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คํานํา 

องค�กรปกครองส	วนทองถ่ินในฐานะเป�นผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขต 

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ เป�นหน	วยงานท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะดานต	างๆ ซ่ึงดําเนินการแกไขป1ญหาต	างๆท่ีเกิดข้ึนใหแก	

คนในทองถ่ินเป�นองค�กรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและรับรูถึงสาเหตุของป1ญหาท่ีเกิดข้ึน

ภายในทองถ่ินดีกว	าหน	วยงานราชการส	วนกลาง ในการปฏิบัติงานและดําเนินการขององค�กรปกครองส	วนทองถ่ินย	อมอาจ

ส	งผลกระทบต	อชุมชนและประเทศชาติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือ

ไดใชอํานาจในตําแหน	งหนาท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน�ท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมท้ังป1ญหาการทุจริตคอรัปชั่นอัน

เป�นป1ญหาของสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนมาเป�นเวลานาน ท้ังในเชิงขนาด และความสลับซับซอนของป1ญหาทุจริต ซ่ึงทางคณะรักษา

ความสงบแห	งชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปAองกันและแกไขป1ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย

ทุกส	วนราชการและหน	วยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขป1ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ	งเนนการ

สรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส	งเสริมการมีส	วนร	วมจากทุกส	วนในการตรวจสอบ เฝAาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให

เกิดการทุจริตได 

  เทศบาลตําบลส	องดาว ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการดําเนินการขององค�กรปกครอง

ส	วนทองถ่ิน การปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหน	งหนาท่ีเพ่ือแสวงหา

ผลประโยชน�ท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงดําเนินการจัดทําคู	มือการพัฒนาส	งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปAองกัน

ผลประโยชน�ทับซอน ของเทศบาลตําบลส	องดาว เพ่ือเป�นแนวทางในการปฏิบัติงานต	อไป 

 

เทศบาลตําบลส	องดาว 
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บทที่ 1. 

ความหมายของผลประโยชน�ทับซ�อน 
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1. ความหมายของผลประโยชน�ทับซ�อน 

“Conflict of Interest” เปHนภาษาต6างประเทศซ่ึงมีการกล6าวถึงอย6างกว�างขวางในรอบหลายปZ 

ที่ผ6านมา โดยเฉพาะในช6วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับป%ญหาการทุจริตคอร�รัปชั่น ของผู�ดํารง

ตําแหน6งทางการเมือง หรือผู�ดํารงตําแหน6งระดับสูงในองค�กรต6างๆ ซ่ึงส6งผลกระทบต6อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ รวมทั้งได�สร�างความเสียหายให�กับประชาชนโดยส6วนรวม ทําให�บรรดานักวิชาการ

และผู�คนในสังคมไทยต6างได�ให�คําจํากัดความ หรือความหมายของคําว6า “Conflict of Interest” ไว�

แตกต6างกันออกไป ดังน้ี 

สารานุกรมวิกิพีเด ีย (http://th.wikipedia.org) อธิบายความหมายไว�ว 6า ผลประโยชน�          

ทับซ�อน (Conflict of Interest) คือ ภาวะที่บุคคลซ่ึงอยู6ในสถานะที่ต�องได�รับความเชื่อถือ เช6น นักการเมือง 

ผู�ให�นโยบาย หรือผู�อํานวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน�หรือความต�องการทั้งในทางอาชีพใน

บางคร้ังรวมถึงเร่ืองส6วนตัว ที่ขัดแย�งกัน ความต�องการที่ขัดแย�งกันน้ีทําให�เกิดความลําบากในการทําหน�าที่

อย6างยุติธรรม แม�ว6าจะไม6มีหลักฐานเก่ียวกับการกระทําที่ไม6เหมาะสม ผลประโยชน�ทับซ�อนอาจจะทําให�เกิด

ภาพที่ทําให�ความน6าเชื่อถือของบุคคลน้ัน ในการกระทําที่เปHนกลางลดลง 

ดร. วิทยากร เชียงกูล ได�ให�ความหมายของคําว6า ผลประโยชน�ทับซ�อน หมายถึง ผลประโยชน�ที่ทับ

ซ�อนกันระหว6างผลประโยชน�ส6วนตัวและผลประโยชน�ส6วนรวมของผู�มีอํานาจหน�าที่ที่ต�องตัดสินใจทํางานเพ่ือ

ส6วนรวม ไม6ว6าเปHนเจ�าหน�าที่ของรัฐ เจ�าหน�าที่ขององค�กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ�าหน�าที่ภาคประชาสังคม 

(Civil Society) 

ผาสุก พงศ�ไพจิตร ได�อธิบายความหมายของ ผลประโยชน�ทับซ�อน หมายถึง การทับซ�อนของ
ผลประโยชน�ของบุคคลที่มี 2 สถานะ หรือมากกว6าในเวลาเดียวกัน คือ ตําแหน6งสาธารณะและตําแหน6งใน
บริษัทเอกชน ซ่ึงบุคคลดังกล6าวอาจมีความโน�มเอียงใช�อํานาจและตําแหน6งสาธารณะหาผลประโยชน�ส6วนตัว
หรือแสวงหาประโยชน�ให�แก6กลุ6มพวกพ�องของตนเองทั้งทางตรงและทางอ�อมได�อย6างง6ายดาย เช6น กรณีของ
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ�น หรือครอบครัวใกล�ชิดเปHนเจ�าของกิจการ ซ่ึงได�รับสัมปทานหรืออยู6ใน
ฐานะจะได�รับสัมปทานธุรกิจจากรัฐ ขณะเดียวกันก็อยู6ในตําแหน6งสาธารณะที่เปHนผู�มีอํานาจอนุมัติการให�
สัมปทานธุรกิจดังกล6าวด�วย ตัวอย6างที่พบ คือ การได�ชนะประมูลโครงการก6อสร�างขนาดใหญ6จากภาครัฐ
เพราะผู�ชนะประมูลมีพรรคพวกเปHนนักการเมือง หรือบริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองร6วมหุ�นอยู6เปHนหุ�นลม 
การชนะประมูลดังกล6าวด�วยอิทธิพลทางการเมืองจะส6งผลให�บริษัทผู�ชนะประมูลสามารถหากําไรเกินควร
ได� การคอร�รัปชั่นในโครงการขนาดใหญ6ภาครัฐได�กลายเปHนแหล6งหารายได�จากการคอร�รัปชั่น ที่สําคัญของ
นักการเมืองและข�าราชการที่เก่ียวข�อง  

Dr. Michael McDonald นักวิชาการด�านจริยธรรม แห6งมหาวิทยาลัย British Columbia และ
ผู� อํ านวยการ Centre for Applied Ethics ได� ให�คํ า นิยามของคําว6 า Conflict of Interest หมายถึง 
สถานการณ�ที่บุคคล เช6น เจ�าหน�าที่รัฐ ลูกจ�าง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชน�ส6วนตัวหรือส6วนบุคคลมากพอ
จนเห็นได�ว6ากระทบต6อการปฏิบัติหน�าที่อย6างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเปHนกลาง) โดยมีองค�ประกอบที่
สําคัญ ๓ ประการ คือ 
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 องค�ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน�ส6วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน�ส6วนบุคคล 
(Personal interest) ซ่ึงผลประโยชน�น้ีอาจเปHนตัวเงินหรือทรัพย�สินอ่ืนๆ รวมถึงผลประโยชน�ในรูปแบบอ่ืนๆ
ที่ทําให�ผู�ได�รับพึงพอใจ ส6วนน้ีโดยตัวมันเองแล�วไม6เสียหายอะไรเพราะใครๆ ก็แสวงหาผลประโยชน�ส6วนตน
กันทั้งน้ัน เช6น การหางานใหม6ที่มีรายได�ที่ดีกว6าเก6า แต6ป%ญหาจะเกิดข้ึนก็ต6อเม่ือผลประโยชน�น้ีไปแย�งกับ
ผลประโยชน�ส6วนรวม 

 
 องค�ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน�าที่โดยใช�สถานะและขอบเขตอํานาจหน�าที่ของเจ�าหน�าที่

หรือเจ�าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพ้ืนฐานในวิชาชีพตน ทั้งน้ีเพราะอํานาจหน�าที่ที่มีอยู6เกิดจาก
การมีตําแหน6ง หรือการเปHนเจ�าหน�าที่หรือเจ�าพนักงานตามกฎหมาย 

องค�ประกอบสุดท�าย คือ เม่ือผลประโยชน�ที่ ขัดแย�งน้ันไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช�
วิจารณญาณในทางใดทางหน่ึงเพ่ือผลประโยชน�ส6วนตัว 

จึงเห็นได�ว6าจากนิยามศัพท�ของนักวิชาการข�างต�นสามารถสรุปความหมายของผลประโยชน�ทับซ�อน 

(Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน�ส6วนตัวของเจ�าหน�าที่รัฐไปขัดแย�งกับผลประโยชน�ส6วนรวมแล�วต�อง

เลือกเอาอย6างใดอย6างหน่ึง ซ่ึงทําให�ตัดสินใจได�ยากในอันที่จะปฏิบัติหน�าที่ให�เกิดความเปHนธรรมและ

ปราศจากอคติ 
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2. รูปแบบของผลประโยชน�ทับซ�อน แบ6งออกเปHน 7 รูปแบบ ได�แก6 

1 . การรับผลประโยชน�ต6างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ

ผลประโยชน�ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม6เหมาะสมและมีผลต6อการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่ เช6น หน6วยงานราชการ

รับเงินบริจาคสร�างสํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เปHนคู6สัญญากับหน6วยงาน การใช�งบประมาณ 

ของรัฐเพ่ือจัดซ้ือจัดจ�างแล�วเจ�าหน�าที่ได�รับของแถมหรือผลประโยชน�อื่นตอบแทน  

2. การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเปHนคู6สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ�ที่

เจ�าหน�าที่ของรัฐมีส6วนได�เสียในสัญญาที่ทํากับหน6วยงานที่ตนสังกัด เช6น การใช�ตําแหน6งหน�าที่ที่ทําให�

หน6วยงานทําสัญญาซ้ือสินค�าจากบริษัทของตนเองหรือจ�างบริษัทของตนเองเปHนที่ปรึกษา หรือซ้ือที่ดิน ของ

ตนเองในการจัดสร�างสํานักงาน  

3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน6งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง 

การที่บุคลากรออกจากหน6วยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่

ตนเองเคยมีอํานาจควบคุม กํากับ ดูแล 
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4. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช6น เจ�าหน�าที่ของรัฐตั้งบริษัท

ดําเนินธุรกิจที่เปHนการแข6งขันกับหน6วยงานหรือองค�กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ�างเปHนที่ปรึกษา

โครงการโดยอาศัยตําแหน6งในราชการสร�างความน6าเชื่อถือว6าโครงการของผู�ว6าจ�างจะไม6มีป%ญหาติดขัด ใน

การพิจารณาจากหน6วยงานที่ตนสังกัดอยู6  

5. การรับรู�ข�อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ�ที่ผู�ดํารงตําแหน6งสาธารณะ 

ใช�ประโยชน�จากการรู�ข�อมูลภายในเพ่ือประโยชน�ของตนเอง เช6น ทราบว6าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไป

ซ้ือที่ดินโดยใส6ชื่อภรรยา หรือทราบว6าจะมีการซ้ือที่ดินเพ่ือทําโครงการของรัฐก็รีบไปซ้ือที่ดินเพ่ือเก็งกําไร

และขายให�กับรัฐ ในราคาที่สูงข้ึน 

6. การใช�ทรัพย�สินของหน6วยงานเพ่ือประโยชน�ของธุรกิจส6วนตัว (Using your employer’s property 

for private advantage) เช6น การนําเคร่ืองใช�สํานักงานต6างๆกลับไปใช�ที่บ�าน การนํารถยนต�ในราชการ 

ไปใช�เพ่ืองานส6วนตัว 

7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน�ในทางการเมือง (Pork-belling) เช6น 

การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ�านเกิดของตนเอง หรือการใช�งบประมาณ

สาธารณะ เพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง  

จากรูปแบบประเภทต6างๆของป%ญหาความขัดแย�งกันในประโยชน�ส6วนตัวและประโยชน�ส6วนรวม  

จะเห็นว6าโอกาสความเปHนไปได�ที่จะเกิดป%ญหามีสูงมากเพราะป%ญหาดังกล6าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรม

ที่เข�าข6ายความขัดแย�งอย6างกว�างขวาง ดังน้ันกลไกหรือเคร่ืองมือส6วนใหญ6ที่ใช�ในการจัดการกับป%ญหา 

ความขัดแย�ง     ของผลประโยชน�ส6วนตัวกับผลประโยชน�ส6วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ใน

การทํางานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิดเก่ียวกับ

ผลประโยชน�ทับซ�อนทุกรูปแบบ 
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แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน�ทับซ�อน 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  

 

 

  

   

 

 

   

 

 

  

 

  

  

 

   

 

 

 

การรับประโยชนต�างๆ 
(Accepting benefits) 

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/         
เงินบริจาคจากลูกค,าของหน�วยงาน 

การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) 
หรือเป7นคู�สัญญา (Contracts) 

มีส�วนได,เสียในสัญญาท่ีทํากับ
หน�วยงานต,นสังกัด 

การทํางานหลังจากออกจากตําแหน�ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ        

(Post-employment) 

ลาออกจากหน�วยงานเพ่ือไปทํางาน
ในหน�วยงานท่ีดําเนินธุรกิจประเภท

เดียวกัน 

การทํางานพิเศษ (Outside 
employment or moonlighting) 

ต้ังบริษัทดําเนินธุรกิจท่ีแข�งขันหรือ   
รับงานจากหน�วยงานต,นสังกัด 

การรับรู,ข,อมูลภายใน            
(Inside information) 

การใช,สมบัติของหน�วยงานเพ่ือ
ประโยชนของธุรกิจส�วนตัว      
(Using your employer’s 

property for private advantage)

การนําโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกต้ังเพ่ือประโยชนในทางการเมือง 

(Pork-belling) 

ใช,ประโยชนจากข,อมูลภายในเพ่ือ
ประโยชนของตนเอง 

นําทรัพยสินของหน�วยงานไปใช,      
ในงานส�วนตัว 

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนท่ี
ตนเอง หรือการใช,งบสาธารณะ     

เพ่ือหาเสียง 
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บทที่ 2 

แนวทางการป องกันและแก�ไขป"ญหาผลประโยชน�ทับซ�อน 
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1. แนวทางการป#องกันและแก�ไขป%ญหาผลประโยชน�ทับซ�อน 

     (1) การกําหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค�หรือคุณสมบัติต�องห�าม (Qualification and disqualification 

from office) เปHนเคร่ืองมือที่ใช�ในการป#องกันเบื้องต�นมิให�มีโอกาสเกิดป%ญหาความขัดแย�งของผลประโยชน�

ส6วนตัวกับผลประโยชน�ส6วนรวมในกรณีของข�าราชการการเมือง คุณสมบัติต�องห�ามที่นานาประเทศ มัก

กําหนด ได�แก6     การห�าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต�องไม6ดํารงตําแหน6ง ข�าราชการประจํา และต�องไม6เปHนผู�มี

ส6วนได�ส6วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต6างๆกับรัฐ เปHนต�น  

(2) การเป}ดเผยข�อมูลเก่ียวกับทรัพย�สิน หน้ีสิน และธุรกิจของครอบครัวให�สาธารณะทราบ 

(Disclosure of personal interests) เช6น การแจ�งถึงจํานวนหุ�นส6วนหรือธุรกิจส6วนตัวว6ามีอะไรบ�าง แบ6ง

ได�เปHน 2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ�งทรัพย�สินหรือความต�องการส6วนบุคคลเม่ือมีข�อขัดแย�งเกิดข้ึน 

และประเภทที่สอง คือ การแจ�งทรัพย�สินของเจ�าหน�าที่ก6อนจะมาดํารงตําแหน6ง ถึงแม�วิธีการน้ีจะไม6ใช6

เคร่ืองมือที่แก�ป%ญหาความขัดแย�ง ของผลประโยชน�ส6วนตัวกับผลประโยชน�ส6วนรวมได�โดยตรง แต6อย6างน�อย

การเป}ดเผยข�อมูลส6วนตัวก็ช6วยให�สาธารณชนสามารถวิเคราะห�หรือมองเห็นช6องทางที่อาจจะก6อให�เกิด

ป%ญหาได�ง6ายข้ึน 

(3) การกําหนดข�อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เปHนการสร�างกรอบเพ่ือบอกถึงสิ่งที่ควร

และไม6ควรยึดถือเปHนหลักในการทํางาน ถ�าไม6ปฏิบัติตามไม6ถือว6าผิดทางกฎหมายแต6สามารถบ6อนทําลาย

ความเชื่อม่ันที่สังคมจะมีต6อเจ�าหน�าที่ของรัฐผู�น้ัน และสามารถเปHนบ6อเกิดแห6งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชน

จะมีต6อระบบราชการ 

(4) ข�อกําหนดเก่ียวกับการทํางานหลังพ�นตําแหน6งในหน�าที่ทางราชการ (Post-office employment 

restriction) เปHนข�อกําหนดที่มีวัตถุประสงค�เพ่ือป#องกันมิให�ผู�ที่ดํารงตําแหน6งในหน6วยงานของรัฐนําข�อมูลลับ 

(Confidential information) ภายในหน6วยงานที่เขาทราบไปใช�ประโยชน�หลังจากการออกจากตําแหน6ง

ดังกล6าวแล�ว รวมถึงป#องกันการใช�สิทธิในการติดต6อหน6วยงานราชการในฐานะที่เคยดํารงตําแหน6งสําคัญ 

ในหน6วยงานราชการมาแล�ว  

นอกจากแนวทางดังกล6าวข�างต�นแล�วจําเปHนต�องมีกลไกสําหรับการบังคับใช� (Enforcement) 

กฎระเบียบ ที่กําหนดข้ึน เช6น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค�กรกํากับดูแลเพ่ือตรวจสอบให�ผู�อยู6ภายใต�

กฎระเบียบดังกล6าวปฏิบัติตามข�อกําหนดที่บัญญัติไว� โดยคณะกรรมการดังกล6าวต�องมีความเปHนอิสระอย6าง

เพียงพอเพราะในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบที่เกิดข้ึนก็ต�องทําหน�าที่สอบสวนข�อเท็จจริงก6อนที่จะ

ดําเนินการตามมาตรการที่เก่ียวข�องต6อไป 
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การสร�างการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คือ ประการแรก การมุ6งเน�นความรับผิดชอบ      
ต6อสาธารณะ (Accountability) ประการที่สอง มีความโปร6งใสในการดําเนินงาน (Transparency) ซ่ึง
รวมถึงการที่สาธารณชนสามารถเข�าถึงข�อมูลต6างๆได� ประการที่สาม การมีหลักการที่แน6นอนคงเส�นคงวา
และเปHนธรรมเพ่ือให�ประชาชนเกิดความม่ันใจ (predictability) ซ่ึงหมายความว6ากฎเกณฑ�ต6างๆจะต�องใช�
บังคับกับทุกคนอย6างเท6าเทียมกันไม6ลําเอียง ไม6เลือกปฏิบัติ และไม6เปลี่ยนแปลงบ6อยๆจนก6อให�เกิดความ
สับสน และประการสุดท�าย คือ การมีส6วนร6วมของประชาชน (Public Participation) หมายความว6าผู�บริหาร
ระดับสูงจะต�องเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกในองค�กร กล6าวคือในการตัดสินใจด�านนโยบายน้ันจะต�อง
เป}ดรับฟ%งความคิดเห็นและให�สมาชิกขององค�กรมีส6วนร6วม ในการตัดสินใจ 
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ควบคู6ไปกับการสร�างระบบการบริหารจัดการที่ดีก็ คือ ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายให�ทันสมัย 

ชัดเจน ครอบคลุม และสามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมได�ทัน 
ประการที่สอง การปฏิรูปองค�กรอิสระเพ่ือการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน�ทับซ�อนให�มีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการที่เปHนอิสระ ไม6ถูกแทรกแซงจาก
การเมือง และเปHนผู�ที่มีความรู�ความสามารถอย6างแท�จริง ประการที่สาม กําหนดหลักเกณฑ�ด�านจริยธรรม
คุณธรรม (Codes of ethics) รวมทั้งจรรยาบรรณทางวิชาชีพต6างๆ เพ่ือเปHนแนวทางอันชัดเจนในการชี้นํา
พฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต�อง กําหนดบทลงโทษผู�ประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันก6อให�เกิดการ
ยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุ6มวิชาชีพให�สูงขึ้น ประการสุดท�าย ส6งเสริมภาคประชา
สังคมให�เข�มแข็งเปHนองค�กรแบบเป}ด สมัครใจในการรับสมาชิก มีความเปHนอิสระในการดําเนินงานและมี
จิตสํานึกที่เสียสละในการทํางานเพ่ือผลประโยชน�ของส6วนรวม องค�กรภาคประชาสังคมเหล6าน้ีจะมีบทบาท
สําคัญในการเคลื่อนไหวเพ่ือการมีส6วนร6วมและตรวจสอบการดําเนินงานของภาคสาธารณะให�ปลอดจาก
ผลประโยชน�ทับซ�อนได�อย6างแท�จริง 
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2. มาตรการขับเคลื่อนเพ่ือป#องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 

ประการแรก การกําหนดหลักเกณฑ�ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพ่ือให�เกิดความชัดเจนว6า
อะไรคือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิให�ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเปHนชอบหรือเห็นกงจักรเปHนดอกบัว             
โดยจะต�องนิยามและกําหนดมาตรฐานการกระทําต6างๆให�ชัดเจน ซ่ึงวิธีการกําหนดหลักเกณฑ�ทางจริยธรรม
คุณธรรมดังกล6าวน้ี สามารถกระทําได�โดยการส6งเสริมให�ผู�ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้งเปHนสมาคม
และส6งเสริมให�สมาคมวิชาชีพต6างๆมีการบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือป#องกันมิให�เกิดป%ญหาผลประโยชน�ทับซ�อนในแต6ละวิชาชีพ เพ่ือนิยามให�หลักเกณฑ�ทางจริยธรรม
มีความชัดเจน สมาชิกของแต6ละกลุ6มวิชาชีพสามารถนําไปปฏิบัติได� พร�อมกับมีบทลงโทษสําหรับผู�ที่ไม6
ปฏิบัติตาม  

ความชัดเจนเก่ียวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ�ทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานสําหรับกํากับ 
ความประพฤติของนักการเมือง ข�าราชการ และผู�เชี่ยวชาญด�านต6างๆเปHนสิ่งที่มีความสําคัญอย6างย่ิง  
เพราะหลักเกณฑ�ทางจริยธรรมต6างๆเหล6าน้ี เปHนแนวทางชี้แนะว6าบุคคลที่มีตําแหน6งหน�าที่ทางด�าน
สาธารณะน้ันควรจะมีความประพฤติอย6างไรอะไรที่ถือเปHนพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเน่ืองจากเปHนป%ญหา
ผลประโยชน�ทับซ�อนเป}ดโอกาสให�มีการอภิปราย ถกเถียงและสร�างเปHนข�อตกลงร6วมเก่ียวกับหลักเกณฑ�ทาง
จริยธรรมที่พึงปฏิบัติ 

 
ประการที่สอง การถ6ายทอด ปลูกฝ%งหลักเกณฑ�ทางจริยธรรมคุณธรรมสู6สมาชิกของสังคม โดยผ6าน

สื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือให�มีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
การจัดอบรมให�แก6สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพ่ือเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจ การอภิปรายถกเถียง 
เพ่ือก6อให�เกิดความกระจ6างในประเด็นที่คลุมเครือน6าสงสัย มาตรการดังกล6าวน้ีถือเปHนการถ6ายทอดและ
ปลูกฝ%งสมาชิกของสังคมโดยผ6านช6องทางต6างๆ อันจะทําให�สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของป%ญหาผลประโยชน�ทับซ�อน รู�สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับย้ังตนเองและห�ามปราม
ผู�อื่นมิให�กระทําการอันเปHนผลประโยชน�ทับซ�อนได� สมาชิกไม6สามารถอ�างได�อีกต6อไปว6าตนทําผิดเพราะไม6ทราบ 
ที่สําคัญไม6น�อยไปกว6ากันก็คือการกําหนดบทลงโทษสําหรับผู�ที่มีความผิดเก่ียวกับวินัยอย6างชัดเจนน้ันจะ
ช6วยลดป%ญหาผลประโยชน�ทับซ�อนหรือพฤติกรรมที่ไม6เหมาะสมและไม6สามารถยอมรับได�ให�น�อยลง 
  
          ประการที่สาม เสริมสร�างความเข�มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of civil 
society) โดยการสนับสนุนให�ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสํานึกต6อส6วนรวม อันจะนําไปสู6การรวมตัวกัน
จัดตั้งองค�กรแบบสมัครใจอย6างอิสระ สําหรับดําเนินกิจกรรมเพ่ือส6วนรวม รวมทั้งส6งเสริมสื่อสารมวลชน 
ที่เปHนอิสระในการดําเนินงานทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน� และหนังสือพิมพ�ต6างมีบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถ 
มีจิตสํานึกที่เสียสละเพ่ือส6วนรวม และมีการจัดตั้งเปHนองค�กรที่เข�มแข็งซ่ึงภาคประชาสังคมที่มีอํานาจต6อรอง
สูงดังกล6าวน้ีจะสามารถถ6วงดุลอํานาจและตรวจสอบการดําเนินงานของนักการเมืองและเจ�าหน�าที่รัฐ
ระดับสูงได�อย6างมีประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับย้ังป%ญหาผลประโยชน�ทับซ�อนของนักการเมืองและ
ข�าราชการระดับสูงให�น�อยลงได� 
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          ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก�ไขระเบียบข�อบังคับต6างๆของหน6วยงาน เพ่ือให�
บทบัญญัติทางกฎหมายให�มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน�ทับซ�อนไว�อย6างชัดเจน มี
ความครอบคลุม    การแก�ไขข�อกฎหมายและการบังคับใช�จะต�องมิให�เกิดความลักลั่น ป}ดช6องโหว6ของ
กฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวินิจฉัยคดีให�เกิดความเปHนธรรมแก6ทุกฝ1ายให�มากที่สุดรวมทั้ง
บทลงโทษในกฎหมายต6างๆให�เปHนไปในแนวทางเดียวกัน 
 
 
 ประการที่ห�า การปฏิรูปองค�กรอิสระที่ทําหน�าที่ป#องกันและปราบปรามผลประโยชน�ทับซ�อน เช6น 
คณะกรรมการป#องกันและปราบปรามการทุจริตแห6งชาติ คณะกรรมการป#องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ6นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห6งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง             
และศาลยุติธรรม โดยจะต�องปฏิรูปองค�กรเหล6าน้ีให�มีประสิทธิภาพในการทํางาน มีบุคลากรที่มีความรู�
ความสามารถ และมีคุณธรรมในการทํางาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ�ที่เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและ
แต6งตั้งกรรมการที่เปHนอิสระไม6ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเปHนกลาง มีกฎกติกากํากับการทํางานที่
ชัดเจน มีเป#าหมายในการทํางานที่สามารถวัดและประเมินผลได�และมีระบบการบริหารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพ 
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3. ตารางสรุปตัวอย6างโอกาสท่ีจะเกิดผลประโยชน�ทับซ�อนของข�าราชการและ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐกลุ6มต6างๆ 
 

กลุ6มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต6อป%ญหาการเกิดผลประโยชน�ทับซ�อน 

      1. 
นักการเมือง 

 การรับเงินหรือผลประโยชน�อ่ืนใด เพ่ือแต6งตั้ง หรือเลื่อนตําแหน6งข�าราชการข้ึนเปHนผู�บริหาร
ระดับสูง 

 การใช�อํานาจหน�าที่เพ่ือให�บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได�รับงาน/ การจ�างเหมาจากรัฐ 

 การใช�ข�อมูลของทางราชการเพ่ือแสวงหาประโยชน� 

 การแต6งตั้งคนสนิท/พวกพ�องของตนเปHนกรรมการในหน6วยงานของรัฐ  โดยเฉพาะอย6างย่ิง
องค�กรอิสระที่ทําหน�าที่ในการกํากับดูแล (Regulators) สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ 

 การใช�ตําแหน6งหน�าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก6อให�เกิดประโยชน�ต6อตนเอง ญาติ/พวกพ�อง 
      2. 
ข�าราชการ
ประจําและ
เจ�าหน�าที่
ของรัฐ 

 

ทั่วไป 

 การนําข�อมูลลับ/ข�อมูลภายในมาใช�หาประโยชน�ให�แก6ตนเองหรือพวกพ�อง 

 หัวหน�าหน6วยงานซ่ึงครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก6อสร�างแต6งตัง้ให�ญาต/ิ คนสนิท/คนที่มี
ความสัมพันธ�ฉันญาติข้ึนเปHนผู�อํานวยการกองพัสดุ 

 การช6วยญาติมิตรหรือคนสนิทให�ได�งานในหน6วยงานที่ตนมีอํานาจ 

 การรับผลประโยชน�หรือการเรียกร�องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน�าที่ความรับผิดชอบ 

 การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน6วยงาน 

 การทํางานหลังเกษียณให�กับหน6วยงานที่มีผลประโยชน�ขัดกับหน6วยงานต�นสังกัดเดิม 

 การนํารถราชการไปใช�ในกิจธุระส6วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค6านํ้ามัน 

 การนําบุคลากรของหน6วยงานไปใช�เพ่ือการส6วนตัว 

กลุ6มวิชาชีพที่เก่ียวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซ้ือจัดจ�าง 

 การหาผลประโยชน�จากความไม6รู�ในระเบียบและข�อมูลของทางราชการของประชาชนโดยเรียก
รับเงินและอ�างว6าจะสามารถช6วยให�สามารถเสียค6าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิซ้ือขายที่ดิน
ในราคาที่ถูกกว6าได� ผู�บริหารสถาบันการเงินหวังก�าวหน�าในอาชีพจึงได�ร6วมมือและให�ความ
ช6วยเหลือแก6นักการเมืองในการกู�เงินในวงเงินสูงในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย�   ค้ํา
ประกันให�สูงเกินกว6าความเปHนจริง 

 ผู�บริหารสถาบันการเงินใช�อํานาจหน�าที่ให�ผู�ใต�บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือบ�านพร�อมที่ดิน
ในโครงการของตนให�แก6ลูกค�าของสถาบันการเงิน เพ่ือแลกกับความสะดวกในการทําธุรกิจกับ
สถาบันการเงิน 

 เจ�าหน�าที่ตรวจสอบภาษีอากรได�เป}ดสํานักงานบัญชีเพ่ือทําบัญชีและรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
จํากัด ซ่ึงในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให�บริการเฉพาะรายที่ตนเองได�รับประโยชน�จากผู�เสีย
ภาษีเท6าน้ัน 
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กลุ6มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต6อป%ญหาการเกิดผลประโยชน�ทับซ�อน 

 การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค�าที่จะจัดซ้ือจัดจ�างให�บริษัทของตนหรือของ
พวกพ�องได�เปรียบหรือชนะในการประมูล 

 การให�ข�อมูลการจัดซ้ือจัดจ�างแก6พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน�ในการประมูลหรือ
การจ�างเหมารวมถึงการปกป}ดข�อมูล เช6น การป}ดประกาศหรือเผยแพร6ข�อมูลข6าวสารล6าช�า 
หรือพ�นกําหนดการย่ืนใบเสนอราคา เปHนต�น 

กลุ6มวิชาชีพอิสระ 

 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต6อการปฏิบัติหน�าที่ประจํา 

 การใช�สิทธิในการเบิกจ6ายยาให�กับญาติแล�วนํายาไปใช�ที่คลินิกส6วนตัว 

 การรับประโยชน�จากระบบการล็อคบัตรคิวให�แก6เจ�าหน�าที่หรือญาติเจ�าหน�าที่ในหน6วยงาน 
โดยผู�มีหน�าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อคไว�มากกว6าที่หน6วยงานกําหนดและไปเรียกรับประโยชน�จาก
บัตรคิวที่ล็อคไว�เกินเหล6าน้ันจากผู�รับบริการที่ต�องการลัดคิว 

กลุ6มวิชาชีพที่เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม 

 การเรียกรับผลประโยชน�จากการอนุญาตให�คืนของกลาง เปHนต�น 

กลุ6มวิชาชีพวิชาการ 

 คณะกรรมการตรวจรับผลงานทําหน�าที่เสมือนเปHนนายหน�าให�แก6บริษัทที่ปรึกษา โดยรับ
รายงานผลการศึกษามาพิจารณาก6อนและแก�ไขในประเด็นที่คาดว6าอาจถูกคณะกรรมการคน
อ่ืนท�วงติง รวมถึงการเข�าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอ่ืน 

3. 
ข�าราชการ
ท�องถ่ิน 

3.1 การเข�ามาดําเนินธุรกิจและเปHนคู6สัญญากับองค�กรปกครองส6วนท�องถ่ิน 

 สมาชิกสภา/ผู�บริหารท�องถ่ินมาดําเนินธุรกิจกับองค�กรปกครองส6วนท�องถ่ินที่ตนเปHนสมาชิก 

 ญาติ/ภรรยา (อาจไม6ได�จดทะเบียน) ของผู�บริหารท�องถ่ินเปHนคู6สัญญาหรือรับเหมางานกับ
องค�กรปกครองส6วนท�องถ่ิน 

 สมาชิกสภา/ผู�บริหารท�องถ่ินเข�าไปมีส6วนได�ส6วนเสียในฐานะผู�รับมอบอํานาจจากบริษัท ห�าง
ร�าน ในการย่ืนซองประกวดราคา 

 สมาชิกสภา/ผู�บริหารท�องถ่ินเปHนบุคคลร6วมเจรจาไกล6เกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัทห�างร�าน ใน
กรณีงานจ�างเหมามีป%ญหา 

 ผู�บริหารสภา/ผู�บริหารท�องถ่ินหาประโยชน�ส6วนตัวจากการเก็งกําไรจากราคาที่ดิน ทั้งในรูป
ของการใช�ข�อมูลภายในไปซ้ือ ที่ดินไว�ก6อน หรืออาจเปHนในรูปแบบที่กําหนดที่ตั้งโครงการใน
พ้ืนที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู6เพ่ือขายที่ดินของตนเองในราคาที่สูง 

 องค�กรปกครองส6วนท�องถ่ิน ทําสัญญาเช6ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซ่ึงเปHนของสมาชิก
ขององค�กรปกครองส6วนท�องถ่ินน่ันเอง 

 นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค�าหรือบริการของบริษัทตนเองให�กับเทศบาล 
3.2 การใช�งบประมาณหลวงเพ่ือประโยชน�ส6วนตนและเพ่ือหาเสียง 
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กลุ6มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต6อป%ญหาการเกิดผลประโยชน�ทับซ�อน 

 การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข�าไปในพ้ืนที่ของตนเอง 

 การใช�งบประมาณราชการทําโครงการพร�อมเขียนป#ายและชื่อของผู�ของบประมาณ ประกาศให�
ชาวบ�านทราบเพ่ือเปHนการหาเสียง 

 การที่สมาชิกสภาท�องถ่ินซ่ึงมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช�งบประมาณของฝ1าย
บริหารกลับไปมีส6วนในการใช�งบประมาณส6งผลต6อการทําหน�าที่ในการตรวจสอบและใช�
วิจารณญาณในการตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกต�องและประโยชน�สาธารณะ  
เน่ืองจากต�องการงบที่เหลือจากการแปรญัตติไปดําเนินการในเขตพ้ืนที่ของตน 

 
 
4. 
ประชาชน 

 
 
การเสนอให�ค6านํ้าร�อนนํ้าชาให�แก6เจ�าหน�าที่เพ่ือแลกกับการลัดคิวรับบริการ 
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4. ตัวอย6างพฤติกรรมผลประโยชน�ทับซ�อนท่ีพบเห็นบ6อย  

1. การนําทรัพย�สินของหน6วยงานมาใช�ประโยชน�ส6วนตัว เช6น ใช�โทรศัพท�ของหน6วยงานติดต6อธุระส6วนตัว        

นํารถราชการไปใช�ในธุระส6วนตัว เปHนต�น 

2. การใช�อํานาจหน�าที่ช6วยญาติหรือบุคคลอ่ืนให�เข�าทํางาน 

3. การใช�ข�อมูลของหน6วยงานเพ่ือแสวงหาประโยชน�แก6ตนเองหรือพวกพ�อง เจ�าหน�าที่ของรัฐทราบ

มาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ�ที่จะใช�ในการประมูลแล�วให�ข�อมูลกับบริษัทเอกชนเพ่ือให�ได�เปรียบใน

การประมูล 

4. การรับงานนอกแล�วก6อให�เกิดความเสียหายแก6หน6วยงานของตน เจ�าหน�าที่ของรัฐอาศัยตําแหน6งหน�าที่       

ทางราชการรับจ�างเปHนที่ปรึกษาโครงการให�บริษัทเอกชน เจ�าหน�าที่รัฐนําเวลาราชการไปทํางาน

ส6วนตัว 

5. การนําบุคคลากรของหน6วยงานมาใช�เพ่ือประโยชน�ส6วนตน 

6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน�อ่ืนใด ส6งผลให�มีการตัดสินใจที่เอ้ือ

ประโยชน�     แก6ผู�ให�สินบนหรือบุคคลอ่ืน 

7. การเข�าทํางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช�ความรู� ประสบการณ� หรืออิทธิพลจากที่เคยดํารงตําแหน6ง

มารับงาน หรือเอาประโยชน�ให�กับตนเองหรือพวกพ�อง เช6น เคยทํางานเปHนผู�บริหารหน6วยงานกํากับ

ดูแลกิจการโทรคมนาคม แล�วไปทํางานในบริษัทผู�ให�บริการโทรศัพท� 

8. การลัดคิวให�กับผู�ใช�บริการที่คุ�นเคย  

9. การส6งเสริมหรือสนับสนุนให�ผู�ร6วมงานแสวงหาประโยชน�ส6วนตน 

10. การให�ของขวัญหรือของกํานัลเพ่ือหวังความก�าวหน�า หรือหวังผลประโยชน�ที่มิชอบ 

11. การซ้ือขายตําแหน6ง การจ6ายผลประโยชน�ทั้งที่เปHนตัวเงินและประโยชน�รูปแบบอ่ืนเพ่ือให�ได�มาซ่ึงการ

เลื่อนระดับ ตําแหน6ง หรือความดีความชอบพิเศษ 

12. การเพิกเฉยต6อการรักษาผลประโยชน�ส6วนรวม 

13. การเรียกร�องผลตอบแทนจากการใช�อิทธิพลในตําแหน6งหน�าที่เพ่ือส6งผลที่เปHนคุณแก6ฝ1ายใดฝ1ายหน่ึง 

โดยไม6เปHนธรรม 

14. การที่มีหน�าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล�วเข�ามีส6วนได�เสียเพ่ือประโยชน�ของตนเอง หรือ

ผู�อื่น 

15. การใช�ตําแหน6งหน�าที่หาประโยชน�ให�กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ�อง เช6น เจ�าหน�าที่ของรัฐ ใช�

อํานาจหน�าที่ทําให�บริษัทของตนหรือครอบครัวได�งานรับเหมาของรัฐ เจ�าหน�าที่ฝ1ายจัดซ้ือจัดจ�างทํา

สัญญาซ้ืออุปกรณ�สํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง  
 

 



                                  คู6มือป#องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 17 

 

5. แนวทางการปฏิบัติเพ่ือป#องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 

การให� – การรับของขวัญและผลประโยชน� 

เน่ืองจากความเชื่อถือไว�วางใจของประชาชนต6อการปฏิบัติงานของข�าราชการและเจ�าหน�าที่ภาครัฐว6า

จะต�องตัดสินใจและกระทําหน�าที่ โดยยึดผลประโยชน�สาธารณะเปHนหลักปราศจากผลประโยชน�ส6วนบุคคล 

หากข�าราชการและเจ�าหน�าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน�ที่ทําให�มีอิทธิพลต6อการตัดสินใจ 

และการกระทําหน�าที่ถือว6าเปHนการประพฤติมิชอบ จึงเปHนการขัดแย�งกันระหว6างผลประโยชน�ส6วนตนและ

ผลประโยชน�ส6วนรวมได�ด�วยเช6นกัน 

 อะไรคือของขวัญและประโยชน�อ่ืนใดที่ใช�ในความหมายน้ี 
-  ของขวัญและประโยชน�อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย�สิน สิ่งของ บริการหรืออ่ืนๆ ที่
มีมูลค6า) ที่ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ภาครัฐให�และหรือได�รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได� และ
ผลประโยชน�จากการจ�างงานในราชการปกติ 
-  ของขวัญและผลประโยชน�อื่นใดสามารถตีค6าตีราคาเปHนเงิน หรืออาจไม6สามารถตีค6าตีราคาได� 
-  ของขวัญที่สามารถคิดราคาได� (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค�าบริโภค ความบันเทิง การต�อนรับ             
ให�ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ�เคร่ืองใช� เช6น ตัวอย6างสินค�า บัตรของขวัญ เคร่ืองใช�ส6วนตัว บัตรกํานัล  
บัตรลดราคาสินค�าหรือบริการ และเงิน เปHนต�น 
-  ของขวัญและประโยชน�อ่ืนใดที่คิดเปHนราคาไม6ได� (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆหรือ
บริการใดๆที่ไม6สามารถคิดเปHนราคาที่จะซ้ือขายได� อาทิเช6น การให�บริการส6วนตัวการปฏิบัติด�วยความชอบ
ส6วนตน การเข�าถึงประโยชน� หรือการสัญญาว6าจะให�หรือการสัญญาว6าจะได�รับประโยชน�มากกว6าคนอ่ืนๆ 
 

 แนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน : กรณีการให�หรือรับของขวัญ 
ในประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ประกาศคณะกรรมการป#องกันและปราบปรามการทุจริต
แห6งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าที่ของรัฐ พ.ศ. 
2543 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว6าด�วยการให�หรือรับของขวัญของเจ�าหน�าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ได�
กําหนดหลักเกณฑ�เก่ียวกับการให�หรือรับของขวัญและผลประโยชน�ของเจ�าหน�าที่ของรัฐไว� ซ่ึงสามารถสรุป
แนวทางสําคัญได� ดังน้ี 

1. เจ�าหน�าที่ของรัฐต�องไม6รับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพย�สิน

อันควรได�ตามกฎหมาย เว�นแต6การรับของขวัญหรือประโยชน�อื่นใดโดยธรรมจรรยาดังต6อไปน้ี 

1.1 การรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดจากญาติซ่ึงให�โดยเสน6หาตามจํานวนที่เหมาะสมตาม 

ฐานะแห6งตน 

1.2 การรับของขวัญหรือประโยชน�อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช6ญาติที ่มีมูลค6าในการรับจาก 

แต6ละบุคคล แต6ละโอกาสไม6เกิน 3,000 บาท  

                                                           

 



                                  คู6มือป#องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 18 

 

1.3 การรับของขวัญหรือประโยชน�อื่นใดที่เปHนการให�ในลักษณะให�กับบุคคลทั่วไป 

2. หลักเกณฑ�การรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดตามข�อ 1. ให�ใช�บังคับแก6ผู� ซ่ึงพ�นจากการเปHน

เจ�าหน�าที่ของรัฐมาแล�วไม6ถึง 2 ปZด�วย 

3. ห�ามเจ�าหน�าที่ของรัฐให�ของขวัญแก6ผู�บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู�บังคับบัญชา

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให�ของขวัญแก6กันโดยการให�ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมน้ัน 

เจ�าหน�าที่ของรัฐจะให�ของขวัญหรือประโยชน�อื่นใดที่มีมูลค6าเกิน 3,000 บาท มิได�  

4. ห�ามเจ�าหน�าที่ของรัฐยินยอมหรือรู�เห็นเปHนใจให�บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน�

อ่ืนใดจากผู�ที่เก่ียวข�องในการปฏิบัติหน�าที่ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ เว�นแต6เปHนการรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใด

ที่ให�ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญน้ันมีราคาหรือมูลค6าไม6เกิน 3,000 บาท 

5. ควรใช�บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช�บัตรแสดงความยินดีแทนการให�ของขวัญ 
เพ่ือเปHนการป#องกันการฝ1าฝ2นกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน�ในการเสริมสร�างทัศนคติในการประหยัดให� 
แก6เจ�าหน�าที่ของรัฐ 
 
รายละเอียดต�อจากน้ีเป�นข�อเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให�-รับของขวัญและหรือผลประโยชน'อื่นใด 
ในทางปฏิบัติ 
 

 เราจะจัดการอย6างไร 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆมี ๓ คําถาม ที่ใช�ในการตัดสินใจว6าจะรับหรือไม6รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน� คือ 

1) เราควรรับหรือไม6 
2) เราควรรายงานการรับหรือไม6 
3) เราสามารถเก็บไว�เปHนของตนเองได�หรือไม6 
 

1. เราควรรับหรือไม6 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม�ว6าเราจะไม6ควรรับ แต6มีหลายโอกาสที่เราไม6สามารถปฏิเสธได�หรือเปHนการรับ
ในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให�กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 
อย6างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม6เปHนการเหมาะสมอย6างย่ิงที่จะรับ 

1) ถ�าเปHนการให�เงินท6านจะต�องปฏิเสธไม6ว6าจะเปHนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเปHนเงิน เช6น ล็อตเตอร่ี หุ�น พันธบัตร เปHนการฝ1าฝ2นประมวลจริยธรรมและอาจเข�าข6ายการรับ
สินบน 

 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินน้ัน สิ่งที่ควรนํามาเปHนเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 
- ทําไมเขาจึงเสนอให� เช6น ให�แทนคําขอบคุณ การเสนอให�มีผลต6อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน

หรือไม6 
- ความประทับใจของท6านต6อของขวัญและหรือผลประโยชน�ที่จะส6งผลต6อการทํางานในอนาคต 
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 ถ�าท6านทํางานอยู6ในกลุ6มเสี่ยง อ6อนไหวหรืออยู6ในข6ายที่ต�องได�รับความไว�วางใจเปHนพิเศษ 
เช6น งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต6างๆ การจัดซ้ือจัดจ�าง การออกใบอนุญาตหรือ
การอนุมัติ/อนุญาตต6างๆ ท6านจะต�องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเร่ืองน้ีมากกว6าบุคคล
กลุ6มอ่ืน 

2) การรับก6อให�เกิดการขัดแย�งระหว6างผลประโยชน�ส6วนตนและส6วนรวมหรือไม6 หากการรับก6อให�เกิด
ความขัดแย�งระหว6างผลประโยชน�ส6วนตนและผลประโยชน�สาธารณะแล�วผลประโยชน�ส6วนตนที่ได�รับ
กลายเปHนมีอิทธิพลต6อการปฏิบัติหน�าที่ราชการ หรือก6อให�เกิดข�อสงสัยต6อสาธารณชนว6าเปHนการประพฤติ
โดยมิชอบ 

การขัดแย�งระหว6างผลประโยชน�ส6วนตนและส6วนรวม เปHนตัวกระตุ�นให�เกิดการประพฤติมิชอบและ 
การทุจริตคอร�รัปชั่น ในแต6ละส6วนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน�ของตนเอง 
โดยส6วนราชการ ที่อยู6ในกลุ6มปฏิบัติหน�าที่ที่เสี่ยงต6อการประพฤติมิชอบควรกําหนดนโยบายด�านน้ี อย6าง
เคร6งครัดมากกว6าหน6วยงานอ่ืนๆ  

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู6บนพ้ืนฐานที่ว6า “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะต�องกระทํา 
ด�วยความเปHนกลางปราศจากการมีส6วนได�ส6วนเสียในการให�บริการ และปกป#องผลประโยชน�ของสังคมไทย
โดยรวม”  

ดังน้ัน องค�กรหรือบุคคลใดๆไม6ควรใช�ของขวัญหรือผลประโยชน�มาแสวงหาผลประโยชน�ให�กับองค�กร
ของตนหรือตนเองเหนือองค�กรหรือบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอย6างย่ิงข�าราชการและเจ�าหน�าที่ภาครัฐมีพันธะ
ผูกพันที่จะต�องปฏิบัติงานอย6างเปHนธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร6งใส ความ
พร�อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต�องเที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข�าราชการ ไม6ว6า
ของขวัญและหรือผลประโยชน�น้ัน จะมีค6าเพียงเล็กน�อยก็ไม6ควรรับ เพราะก6อให�เกิดความรู�สึกผูกพันหรือ
พันธะกับผู�ให� และอาจก6อให�เกิดความ      เสื่อมศรัทธาต6อประชาชน 

 
2. เราต�องรายงานหรือไม6 
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ตัดสินจากหลักการต6อไปน้ี 

1) ธรรมชาติของผู�ให� : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข�อง เช6น ประกาศคณะกรรมการป#องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห6งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน6วยงาน เช6น การห�ามรับของขวัญหรือประโยชน�
จากคู6สัญญา/องค�กรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการค�า การสัญญาว6าจะให�-รับกับองค�กรหรือบุคคลที่จะขอ
ทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด�านต6างๆ  

2) บทบาทหน�าที่ของท6านในองค�กร : ถ�าข�าราชการน้ันๆทํางานในขอบข6ายที่อ6อนไหวและต�องการ 
ความเชื่อถือไว�วางใจเปHนพิเศษ และหรือกลุ6มที่เก่ียวกับการได�ประโยชน�หรือเสียประโยชน�ทั้งจากระดับ
องค�กร และระดับบุคคล อาทิเช6น งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจ�าง การให�ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ 
ควรให�แน6ใจที่สุดว6าตัวท6านและองค�กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม6ถูกตั้งข�อสงสัย แม�ว6าหน6วยงานของท6าน
มิได�กําหนดนโยบายเก่ียวกับการห�ามรับของขวัญหรือผลประโยชน�ใดๆและมิได�กําหนดให�รายงานการรับ
ของขวัญและผลประโยชน� ท6านควรดํารงความถูกต�องด�วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน�น้ันๆ  
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หลักการการกําหนดว6าของขวัญและผลประโยชน�อ่ืนใดควรต�องรายงานหรือไม6ควรจะต�องให�องค�กรเก็บ
รักษาไว�หรือไม6 หรือควรตกเปHนของข�าราชการ ให�เทียบกับค6าตามราคาตลาดโดยต�องมีค6าน�อยกว6า 3,000 บาท 
ทั้งน้ีให�ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป#องกันและปราบปรามการทุจริตแห6งชาติ เร่ืองหลักเกณฑ�การรับ
ทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  

 
3. เราจะเก็บรักษาไว�เองได�หรือไม6 

1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว�เอง หากมีค6าไม6เกิน 3,000 บาท 
2) หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท ส6วนราชการต�องพิจารณาตัดสินว6าจะต�องให�เปHนทรัพย�สิน       

ของส6วนราชการหรือไม6 
 

 การฝ1าฝ2นกฎน้ีมีโทษอย6างไร 
การฝ1าฝ2นนโยบายว6าด�วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน�น้ันและพร�อมฝ1าฝ2นการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล6ออกข้ึนกับความร�ายแรงของการฝ1าฝ2น
นอกจากน้ัน หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน�น้ันๆเข�าข6ายการรับสินบน ฉ�อฉลทุจริตและสามารถพิสูจน�
ได�ว6าข�าราชการและหรือเจ�าหน�าที่ภาครัฐน้ันๆรับของขวัญหรือผลประโยชน�ซ่ึงมีผลต6อความเปHนธรรม
ก6อให�เกิดผลประโยชน�แก6ผู�ให�โดย       มิชอบ หากถูกตัดสินว6าผิดจริง ผู�มีส6วนเก่ียวข�องทุกคนอาจมีส6วน
ร6วมในการรับโทษทางอาญาด�วย 
 

 การรับของขวัญและผลประโยชน� : กุญแจแห6งความเสี่ยง 
การรับของขวัญและผลประโยชน�ใดๆเปHนสาเหตุให�สาธารณชนรับรู�ว6ามีการปฏิบัติอย6างมีอคติ มีอิทธิพลต6อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหน�าที่ราชการก6อให�เกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต6อภาครัฐ
และต6อข�าราชการ กุญแจแห6งความเสี่ยง 2 ประการที่สําคัญ คือ 

1. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ� โดยตีค6าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน�น�อยกว6า 
ความเปHนจริง การตีค6าราคาต่ํากว6าความเปHนจริงน้ันบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู�อ่ืนให�คิดว6าของขวัญ
และหรือผลประโยชน�น้ันๆมีค6าต่ํากว6าที่เปHนจริงเพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกล6าวนับว6าเปHนการ
คดโกงและหลอกลวงซ่ึงเข�าข6ายฝ1าฝ2นประมวลจริยธรรม 

2. การเพิกเฉยมองข�ามความผิดและละเลยต6อผลที่เกิดข้ึน 
- การรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆอาจทําให�ติดเปHนนิสัยอย6างรวดเร็วและก6อให�เกิด 

ความคาดหวังเสมอว6าจะได�รับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆในการปฏิบัติหน�าที่ราชการ ทําให�เกิด
ความรู�สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต6อผู�รับบริการ หรือผู�รับงาน-รับจ�าง-รับเหมาฯลฯ ที่เปHนผู�ให�ของขวัญและ
หรือผลประโยชน�โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน�ตอบแทนที่ได�รับทําให�มีการปฏิบัติตอบแทนเกิน
กว6ามาตรฐานที่กําหนด         ในสถานการณ�เช6นน้ี ผู�รับจ�าง ผู�รับเหมา และหรือผู�รับจัดซ้ืออาจรับรู�
ผิดพลาดและเข�าใจว6าการรับจ�างต6างๆไม6ต�องทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค6าการบริการ นอกจากน้ัน
หากเกิดการปฏิบัติเปHนวัฒนธรรมการทํางานขององค�กร ข�าราชการและหรือเจ�าหน�าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรม
เคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน�าที่และละเว�นการปฏิบัติหน�าที่โดยความรับผิดชอบซ่ึงจัดได�ว6า
เปHนการรับสินบน 
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- การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริงมีแนวโน�มที่ เปHนไปได�มากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน� โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว6าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆถือได�ว6า
เปHนความผิด แต6ผู�รับมักจะหาเหตุผลเข�าข�างตนเองดังน้ี 
“ฉันรู�ว6าไม6ควรรับของดังกล6าว แต6ด�วยมารยาทจึงไม6กล�าจะปฏิเสธนํ้าใจหรือหากไม6รับจะเปHนการทําลาย
สัมพันธภาพระหว6างผู�ให�กับองค�กรหรือกับตนเอง” 
“คนอ่ืนๆก็ทําเช6นน้ี ทําไมฉันจะทําบ�างไม6ได�” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังน้ันมันเปHนการยุติธรรมที่เราจะได�รางวัลผลประโยชน�พิเศษบ�าง” 
“เพราะฉันเปHนคนพิเศษจริงๆ ดังน้ันผู�บังคับบัญชาจึงชมฉันและเปHนเร่ืองธรรมดาที่ฉันมักเปHนคนแรกเสมอ 
ที่ได�รับโอกาสให�ไปฝ�กอบรม/สัมมนา” 
“มันเปHนแค6ตัวอย6างฟรีให�ทดลองใช�และฉันก็ไม6คิดว6าหน6วยงานของฉันจะสั่งสินค�าชนิดนี้ แม�ว6าฉันจะ
ให�คําแนะนําก็ตาม” 
“ฉันไม6เห็นมีกฎระเบียบใดๆเก่ียวกับการให�ของขวัญ ดังน้ันฉันก็ไม6ได�ฝ1าฝ2นกฎเกณฑ�ใดๆ” 
ท6านต�องระลึกอยู6เสมอว6าเหตุผลที่ท6านใช�กล6าวอ�างเช6นน้ี ไม6สามารถปกป#องท6านจากการถูกดําเนินการ 
ทางวินัยหากการกระทําของท6านเปHนการกระทําที่มิชอบ 
 

 สถานการณ�ตัวอย6าง 
หน6วยงานภาครัฐหน่ึงส6งนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหน�าที่จัดซ้ือจัดจ�าง (HR procurement) ให�เข�าร6วม

สัมมนาด�านทรัพยากรบุคคล เจ�าหน�าที่ผู�น้ันได�รับรางวัลมูลค6า 7,000 บาท จากการเปHนผู�เข�าร6วมสัมมนา 
ที่มีบุคลิกเปHน Personnel planner ซ่ึงบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค�าที่เปHนคู6ค�ากับหน6วยงาน เจ�าหน�าที่ 
ได�เก็บของรางวัลน้ันไว�โดยไม6ได�รายงานหน6วยงานเน่ืองจากคิดว6าเปHนรางวัลที่ตนชนะจากการเข�าร6วม
กิจกรรมการสัมมนา 

ผู�บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให� และตัดสินใจว6าจะต�องมีการรายงาน
ของรางวัลน้ันและลงทะเบียนเปHนของหน6วยงาน โดยให�เหตุผลว6าการปรากฏตัวของเขาในการเข�าร6วม
สัมมนาเปHนเพราะได�รับการสนับสนุนจากหน6วยงาน ดังน้ันเปHนความชอบธรรมของหน6วยงานที่จะตัดสินว6า
จะจัดการอย6างไรกับรางวัลชิ้นน้ีเน่ืองจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน�าที่ มีความเสี่ยงในเร่ือง
ผลประโยชน�ทับซ�อน ในที่สุดเจ�าหน�าที่จึงถูกขอร�องให�สละรางวัลแก6หน6วยงานเพ่ือใช�ประโยชน�ตามความ
เหมาะสม 

 โมเดลสําหรับการตัดสินใจ 
ประเด็นการตัดสินใจ 
เจตนารมณ� : อะไรเปHนเจตนาของการให�ของขวัญและหรือผลประโยชน� 
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เก่ียวกับการให�ของขวัญและหรือผลประโยชน� 
ความเป}ดเผย : มีการเป}ดเผยต6อสาธารณชนเพียงใด 
คุณค6า : ของขวัญและหรือผลประโยชน�มีค6าราคาเท6าใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เก่ียวกับการรับของขวัญหรือไม6 และมีอะไรบ�าง 
อัตลักษณ� : ผู�ให�มีอัตลักษณ�เพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให� คืออะไร 
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 บทสรุป 
ความเชื่อถือไว�วางใจและจริยธรรมเปHนรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เม่ือท6านเปHนข�าราชการและหรือ
เจ�าหน�าที่ภาครัฐไม6ว6าจะสังกัดหน6วยงานใดท6านถูกคาดหวังให�ปฏิบัติหน�าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ 
ท6านถูกคาดหวังไม6ให�แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน�ในรูปแบบใดๆนอกเหนือจากเงินเดือนและ
ผลประโยชน�ที่รัฐจัดให� แม�ว6านโยบายของหน6วยงานหลายแห6งจะอนุญาตให�รับของขวัญได� ซึ่งถือว6า
เปHนของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต6อย6างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ1าฝ2นขอบเขต
ด�วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน�ที่ไม6เหมาะสมจะนําไปสู6ความเสี่ยงต6อการทุจริตและทําลายชื่อเสียงของ
ท6านรวมทั้งองค�กรของท6านเอง 
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บทที่ 3  

แนวทางการปฏิบัติหน�าที่เพ่ือป องกันมิให�เกิดการฝ.าฝ/น
บทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว3าด�วย การป องกัน

และปราบปรามการทุจริตพ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 
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บทที� ๓ 

 

 

 

 

                      องค�ประกอบของกฎหมาย  

         ห�ามดําเนินกิจการที่เปHนการขัดกันระหว6างผลประโยชน�ส6วนบุคคลและผลประโยชน�ส6วนรวม 

         ตามมาตรา ๑๐๐ แห6งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว6าด�วยการป#องกันและปราบปราม 

         การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงได�บัญญัติห�ามมิให�เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ใดดําเนินกิจการ ดังต6อไปน้ี 

(๑) เปHนคู6สัญญาหรือมีส6วนได�เสียในสัญญาที่ทํากับหน6วยงานของรัฐที่เจ�าหน�าที่ของรัฐ ผู�น้ัน

ปฏิบัติหน�าที่ในฐานะเปHนเจ�าหน�าที่ของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ

ดําเนินคดี 

(๒)  เปHนหุ�นส6วน หรือผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส6วน หรือบริษัทเข�าเปHนคู6สัญญากับหน6วยงานของรัฐซ่ึง

เจ�าหน�าที่ผู�น้ันปฏิบัติหน�าที่ในฐานะที่เปHนเจ�าหน�าที่ของรัฐมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม 

ตรวจสอบ 

(๓) การรับสัมปทาน หรือคงถือไว� ซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หน6วยราชการ หน6วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส6วนท�องถ่ิน หรือเข�าเปHนคู6สัญญากับหน6วยราชการ หน6วยงานของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส6วนท�องถ่ิน อันมีลักษณะเปHนการผูกขาดตัดตอน ทั้งน้ี ไม6ว6า

โดยทางตรงหรือทางอ�อมหรือเปHนหุ�นส6วน หรือเปHนผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส6วน หรือบริษัทที่รับ

สัมปทานหรือเข�าเปHนคู6สัญญาในลักษณะดังกล6าว 

(๔) เข�าไปมีส6วนได�เสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ�างในธุรกิจของ

เอกชนซ่ึงอยู6ภายใต�การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน6วยงานของรัฐที่เจ�าหน�าที่

ผู� น้ันสังกัดอยู6 หรือได�ปฏิบัติหน�าที่ในฐานะเปHนผู�ได�รับมอบหมาย ซ่ึงโดยสภาพของ

แนวทางการปฏิบัติหน�าท่ี เพ่ือป#องกันมิให�เกิดการฝ1าฝ2น

บทบัญญัติ                 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว6าด�วยการ

ป#องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 
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ผลประโยชน�ของธุรกิจของเอกชนน้ันอาจจะมีการขัดแย�งต6อประโยชน�ทางราชการหรือ

กระทบต6อความมีอิสระในการปฏิบัติหน�าที่เจ�าหน�าที่ผู�น้ัน 

 

การกระทําของเจ�าหน�าที่รัฐที่ต�องห�ามตามกฎหมาย 

(๑) เปHนคู6สัญญา หมายถึง การที่เจ�าหน�าที่ของรัฐในตําแหน6งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

ผู�บริหารส6วนท�องถ่ิน ได�เข�ามาทําสัญญากับหน6วยงานรัฐ มีฐานะเปHนคู6สัญญากับ

หน6วยงานของรัฐ อันเปHนสัญญาที่จะต�องดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง 

(๒) การมีส6วนได�เสียในสัญญา หมายถึง การที่เจ�าหน�าที่ของรัฐในตําแหน6งนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี ผู�บริหารส6วนท�องถ่ิน จะต�องมีเจตนาประสงค�จะให�ตนได�รับประโยชน�หรือเลือก

ประโยชน�ให�กับบุคคลอ่ืน โดยการใช�อํานาจหน�าที่เข�าไปยุ6งเก่ียวกับสัญญาน้ันหรือการ

เข�าไปดําเนินกิจการใดๆ เพ่ือเปHนการป#องกันในกรณี  ที่ตนอาจจะต�องเสียประโยชน�หรือ

ได�รับความเสียหาย 

(๓) การเปHนหุ�นส6วนในห�างหุ�นส6วน หมายถึง การที่ เจ�าหน�าที่ของรัฐในตําแหน6งที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนดได�ร6วมกันลงทุนในห�างหุ�นส6วน ห�างหุ�นส6วนสามัญ ห�าง

หุ�นส6วนสามัญจดทะเบียน หรือห�างหุ�นส6วนจํากัด เปHนต�น และได�เข�ามาเปHนคู6สัญญากับ

หน6วยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหน�าที่ในฐานะเปHนเจ�าหน�าที่ของรัฐเจตนาที่จะเอ้ือประโยชน�

ต6อตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

(๔) การถือหุ�นในบริษัท หมายถึง การที่เจ�าหน�าที่ของรัฐในตําแหน6งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

ผู�บริหารส6วนท�องถ่ิน ได�เข�าไปลงทุนโดยมีหุ�นในบริษัท ตามทะเบียนผู�ถือหุ�นและบริษัทที่มี

เจ�าหน�าที่ของรัฐมีหุ�นอยู6น้ันได�เข�ามาเปHนคู6สัญญา กับหน6วยงานของรัฐที่เจ�าหน�าที่ของรัฐ

ในตําแหน6งมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

 

(๕)  รับสัมปทาน หรือคงไว�ซ่ึงสัมปทาน หรือเข�าไปเปHนคู6สัญญาอันมีลักษณะเปHนการผูกขาด

เปHนหุ�นส6วนหรือผู�ถือหุ�น หรือในห�างหุ�นส6วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทาน   

 

                                   สัญญาสัมปทาน  หมายถึง สัญญาที่เอกชนได�รับอนุญาตจากรัฐให�

ดําเนินกิจการ  ต6างๆแทน ดังต6อไปน้ี  

 สัญญาที่รัฐอนุญาตให�เอกชนจัดทําบริการสาธารณะ 
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 สัญญาที่รัฐให�เอกชนร6วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 สัญญาที่รัฐให�เอกชนแสวงหาประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติ  

        การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การที่เจ�าหน�าที่ของรัฐในตําแหน6งเข�าเปHนคู6สัญญากับ

รัฐ และ    ทําสัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเปHนการผูกขาดตัดตอน ไม6ว6า

โดยทางตรงหรือทางอ�อม 

(๖) เปHนกรรมการ ที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจ�าหน�าที่ของรัฐในตําแหน6งเข�าไปมี

ส6วนได�เสียในฐานะเปHนกรรมการหรือที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน 

(๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่เจ�าหน�าที่ของรัฐในตําแหน6งนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี ผู�บริหารส6วนท�องถ่ิน ได�ทําการเปHนตัวแทน กับตัวการที่เปHนเอกชนในธุรกิจ

เอกชนอันเปHนหน�าที่ของตัวแทนในธุรกิจเอกชน 

(๘) ในฐานะพนักงานหรือลูกจ�างในธุรกิจเอกชน หมายถึง การที่เจ�าหน�าที่ของรัฐในตําแหน6ง

นายกรัฐมนตรี ผู�บริหารส6วนท�องถ่ินได�เข�าไปเปHนพนักงานหรือลูกจ�างในธุรกิจเอกชน 

 

     ข�อห�ามสําหรับคู6สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ�าหน�าที่ของรัฐที่ต�องห�ามดําเนิน

กิจการ  ที่เปHนการขัดกันระหว6างประโยชน�ส6วนบุคคลและประโยชน�ส6วนรวม 

 

    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว6าด�วยการป#องกันและปราบปรามการทุจริต ได�

บัญญัติห�ามมิ  ให�เจ�าหน�าที่ของรัฐดําเนินกิจการใดๆ ที่เปHนการขัดกันระหว6างผลประโยชน�

ส6วนบุคคลและผลประโยชน�ส6วนรวม บทบัญญัติดังกล6าวยังบังคับไปถึงคู6สมรสของเจ�าหน�าที่

ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ด�วย โดยมีข�อห�าม ดังต6อไปน้ี 

(1) ห�ามคู6สมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจ�าหน�าที่ของรัฐเปHนคู6สัญญา หมายถึง  การห�ามคู6

สมรสของ เจ�าหน�าที่ของรัฐในตําแหน6งเข�ามาเปHนคู6สัญญาโดยตรงกับหน6วยงานที่

เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�น้ันปฏิบัติหน�าที่ ในฐานะเจ�าหน�าที่ผู�มีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม 

ตรวจสอบ 

(2) ห�ามคู6สมรสของเจ�าหน�าที่มีส6วนได�เสียในสัญญา หมายถึง การที่คู6สมรสของเจ�าหน�าที่

ใน ตําแหน6งได�อาศัยอํานาจหน�าที่โดยมีเจตนาหรือความประสงค�ที่จะให�ตนได�รับ
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ประโยชน� หรือเอ้ือประโยชน�ต6อบุคคลอ่ืนๆโดยการใช�อํานาจหน�าที่ของคู6สมรสไป

ดําเนินกิจการใดๆในสัญญา 

                          (3) ห�ามคู6สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ�าหน�าที่รัฐเปHนหุ�นส6วนในห�างหุ�นส6วน หมายถึง 

การที่คู6 สมรสของเจ�าหน�าที่รัฐได�ลงทุนในห�างหุ�นส6วนสามัญ ห�างหุ�นส6วนสามัญจด

ทะเบียน ห�างหุ�นส6วนจํากัดและได�เข�ามาเปHนคู6สัญญากับหน6วยงานรัฐ 

 (4) ห�ามคู6สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ�าหน�าที่ของรัฐในตําแหน6งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

ผู�บริหารส6วนท�องถ่ินถือหุ�นในบริษัท หมายถึง การที่คู6สมรสของเจ�าหน�าที่ของรัฐเข�าไป

ลงทุนโดยการมีหุ�นในบริษัทตามทะเบียนผู�ถือหุ�นและบริษัทที่มีเจ�าหน�าที่ของรัฐมีหุ�นอยู6

น้ันได�เข�ามาเปHนคู6สัญญากับหน6วยงานของรัฐ 

 

(5) ห�ามคู6สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ�าหน�าที่ของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไว�ซ่ึงสัมปทาน 

หรือเข�าเปHนคู6สัญญาอันมีลักษณะเปHนการผูกขาดตัดตอน หรือเปHนหุ�นส6วน หรือเปHน

หุ�นส6วนที่ถือหุ�นในห�างหุ�นส6วน หรือบริษัทที่ได�รับสัมปทานหรือเข�าเปHนคู6สัญญาใน

ลักษณะดังกล6าว 

(6) ห�ามคู6สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ�าหน�าที่รัฐในตําแหน6งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

ผู�บริหารส6วนท�องถ่ินเข�าไปมีส6วนได�เสียในฐานะต6างๆเปHนกรรมการ เปHนที่ปรึกษา 

ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ�างในธุรกิจเอกชนซ่ึงอยู6ภายใต� การกํากับดูแล ควบคุม หรือ

ตรวจสอบของหน6วยงานของรัฐที่เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�น้ันสังกัดอยู6 หรือปฏิบัติหน�าที่ใน

ฐานะเปHนเจ�าหน�าที่ของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนน้ันอาจขัดแย�งกับประโยชน�

ส6วนรวม หรือประโยชน�ของทางราชการ หรือกระทบต6อความมีอิสระในการปฏิบัติ

หน�าที่ของเจ�าหน�าที่ของรัฐผู�น้ัน 

   

                                   แนวทางการปฏิบัติเพ่ือป#องกันไม6ให�ฝ1าฝ2นบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐  

๑. การเตรียมตัวก6อนเข�าสู6ตําแหน6งก6อนเปHนเจ�าหน�าที่ของรัฐ บุคคลน้ันจะต�อง ตรวจสอบ

ตนเอง  คู6สมรส บุตรที่ยังไม6บรรลุนิติภาวะ ว6าได�มีการดําเนินกิจการใดๆบ�างในขณะที่

ตนเองได�อยู6ในสถานะของเอกชน ที่ได�ทําธุรกิจหรือทําการค�าไว�กับรัฐ โดยจะต�อง

ตรวจสอบการเปHนคู6สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ หรือการเปHนกรรมการ

ผู�จัดการ การถือหุ�น หรือการเปHนหุ�นส6วนผู�จัดการในห�างหุ�นส6วนต6างๆ ว6ามีหรือไม6 
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และจะต�องสํารวจกิจการต6างๆของคู6สมรสรวมไปถึงศึกษากําหมายที่เก่ียวข�อง เพ่ือให�

ทราบก6อนเข�าสู6ตําแหน6งว6าจะต�องดําเนินการต6างๆเก่ียวกับกิจการธุรกิจน้ันอย6างไร มิ

ให�ขัดต6อบทบัญญัติของกฎหมาย 

 

๒. การปฏิบัติหน�าที่หรือการดํารงตําแหน6งในระหว6างที่เปHนเจ�าหน�าที่ของรัฐ ในตําแหน6ง

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู�บริหารส6วนท�องถ่ิน ในขณะที่ดํารงตําแหน6งตามข�างต�น

จะต�องไม6ดําเนินกิจการใดๆที่เปHนการขัดกันระหว6างผลประโยชน�ส6วนบุคคลกับ

ผลประโยชน�ส6วนรวมตามที่ กําหนดไว�ในมาตรา ๑๐๐ แห6งกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว6าด�วยการป#องกันและปราบปรามการทุจริต และการทําความเข�าใจกับคู6

สมรสในหลักการของกฎหมายได�แล�ว หรือเกิดการเข�าใจที่ไม6ถูกต�องอาจจะเปHนการ

ดําเนินการที่เปHนการต�องห�ามตามกฎหมาย กล6าวคือแม�ตนเองจะมิได�กระทําการที่

กฎหมายบัญญัติว6าเปHนความผิดแต6ละเลย ไม6ใส6ใจกับการดําเนินการของคู6สมรส ทําให�

คู6สมรสดําเนินกิจการต6างๆตามที่กฎหมายห�ามไว�เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�น้ันจะต�องได�รับ

โทษทางอาญาที่เกิดจากการกระทําของคู6สมรส โดยจะต�องถูกระวางโทษจําคุก ปรับ 

หรือทั้งจําทั้งปรับแล�วแต6กรณี 

 

๓. การดําเนินกิจการในภายหลังพ�นจากตําแหน6ง (พ�นจากการเปHนเจ�าหน�าที่ของรัฐยังไม6

ถึงสองปZ) มาตรา ๑๐๐ แห6งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว6าด�วยการป#องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ได�บัญญัติห�ามเจ�าหน�าที่ของรัฐมิให�ดําเนินกิจการที่เปHนการ

ขัดกันระหว6างผลประโยชน�ส6วนบุคคลและผลประโยชน�ส6วนรวม โดยห�ามดําเนินการ

น้ันต6อไปอีกเปHนเวลาสองปZนับแต6เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�น้ันได�พ�นจากตําแหน6ง เจ�าหน�าที่

ของรัฐในตําแหน6งน้ันๆแล�วการห�ามในส6วนน้ีได�ห�ามการดําเนินกิจการของคู6สมรสของ

เจ�าหน�าที่รัฐไว�ด�วย 
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บทที่ 4  

กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชน�ทับซ�อน และบทลงโทษ 
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กฎหมายที่เก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ�อนและบทลงโทษ 

ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว6าด�วยการป#องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
 
   มาตรา ๑๒๓/๒  ผู�ใดเปHนเจ�าหน�าที่ของรัฐ เจ�าหน�าที่ของรัฐ
ต6างประเทศ หรือเจ�าหน�าที่ขององค�การระหว6างประเทศ เรียก รับ 
หรือยอมจะรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู�อ่ืน
โดยมิชอบ เพ่ือกระทําการหรือไม6กระทําการอย6างใดในตําแหน6งไม6
ว6าการน้ันจะชอบหรือมิชอบด�วยหน�าที่ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต6
ห�าปZถึงย่ีสิบปZ หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับต้ังแต6หน่ึงแสนบาทถึง
สี่แสนบาท หรือประหารชีวิต 
 
   มาตรา ๑๒๓/๓  ผู�ใดเปHนเจ�าหน�าที่ของรัฐ เจ�าหน�าที่ของรัฐ
ต6างประเทศหรือเจ�าหน�าที่ขององค�การระหว6างประเทศกระทําการ
หรือไม6กระทําการอย6าง ใดในตําแหน6ง โดยเห็นแก6ทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อ่ืนใดซ่ึงตนได�เรียก รับ หรือยอมจะรับไว�ก6อนที่ตนได�รับ

 
 
 

เจ�าหน�าที่ของรัฐ 
 
 
 
 

 
 
 

เจ�าหน�าที่ของรัฐ 
 
 
 

 

 
 

ระวางโทษจําคุกต้ังแต6ห�าปZ ถึง

ย่ีสิบปZ หรือจําคุกตลอดชีวิต 

และปรับต้ังแต6หน่ึงแสนบาทถึง

สี่แสนบาทหรือประหารชีวิต 

 

 

ระวางโทษจําคุกต้ังแต6ห�าปZถึง

ย่ีสิบปZ หรือจําคุกตลอดชีวิต

และปรับต้ังแต6หน่ึงแสนบาทถึง

สี่แสนบาท 
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ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต6งต้ังในตําแหน6งน้ัน ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต6ห�าปZถึงย่ีสิบปZ
หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับต้ังแต6หน่ึงแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
   
   มาตรา ๑๒๓/๔  ผู�ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผู�อ่ืนเปHนการตอบแทนในการที่
จะจู งใจหรือได�จู งใจ เจ� าหน�าที่ ของรัฐ เจ� าหน�าที่ ของรัฐ
ต6างประเทศ หรือเจ�าหน�าที่ขององค�การระหว6างประเทศ โดยวิธีอัน
ทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน ให�กระทําการ
หรือไม6กระทําการในหน�าที่อันเปHนคุณหรือเปHนโทษแก6บุคคลใด 
ต�องระวางโทษจําคุกไม6เกินห�าปZหรือปรับไม6เกินหน่ึงแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 
 
   มาตรา ๑๒๓/๕  ผู�ใดให� ขอให� หรือรับว6าจะให�ทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อ่ืนใดแก6เจ�าหน�าที่ของรัฐ เจ�าหน�าที่ของรัฐต6างประเทศ 
หรือเจ�าหน�าที่ขององค�การระหว6างประเทศ เพ่ือจูงใจให�กระทําการ 
ไม6กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด�วยหน�าที่ ต�อง
ระวางโทษจําคุกไม6เกินห�าปZ หรือปรับไม6เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
 

              บุคคลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ระวางโทษจําคุกไม6เกินห�าปZ 

หรือปรับไม6เกินหน่ึงแสนบาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

 

                                 
ระวางโทษจําคุกไม6เกินห�าปZ 
หรือปรับไม6เกินหน่ึงแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ 

 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ในกรณีที่ผู�กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปHนบุคคลที่มีความ
เก่ียวข�องกับนิติบุคคลใดและกระทําไปเพ่ือประโยชน�ของนิติบุคคล
น้ัน โดยนิติบุคคลดังกล6าวไม6มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพ่ือป#องกันมิให�มีการกระทําความผิดน้ัน นิติบุคคลน้ันมีความผิด
ตามมาตราน้ี และต�องระวางโทษปรับต้ังแต6หน่ึงเท6าแต6ไม6เกินสอง
เท6าของค6าเสียหายที่เกิดข้ึนหรือประโยชน�ที่ได�รับ 
   บุคคลที่ มีความเ ก่ียวข�องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให�
หมายความถึง ลูกจ�าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซ่ึง
กระทําการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคลน้ัน ไม6ว6าจะมีอํานาจ
หน�าที่ในการน้ันหรือไม6ก็ตาม 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว6าด�วยการป#องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
 

มาตรา 100  ห�ามมิให�เจ�าหน�าที่ของรัฐผู� ใดดําเนินกิจการ
ดังต6อไปน้ี  

(๑)  เปHนคู6สัญญาหรือมีส6วนได�เสียในสัญญาที่ทํากับหน6วยงาน
ของรัฐที่ เจ�าหน�าที่ของรัฐผู� น้ันปฏิบัติหน�าที่ ในฐานะที่ เปHน

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เจ�าหน�าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ประกาศกําหนดตําแหน6ง  
( ป% จ จุ บั น กํ า ห น ด ตํ า แ ห น6 ง
นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี) การกระทํา
ของคู6สมรสให�ถือว6าเปHนการกระทํา
ของเจ�าหน�าที่ของรัฐ 

 
 

 

 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                   
เปHนความผิดฐานทุจริตต6อ
หน�าที่   จําคุกไม6เกินสามปZ
หรือปรับไม6เกินหกหม่ืนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

 



                                                                                                                      คู�มือปTองกันผลประโยชนทับซ,อน    34        

 

ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ�าหน�าที่ของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดําเนินคดี 

(๒)  เปHนหุ�นส6วนหรือผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส6วนหรือบริษัทที่เข�าเปHน
คู6สัญญากับหน6วยงานของรัฐที่เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�น้ันปฏิบัติหน�าที่
ในฐานะที่เปHนเจ�าหน�าที่ของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี  

(๓)  รับสัมปทานหรือคงถือไว�ซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หน6วยราชการ 
หน6วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส6วนท�องถ่ิน หรือเข�า
เปHนคู6สัญญากับรัฐ หน6วยราชการ หน6วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส6วนท�องถ่ินอันมีลักษณะเปHนการผูกขาดตัดตอน ทั้งน้ี
ไม6ว6าโดยทางตรงหรือทางอ�อม หรือเปHนหุ�นส6วนหรือผู�ถือหุ�นใน
ห�างหุ�นส6วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข�าเปHนคู6สัญญาใน
ลักษณะดังกล6าว  

(๔)  เข�าไปมีส6วนได�เสียในฐานะเปHนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน 
พนักงานหรือลูกจ�างในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยู6ภายใต�การกํากับ 
ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน6วยงานของรัฐที่เจ�าหน�าที่ของ
รัฐผู�น้ันสังกัดอยู6หรือปฏิบัติหน�าที่ในฐานะเปHนเจ�าหน�าที่ของรัฐ ซ่ึง
โดยสภาพของ ผลประโยชน�ของธุรกิจของเอกชนน้ันอาจขัดหรือ
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ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

3. 
 

แย�งต6อประโยชน�ส6วนรวม หรือประโยชน�ทางราชการ หรือกระทบ
ต6อความมีอิสระในการปฏิบัติหน�าที่ของเจ�าหน�าที่ของรัฐผู�น้ัน  

     เจ�าหน�าที่ของรัฐตําแหน6งใดที่ต�องห�ามมิให�ดําเนินกิจการ
ตามวรรคหน่ึงให�เปHนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

     ให�นําบทบัญญัติในวรรคหน่ึงมาใช�บังคับกับคู6สมรสของ
เจ�าหน�าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให�ถือว6าการดําเนินกิจการของ
คู6สมรสดังกล6าว เปHนการดําเนินกิจการของเจ�าหน�าที่ของรัฐ 

 
 
 
 
มาตรา 103  ห�ามมิให�เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ใดรับทรัพย�สินหรือ

ประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย�สินหรือประโยชน�
อันควรได�ตามกฎหมาย หรือกฎ ข�อบังคับที่ออกโดย อาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห6งกฎหมาย เว�นแต6การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ�และจํานวนที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

 
 
 
 
 
 

             เจ�าหน�าที่ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

เปHนความผิดฐานทุจริตต6อ

หน�าที่ จําคุกไม6เกินสามปZหรือ

ปรับไม6เกินหกหม่ืนบาท หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ 
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ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ 

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงให�ใช�บังคับกับการรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อ่ืนใดของผู�ซ่ึงพ�นจากการเปHนเจ�าหน�าที่ของรัฐมาแล�วยัง
ไม6ถึงสองปZด�วยโดยอนุโลม 
 
ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 
    ข�อ 3  ข�าราชการต�องยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําใน
สิ่งที่ถูกต�องและเปHนธรรม โดยอย6างน�อยต�องวางตน ดังน้ี 

(3)  ต�องรายงานการดํารงตําแหน6งทั้งที่ได�รับค6าตอบแทนและ
ไม6ได�รับค6าตอบแทนในนิติบุคคลซ่ึงมิใช6ส6วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค�การมหาชน ราชการส6วนท�องถ่ิน หน6วยงานอ่ืนของรัฐ และ
กิจการที่รัฐถือหุ�นใหญ6 ต6อหัวหน�าส6วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรม ในกรณีที่การดํารงตําแหน6งน้ันๆอาจขัดแย�งกับการ
ปฏิบัติหน�าที่หรืออาจทําให�การปฏิบัติหน�าที่เสียหาย  
    ข�อ 5  ข�าราชการต�องแยกเรื่องส6วนตัวออกจากตําแหน6งหน�าที่
และยึดถือประโยชน�ส6วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว6าประโยชน�
ส6วนตน โดยอย6างน�อยต�องวางตน ดังน้ี 

(1) ไม6นําความสัมพันธ�ส6วนตัวที่ตนมีอยู6ต6อบุคคลอ่ืน ไม6ว6าจะ
เปHนญาติพ่ีน�อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู�มีบุญคุณส6วนตัวมา

ข�าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ�างในสังกัด
ราชการพลเรือน 

 
 
 
 
 

ข�าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ�างในสังกัด
ราชการพลเรือน 

 
 
 
 
 
 
 

                                     

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   

ตําแหน6ง กรณีผู�ดํารงตําแหน6ง   

ระดับสูงและนักการเมือง

ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม

อย6างร�ายแรง 

 

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   

ตําแหน6ง กรณีผู�ดํารงตําแหน6ง   

ระดับสูงและนักการเมือง

ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม

อย6างร�ายแรง 
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ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ 

ประกอบการใช�ดุลพินิจให�เปHนคุณหรือเปHนโทษแก6บุคคลน้ัน หรือ
ปฏิบัติต6อบุคคลน้ันต6างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

(2) ไม6ใช�เวลาราชการ เงิน ทรัพย�สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน�ส6วนตัวของ
ตนเองหรือผู�อื่น เว�นแต6ได�รับอนุญาตโดยชอบด�วยกฎหมาย 

(3) ไม6กระทําการใด หรือดํารงตําแหน6ง หรือปฏิบัติการใดใน
ฐานะส6วนตัว ซ่ึงก6อให�เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว6าจะขัดกับ
ประโยชน�ส6วนรวมที่อยู6ในความรับผิดชอบของเจ�าหน�าที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให�ข�าราชการน้ันยุติการ
กระทําดังกล6าวไว�ก6อน แล�วแจ�งให�ผู�บังคับบัญชา หัวหน�าส6วน
ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเปHนประการใดแล�วจึงปฏิบัติตามน้ัน 

 
 
(4) ในการปฏิบัติหน�าที่ที่รับผิดชอบในหน6วยงานโดยตรงหรือ

หน�าที่อ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�การมหาชน หรือหน6วยงาน
ของรัฐ ข�าราชการต�องยึดถือประโยชน�ของทางราชการเปHนหลัก 
ในกรณีที่มีความขัดแย�งระหว6างประโยชน�ของทางราชการ หรือ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     
ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก  
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ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ 

ประโยชน�ส6 วนรวมกับประโยชน�ส6วนตนหรือส6วนกลุ6ม  อัน
จําเปHนต�องวินิจฉัยหรือช้ีขาดต�องยึดประโยชน�ของทางราชการและ
ประโยชน�ส6วนรวมเปHนสําคัญ 
 
   ข�อ 6  ข�าราชการต�องละเว�นจากการแสวงประโยชน�ที่มิชอบโดย
อาศัยตําแหน6งหน�าที่ และไม6กระทําการอันเปHนการขัดกันระหว6าง
ประโยชน�ส6วนจนและประโยชน�ส6วนรวม โดยอย6างน�อยต�องวางตน 
ดังน้ี 

(1)  ไม6เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให�ผู�อ่ืนเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับซ่ึงของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม6ว6าก6อนหรือหลัง
ดํารงตําแหน6งหรือปฏิบัติหน�าที่ไม6ว6าจะเก่ียวข�องหรือไม6เก่ียวข�อง
กับการปฏิบั ติหน�าที่หรือไม6 ก็ตาม เว�นแต6 เปHนการให� โดย
ธรรมจรรยา หรือเปHนการให�ตามประเพณีหรือให�แก6บุคคลทั่วไป 

(2)  ไม6ใช�ตําแหน6ง หรือกระทําการที่เปHนคุณ หรือเปHนโทษแก6
บุคคลใด เพราะมีอคติ 

 
 

ข�าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ�างในสังกัด

ราชการพลเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตําแหน6ง กรณีผู�ดํารงตําแหน6ง  
ร ะ ดั บสู ง แล ะ นั กการ เ มื อ ง
ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม
อย6างร�ายแรง 

 

 

 

 

                                     

                                     

  
ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก  
ตําแหน6ง กรณีผู�ดํารงตําแหน6ง  
ร ะ ดั บสู ง แล ะ นั กการ เ มื อ ง
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ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ 

    (3)  ไม6เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํา
นิติกรรมหรือสัญญา ซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะได�ประโยชน�อันมิ
ควรได�โดยชอบด�วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมน้ี 

 
     ข�อ 7  ข�าราชการต�องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอย6างตรงไปตรงมา โดยอย6างน�อยต�องวางตน ดังน้ี 

(4) ไม6เลี่ยงกฎหมาย ใช�หรือแนะนําให�ใช�ช6องว6างของกฎหมายที่
อยู6ในความรับผิดชอบของตนเพ่ือประโยชน�ของตนเองหรือผู�อ่ืน 
และต�องเร6งแก�ไขช6องว6างดังกล6าวโดยเร็ว 
    (5)  ไม6ยอมให�บุคคลอ่ืนอาศัยช่ือตนเองถือครองทรัพย�สิน สิทธิ 
หรือประโยชน�อื่นใดแทนบุคคลอ่ืนอันเปHนการเลี่ยงกฎหมาย หรือ
ใช�ช่ือบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกล6าวแทนตนเพ่ือปกป}ดทรัพย�สินของ
ตน 
     
     ข�อ 8  ข�าราชการต�องปฏิบัติหน�าที่ด�วยความเที่ยงธรรม เปHน
กลางทางการเมือง ให�บริการแก6ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม6
เลือกปฏิบัติโดยไม6เปHนธรรม โดยอย6างน�อยต�องวางตน ดังน้ี 

ข�าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ�างในสังกัด
ราชการพลเรือน 

 
 
 
 
 
 

ข�าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ�างในสังกัด

ราชการพลเรือน 
 
 
 

ข�าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ�างในสังกัด
ราชการพลเรือน 

ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม
อย6างร�ายแรง 

 

 

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก  

ตําแหน6ง กรณีผู�ดํารงตําแหน6ง  

ร ะ ดั บสู ง แล ะ นั กการ เ มื อ ง

ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม

อย6างร�ายแรง 
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ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ 

   (5)  ไม6เอ้ือประโยชน�เปHนพิเศษให�แก6ญาติพ่ีน�อง พรรคพวก  
เพ่ือนฝูงหรือผู�มีบุญคุณและต�องปฏิบัติหน�าที่ด�วยความเที่ยงธรรม
ไม6เห็นแก6หน�าผู�ใด 
  ข�อ 9  ข�าราชการต�องปฏิบัติตามกฎหมายว6าด�วยข�อมูลข6าวสาร
ของทางราชการอย6างเคร6งครัดและรวดเร็ว ไม6ถ6วงเวลาให�เน่ินช�า
และใช�ข�อมูลข6าวสารที่ได�มาจากการดําเนินงานเพ่ือการในหน�าที่ 
และให�ข�อมูลข6าวสารแก6ประชาชนอย6างครบถ�วน ถูกต�อง ทันการณ� 
และไม6บิดเบือนข�อเท็จจริง โดยอย6างน�อยต�องวางตน ดังน้ี 

(1)  ไม6ใช�ข�อมูลที่ได�มาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อัน
ไม6ใช6การปฏิบัติหน�าที่ โดยเฉพาะอย6างย่ิงเพ่ือเอ้ือประโยชน�แก6
ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
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บทที่ 5 

หน3วยงานที่รับเร่ืองร�องเรียนและขั้นตอนการดําเนินการ 
กรณีเม่ือพบเห็นพฤติกรรมที่เปFนผลประโยชน�ทับซ�อน 
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1. หน6วยงานท่ีรับเร่ืองร�องเรียนกรณีเม่ือพบเห็นพฤติกรรมท่ีเปHนผลประโยชน�ทับซ�อน 

 หากพบเห็นเจ�าหน�าที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่จะนําไปสู6การทุจริตต6อตําแหน6งหน�าที่หรือ 

มีพฤติกรรมที่เปHนการขัดแย�งกันระหว6างผลประโยชน�ส6วนตนและผลประโยชน�ส6วนรวม สามารถ

ดําเนินการแจ�งหน6วยงานต6างๆได� ดังต6อไปน้ี 

1. หน6วยงานต�นสังกัดของผู�กระทําความผิด 

ร�องเรียนผ6านคณะกรรมการจริยธรรมประจําส6วนราชการหรือหัวหน�าส6วนราชการที่ตนสังกัด 

2. สํานักงานผู�ตรวจการแผ6นดิน 

ที่อยู6 : ศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี  

(อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู6ที่ 3 ถนนแจ�งวัฒนะ แขวงทุ6งสองห�อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  

10210  

โทรศัพท� : 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร : 0-2143-8341 

เวปไซต� : http://www.ombudsman.go.th 

3. ศูนย�ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

ที่อยู6 : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค� กรุงเทพฯ 10200  

โทรศัพท� : 0-2222-1141 ถึง 55 

โทรศัพท�สายด6วน : 1567  

เวปไซต� : http://www.damrongdhama.moi.go.th 

4. ศาลปกครอง 

ที่อยู6 : เลขที่ 120 หมู6ที่ 3 ถนนแจ�งวัฒนะ แขวงทุ6งสองห�อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท� : 0 2141 1111 

โทรศัพท�สายด6วน : 1355 

เวปไซต� : http://www.admincourt.go.th 

5. สํานักงานคณะกรรมการป#องกันและปราบปรามการทุจริตแห6งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 

ที่อยู6 : เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท6าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู� ปณ. 100 

เขตดุสิต กทม.  

โทรศัพท� : 0 2528 4800-4849 

เวปไซต� : https://www.nacc.go.th 
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6. สํานักงานการตรวจเงินแผ6นดิน 

ที่อยู6 : ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท� :  0-2271-8000 

เวปไซต� : http://www.oag.go.th 

7. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

ที่อยู6 : 47/101 ถ.ติวานนท� ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท� : 02-547-1711 

เวปไซต� : http://www.fact.or.th 

8. ศูนย�ปฏิบัติการต6อต�านการทุจริตกระทรวงการคลัง 

ที่อยู6 : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท� : 02-126-5800 ต6อ 2634 

เวปไซต� : acoc.mof.go.th 
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2. ขั้นตอนการดําเนินการกรณีเม่ือพบเห็นพฤติกรรมท่ีเปHนผลประโยชน�ทับซ�อน

หรือการฝ1าฝ2นประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข�อสังเกต : หากมีการร�องเรียนไปท่ีคณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมต�องส�งเรื่องให�หัวหน�าส�วนราชการ 

เน่ืองจากคณะกรรมการฯไม�มีอํานาจหน�าท่ีในการบังคับบัญชาส่ังการกลุ�มงานคุ�มครองจรยิธรรม 

เมื�อพบเห็นพฤตกิรรม

ที�นําไปสูก่ารมี

ผลประโยชน์ทบัซ้อน

หรือมีการฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม 

คณะกรรมการจริยธรรม               

ประจําสว่นราชการ 

หวัหน้าสว่นราชการ 

กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม

(ประมวลเรื�อง สบืสวนและสรุป

ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และ

ความเห็น) 

ไมฝ่่าฝืนประมวล

จริยธรรม 

ฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรม 

ยตุเิรื�อง 

-โทษทางวินยั 

- วา่กล่าวตกัเตือน 

- ทําทณัฑ์บน 

- ให้รับการพฒันา 

รายงาน สั�งการ 

สง่เรื�อง 
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� ข้ันตอนการดําเนินการ 

1. เม่ือพบเห็นว6าเจ�าหน�าที่ของรัฐคนใดมีพฤติกรรมที่นําไปสู6การมีผลประโยชน�ทับซ�อนหรือมีการฝ1าฝ2น

ประมวลจริยธรรม สามารถร�องเรียนหรือแจ�งให�หัวหน�าส6วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรม

พิจารณาได�  

2. คณะกรรมการจริยธรรมและหัวหน�าส6วนราชการได�รับเร่ืองร�องเรียนแล�วจะสั่งการไปยังกลุ6มงาน

คุ�มครองจริยธรรมให�ดําเนินการสืบสวน รวบรวมและสรุปข�อเท็จจริง รวมทั้งข�อกฎหมายและความเห็น

ต6างๆ แล�วรายงานต6อหัวหน�าส6วนราชการพิจารณาตัดสิน 

3. หัวหน�าส6วนราชการพิจารณาและวินิจฉัยแล�วหากเปHนการฝ1าฝ2นประมวลจริยธรรมจริง หัวหน�า

ส6วนราชการจะสั่งการให�มีการลงโทษทางวินัย ว6ากล6าวตักเตือน ทําทัณฑ�บน ให�รับการพัฒนา แล�วแต6

กรณีหรือหากวินิจฉัยแล�วการกระทําน้ันไม6ฝ1าฝ2นประมวลจริยธรรม ก็ให�สั่งยุติเร่ือง 
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บรรณานุกรม 

การจัดทําคู6มือผลประโยชน�ทับซ�อนของเทศบาลตําบลส6องดาว ได�จัดทําตามแนวทางของ

สํานักงานคณะกรรมการป#องกันและปราบปรามการทุจริตแห6งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีกฎหมาย ระเบียบ 

และแนวทางในการป#องกันผลประโยชน�ทับซ�อน ดังน้ี 

  - ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 
  - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว6าด�วยการป#องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
  - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว6าด�วยการป#องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  

(ฉบับที่ 3)  

 - ประมวลกฎหมายอาญา 
- ประกาศคณะกรรมการป#องกันและปราบปรามการทุจริตแห6งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ�การรับ
ทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว6าด�วยการให�หรือรับของขวัญของเจ�าหน�าที่รัฐ พ.ศ. 2544 
 

ความหมายและแนวทางในการป#องกันแก�ไขป%ญหาผลประโยชน�ทับซ�อน อ�างอิงจาก  

 - วิจัยของมหาวิทยาลัยเกริก  

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

 - บรรดานักวิชาการต6างๆ เช6น ดร. วิทยากร เชียงกูล , ผาสุก พงศ�ไพจิตร 

 

หนังสือนักการเมืองไทย : จริยธรรมผลประโยชน�ทับซ�อนการคอร�รัปชัน โดย ศาสตราจารย� ดร.ธีรภัทร� เสรีรังสรรค� 

 

คู6มือ : การพัฒนาและส6งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข�าราชการพลเรือนสําหรับคณะกรรมการ

จริยธรรม บทที่ 4 การบริหารจัดการผลประโยชน�ทับซ�อน 
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