริงดังกล่ำวด้วยข้อควำม
อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

๖. คู่มือแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้
สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ตามมาตรา 
๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘) 

  มาตรา ๑๒๓/๕ วรรคแรก (ความผิดฐานให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ 
และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ) 

  มำตรำ ๑๒๓/๕ วรรคแรก “ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่ำจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ หรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ  เพ่ือจูงใจให้กระท ำกำร  
ไม่กระท ำกำร หรือประวิงกำรกระท ำอันมิชอบด้วยหน้ำที่ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ” 

 

   มาตรา ๑๒๓/๕ วรรคสอง (ความรับผิดของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ) 
 

  มำตรำ ๑๒๓/๕ วรรคสอง “ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้องกับนิติบุคคลและ
กระท ำไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อ
ป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ”  
  บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตำมวรรคสอง ให้หมำยควำมถึง ลูกจ้ำง ตัวแทน บริษัทในเครือ 
หรือบุคคลใดซึ่งกระท ำกำรเพ่ือหรือในนำมของนิติบุคคล ไม่ว่ำจะมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรนั้นหรือไม่ก็ตำม 

 

 



๑๕ 

 

บทที่ ๓  

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

๑. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑.๑ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 
- ก่อนเข้ำมำรับต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐบุคคลนั้น ๆ จะต้องเตรียมตัวโดยตรวจสอบตนเอง  

คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ว่ำได้มีกำรด ำเนินกิจกำรใด ๆ บ้ำง 
- ในขณะที่ตนเองอยู่ในสถำนะของเอกชนที่ได้ท ำธุรกิจหรือท ำกำรค้ำไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบ

กำรเป็นคู่สัญญำกับรัฐ กำรรับสัมปทำนจำกรัฐหรือกำรเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร กำรถือหุ้นหรือกำรเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำรหรือกำรเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนต่ำง ๆ ว่ำมีหรือไม่อย่ำงไร และต้องส ำรวจกิจกำรต่ำง ๆ ของคู่สมรส 
รวมถึงกำรศึกษำกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

๑.๒ การปฏิบัติหน้าที่หรือด ารงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต ำแหน่ง เช่น ต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหำรหน่วยงำนภำครัฐ ต้องไม่ด ำเนินกิจกำรใด ๆ ที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๑๐๐ แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 

- คู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่รัฐ กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตได้ห้ำมคู่สมรสมิให้ด ำเนินกิจกำรใด ๆ ที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมไว้ด้วย 

๑.๓  การด าเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากต าแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึง ๒ ปี) 
  -  กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ตำมมำตรำ ๑๐๐ 

ได้บัญญัติห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมิให้ด ำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม โดยห้ำมด ำเนินกิจกำรนั้นต่อไปอีกเป็นเวลำ ๒ ปี นับแต่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจำกต ำแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต ำแหน่งนั้น ๆ แล้ว ทั้งนี้ ได้ห้ำมกำรด ำเนินกิจกำรของคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐด้วย 

๒. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ 
  ค ำแนะน ำ : ท่ำนควรด ำเนินกำรดังนี้ 

 ในกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ำนควรพิจำรณำตอบค ำถำม ๓ ข้อนี้ เพ่ือใช้ในกำร
ตัดสินใจว่ำจะรับหรือไมร่ับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ ดังนี้ 

๒.๑  เราควรรับหรือไม่  
 ตำมหลักกำรทำงจริยธรรมแม้ว่ำเรำไม่ควรรับ แต่มีหลำยโอกำสที่เรำไม่สำมำรถปฏิเสธได้ หรือ

เป็นกำรรับในโอกำสที่เหมำะสมตำมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกัน 
ในสังคม อย่ำงไรก็ตำม มีหลำยโอกำสที่ไม่เป็นกำรเหมำะสมที่จะรับอย่ำงยิ่ง ดังนี้ 

๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ กำรรับเงินสด หรือสิ่งใด ๆ ที่
สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินได้ เช่น หุ้น พันธบัตร ลอตเตอรี่ เป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
และเข้ำข่ำยกำรรับสินบน 



๑๖ 

 

๑.๑) หากได้รับการเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการ 
ตัดสินใจ คือ  

 ๑.๑.๑) ท ำไมเขำจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค ำขอบคุณ กำรเสนอให้มีผลต่อกำรตัดสินใจ
ในกำรปฏิบัติตนหรือไม่ 
                            ๑.๑.๒) ควำมประทับใจของท่ำนต่อของขวัญและ/หรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อกำร
ท ำงำนในอนำคต 

 ๑.๒) ถ้ำท่ำนท ำงำนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ำยที่ต้องได้รับควำมไว้วำงใจเป็น
พิเศษ เช่น งำนตรวจสอบภำยใน และงำนตรวจคุณภำพต่ำง ๆ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรออกใบอนุญำต หรือกำร
อนุมัติ/อนุญำตต่ำง ๆ ท่ำนจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มำกกว่ำบุคคลกลุ่มอ่ืน 

๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หำกกำรรับ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สำธำรณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับ
กลำยเป็นมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสำธำรณชนว่ำเป็นกำรประพฤติโดยมิชอบ 

“ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น 
จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ 

เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน หรือพันธะกับผู้ให้ 
และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน” 

กำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรประพฤติมิชอบ 
และกำรทุจริตคอร์รัปชัน ในแต่ละส่วนรำชกำรควรก ำหนดนโยบำยกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง 
โดยส่วนรำชกำรที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้ำที่ที่เสี่ยงต่อกำรประพฤติมิชอบ ควรก ำหนดนโยบำยด้ำนนี้อย่ำงเคร่งครัด
มำกกว่ำหน่วยงำนอื่น ๆ 

หลักกำรกำรปฏิบัติงำนในภำครัฐอยู่บนพื้นฐำนที่ว่ำ “การกระท าและการตัดสินใจใด ๆ จะต้อง
กระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มำแสวงหำควำมชอบ 
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ท ำให้เกิดควำมสั่นคลอนควำมเชื่อถือ
ไว้วำงใจที่ประชำสังคมมีต่อภำครัฐ และท ำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมในสังคม 

๒.๒  เราควรรายงานการรับหรือไม่  ท่ำนควรมีแนวทำงพิจำรณำ ดังนี้ 
๑) ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งำนศิลปะ พระพุทธรูป 

เครื่องประดับโบรำณ ฯลฯ แม้จะมีขนำดเล็ก ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร ไมว่่ำจะมีรำคำเท่ำใด      
๒) ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท  

ไม่ต้องรายงานหรืออำจเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๓) ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เม่ือเทียบกับราคาตลาด มีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 



๑๗ 

 

๔) ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาด ระหว่าง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท และ 
เจ้ำหน้ำที่มีควำมจ ำเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่ำ สมควรให้ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่ำวหรือไม่ 

๕) ของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาด มากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น 
ทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สำธำรณะหรือตำมควำมเหมำะสม องค์กรอำจพิจำรณำอนุญำตให้ข้ำรำชกำร
หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษำของไว้เป็นกรณี เช่น ของขวัญในกำรย้ำยหน่วยงำนขณะด ำรงต ำแหน่งเดิม 
ของขวัญในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำรหรือลำออกจำกงำน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือนร่วมงำนให้เมื่อเจ็บป่วย 

๖) ถ้ำในปีงบประมำณใด ๆ คุณค่ำของของขวัญและ/หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจำกผู้ให้คนเดียวกัน 
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีควำมสัมพันธ์กันหลำย ๆ ครั้ง เม่ือรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างท่ีได้รับ 

๗) ถ้ำในปีงบประมำณใด ๆ ได้ของขวัญและ/หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจำกผู้รับบริกำร แม้จะต่ำงคน
ต่ำงกลุ่ม เพ่ือเป็นกำรขอบคุณในกำรให้บริกำรที่ดี แตเ่ม่ือรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

๘) ของขวัญและ/หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นกำรขอบคุณจำกผู้รับบริกำร (ประชำชน 
องค์กรเอกชน) ที่ไดอ้ย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้งอำจท ำให้เกิดข้อสงสัยจำกประชำชนว่ำมีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิด
อคติในกำรให้บริกำรของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรืออำจก่อให้เกิดควำมรู้สึกชอบ และคำดหวังว่ำจะ
ได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มำรับบริกำร ควรปฏิเสธการรับ 

๙) เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (เช่น หุ้น พันธบัตร ลอตเตอรี่) ต้องปฏิเสธ
ไม่รับ ไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใด ๆ 

๒.๓ เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
  ๑) ปรกติสำมำรถเก็บรักษาไว้เอง หำกของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่ำไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท    
  ๒) หำกมีรำคำทำงกำรตลำดระหว่าง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่ำ 

ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม ่
  ๓) หำกราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนรำชกำร

พิจำรณำตัดสินว่ำ จะใช้ประโยชน์อย่ำงไร 

 ๓.  หากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไร  

กำรมีพฤติกรรมใด ๆ ที่เข้ำข่ำยประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรมที่พร้อมฝ่ำฝืน
กำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่ง
ถึงไล่ออก ขึ้นอยู่กับควำมร้ำยแรงของกำรฝ่ำฝืน นอกจำกนั้น หำกกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เข้ำข่ำย
กำรรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐนั้น ๆ มีกำรรับผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือเข้ำข่ำยกำรมีพฤติกรรมดังกล่ำว ซึ่งมีผลต่อควำมเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ 
หำกถูกตัดสินว่ำผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอำจมีส่วนร่วมในกำรรับโทษทำงอำญำด้วย 

ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมวด ๙ กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย 
หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยำ ตำมหลักเกณฑ์และจ ำนวนที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติก ำหนด 

 



๑๘ 

 

บทที่ ๔ 

ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

เรื่อง “ของรางวัล”  

 หน่วยงำนภำครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยำกรบุคคลที่ท ำหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำง (HR Procurement) ให้เข้ำร่วม
สัมมนำด้ำนทรัพยำกรบุคคล เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นได้รับรำงวัลมูลค่ำ ๗,๐๐๐ บำท จำกกำรเป็นผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่มี
บุคลิกเป็น Personnel Planner ซึ่งบริจำคโดยโรงงำนผลิตสินค้ำที่เป็นคู่ค้ำกับหน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่ได้เก็บของ
รำงวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รำยงำนหน่วยงำน เนื่องจำกคิดว่ำเป็นรำงวัลที่ตนชนะจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรสัมมนำ  

 ผู้บังคับบัญชำตระหนักถึงควำมหมำยที่อำจแอบแฝงมำจำกกำรให้ และตัดสินใจว่ำจะต้องมีกำร
รำยงำนของรำงวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงำน โดยให้เหตุผลว่ำกำรปรำกฏตัวของเขำในกำรเข้ำร่วม
สัมมนำเป็นเพรำะได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน ดังนั้น เป็นควำมชอบธรรมของหน่วยงำนที่จะตัดสินว่ำจะ
จัดกำรอย่ำงไรกับรำงวัลชิ้นนี้  

 เนื่องจำกรำคำของรำงวัลและบทบำทในหน้ำที่มีควำมเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุดเจ้ำหน้ำที่จึง
ถูกขอร้องให้สละรำงวัลแก่หน่วยงำนเพื่อใช้ประโยชน์ตำมควำมเหมำะสม  

 นอกจำกกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใดดังกล่ำวแล้ว ประโยชน์ทับซ้อนตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ และ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังไดก้ ำหนดในเรื่องของกำรเข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสีย ตำมมำตรำ ๑๐๐ และมีโทษจ ำคุกไม่เกิน ๓ ปี 
หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และเป็นควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่หรือทุจริตต่อหน้ำที่ตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ  
 

เรื่อง “อบ...ลม”  

  นำยทองดี ข้ำรำชกำร ได้ยืมเงินรำชกำรและลงชื่อในโครงกำรอบรมโดยเป็นผู้เสนอโครงกำรอบรม
ทำงด้ำนสุขภำพ รวมจ ำนวน ๒ วัน นำยทองดีได้จัดท ำเอกสำรหลักฐำนขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินตำมโครงกำรอบรม
ส่งให้กับฝ่ำยกำรเงินเพ่ือหักล้ำงเงินยืมส ำหรับเป็นค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เป็นเงินจ ำนวน ๑๐,๖๐๐ บำท 
โดยลำยมือชื่อของผู้เข้ำรับกำรอบรมในเอกสำรประกอบกำรหักล้ำงเงินยืมนั้น มิใช่เป็นลำยมือชื่อที่แท้จริงของ 
ผู้เข้ำรับกำรอบรมแต่เป็นลำยมือชื่อปลอม และมิได้มีกำรจัดอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 

  พฤติกำรณ์ของนำยทองดีดังกล่ำว เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงฐำนปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต ตำมมำตรำ ๘๕ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 

 

 

 

 
 



๑๙ 

 

เรื่อง “อย่าเถียง มันเป็นรถหลวงแล้ว”  

 นำยบุญมี ต ำแหน่งหัวหน้ำสถำนีอนำมัย ได้รับมอบรถยนต์จำกบริษัทเอกชนซึ่งบริจำคให้เพ่ือใช้ใน
งำนรำชกำรเมื่อวันเปิดป้ำยโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล หลังจำกนั้นนำยบุญมีได้ใช้รถยนต์คันดังกล่ำว ทั้ง
ในเรื่องส่วนตัวและงำนรำชกำร โดยเป็นผู้ใช้และดูแลรักษำรถเพียงคนเดียวในวันหยุดรำชกำร นำยบุญมีได้น ำ
รถยนต์ดังกล่ำวไปเก็บไว้ที่บ้ำนพักส่วนตัวโดยไม่ได้ขออนุญำตให้ถูกต้องตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
รถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ นอกจำกนี้ นำยบุญมียังแกะตรำและข้อควำมที่ระบุว่ำเป็นรถของทำงรำชกำรที่ผู้บริจำค
จัดท ำมำให้นั้นออก นำยบุญมีอ้ำงว่ำตนไม่มีควำมผิด รถนั้นไม่ใช่รถของทำงรำชกำร เพรำะจำกหลักฐำนสมุดคู่มือ
กำรจดทะเบียนรถยนต์ ทำงผู้บริจำคยังไม่ได้โอนทะเบียนให้เป็นของทำงรำชกำร และตั้งแต่ได้รับบริจำคมำเป็น
เวลำ ๘ เดือน ก็ยังไม่ได้เบิกค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงหรือค่ำซ่อมแซมจำกเงินของทำงรำชกำร เรื่องนี้เป็นควำมเข้ำใจผิด 
เพรำะตำมกฎหมำยเมื่อมีกำรบริจำคก็ถือว่ำเป็นทรัพย์สินของทำงรำชกำรแล้ว  

 พฤติกรรมของนำยบุญมีดังกล่ำว เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำนไม่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบและแบบแผนของทำงรำชกำร และ
อำศัยต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนหำประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตำมมำตรำ ๘๒ (๒) และมำตรำ ๘๓ (๓) 
ประกอบมำตรำ ๘๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษตัดเงินเดือนจ ำนวน 
ร้อยละ ๕ เป็นเวลำ ๒ เดือน 
 

เรื่อง “อบจนถูกออก”  

 นำยทองเติม ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบโครงกำรอบรมนักเรียน
เกี่ยวกับกำรป้องกันโรค นำยทองเติมได้จัดท ำใบส ำคัญรับเงินแล้ว ให้ผู้รับจ้ำงลงชื่อรับเงินเป็นค่ำจ้ำงท ำอำหำร
ให้แก่ผู้เข้ำอบรม เป็นเงินรวม ๓๐,๐๐๐ บำท โดยเป็นค่ำอำหำรรำยคน คนละ ๑๕๐ บำท แต่ควำมจริงจ่ำยค่ำจ้ำง
ให้เพียงคนละ ๕๐ บำท นอกจำกนี้ ยังได้จัดท ำใบส ำคัญรับเงินค่ำวิทยำกร รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บำท ให้วิทยำกร
ที่มำบรรยำยลงชื่อเป็นผู้รับเงิน แต่ควำมจริงไม่ได้มีกำรจ่ำยเงินให้แก่วิทยำกรแต่อย่ำงใด ทั้งนี้ ใบส ำคัญรับเงิน
ทั้ง ๒ ฉบับดังกล่ำว นำยทองเติมได้ลงนำมเป็นผู้จ่ำยเงิน แล้วน ำไปขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินกับทำงรำชกำร 

 พฤติกรรมของนำยทองเติมดังกล่ำว เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงฐำนปฏิบัติหรือละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต ตำมมำตรำ ๘๕ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 
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