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คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลเมืองปรกฟูา 

 

ค าน า 

เทศบาลเมืองปรกฟูาได้ให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของ 
รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ เสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมท้ังปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและเพื่อน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการกระท าท่ีเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าคู่มือการ 
ปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้ขึ้น 

งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานและลูกจ้างให้เกิด 
ความตระหนักรู้ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมท้ังเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนใน 
การร่วมรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีสุจริต โปร่งใส และเป็นสังคมท่ีทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนา เป็นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล 
ได้ต่อไป 

 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองปรกฟ้า



คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลเมืองปรกฟูา 

 

สารบญั 

เร่ือง หน้า 
ค าน า 
บทน า 
บทท่ี ๑ กฎหมายและความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. กฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๑ 
๒. ความหมาย ผลประโยชน์ทับซ้อน ๑ 
๓. ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                 ๒ 
๔. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๔ 

บทท่ี ๒ แนวทางปฏิบติัเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. แนวทางปฏิบัติเพื่อปูองกันมิให้มีการฝุาฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แห่ง 

               กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต         ๖ 
๒. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์  ๖ 
๓. กรณีท่ีต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเอื้อต่อการท าธุรกิจกับตนเอง  ๘ 
๔. โทษของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ๘ 

บทท่ี ๓ ช่องทางและขั้นตอนการแจ้งเบาะแส กรณีพบเห็นพฤติกรรมท่ีน าไปสู่ 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓.๑ การแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็น พฤติกรรมท่ีน าไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๑๐ 
๓.๒ ขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ ๑๐ 

ภาคผนวก: แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ๑๑ 
บรรณานุกรม ๑๗
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บทที่ ๑ 

กฎหมายและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน 

๑. กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ 
เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ 
ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าท่ี ของรัฐฝุาผืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

๑.๒ ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมดาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก าหนดว่า โดยอาศัยอ านาจตามความใน 
มาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้  
ก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา 
กล่าวคือ การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในลังคม 

๑.๓ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักส าหรับข้าราชการของเทศบาลเมืองปรกฟูา มี ๑๐ ประการ 
ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตส านึกท่ีดี ช่ือสัตย์ และรับผิดชอบ 
(๔) ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน 
(๔) การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้

หน้าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

๒. ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 
ค าว่า Conflict of Interests มีการใช้ค าภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบ 
หนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าท่ีขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐดังกล่าว ท้ังเป็นสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ 
ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือ 
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ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 
๒.๑ หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าท่ีให้ 

บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเช้าท างาน เป็นต้น 
๒.๒ รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงิน 

จากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า เป็นต้น 
๒.๓ ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ี ส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝุายใด 

ฝุายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
๒.๔ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ราชการ 

ท างานส่วนตัว เป็นต้น 
๒.๕ ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อท่ีดินในบริเวณดังกล่าวดัก 

หน้าไว้ก่อน เป็นต้น 
๒.๖ รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททาธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานท่ีตนเองท างานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี 

แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าท่ีให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 
๒.๗ ท างานหลังออกจากต าแหน่ง คือการไปท างานให้กับผู้อื่นหลังออกจากท่ีท างานเดิม โดยใช้ความรู้ 

หรืออิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น 

 
หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

• ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์ 
ของสาธารณะมีความส าคัญในอันดับต้น 

• ความชื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม 
(ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใต้กฎหมาย และต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม) 
 
๓. ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

รูปแบบพฤติกรรมและการกระท า ท่ีเช้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
 

๓.๑ การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ท่ีเกินความ 
เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี การรับของขวัญ มีได้ในหลายรูปแบบ เช่น การลดราคา 
ของท่ีซื้อ ให้การเล้ียงอาหารอย่างฟุุมเฟือย ตลอดจนการให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจ 
ของเจ้าหน้าท่ีให้เอนเอียง หรือเป็นไปในลักษณะท่ีเอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น 

ตัวอย่างเช่น การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพื่อช่วยให้ 
บริษัทตนได้รับชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ / การท่ีบริษัท แห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค า 
มูลค่ามากกว่า ๑๐ บาท แก่เจ้าหน้าท่ีในปีท่ีผ่านมา และปีนี้เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นพิเศษโดย 
ลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่นๆ เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก / การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของ 
บริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อการให้ค า 
วินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะท่ีเป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะท่ีเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ เป็นต้น 
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๓.๒ การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือ 
พวกพ้องจากต าแหน่งหน้าท่ี เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อตนเอง 

ตัวอย่างเช่น การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้อ านาจหน้าท่ีท าให้บริษัทตนเอง หรือบริษัทครอบครัว 
ได้รับงานเหมาจากรัฐหรือฝากลูกหลานเข้าท างาน / การท่ีเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้ 
หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัว ตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ / 
ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าท่ีหรือบริษัทท่ีผู้บริหารมี 
หุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น 

 

๓.๓ การท างานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปท างานหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ 
ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยด ารงต าแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยซนให้กับตนเองและพวกพ้อง 
ตัวอย่างเช่น การท่ีผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกษียณแล้วใช้อิทธิพลท่ีเคยด ารง ต าแหน่งในหน่วยงานรัฐ 
รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนท่ีตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น / 
การว่าจ้างเจ้าหน้าท่ีผู้เกษียณ มาท างานในต าแหน่งเดิมท่ีหน่วยงาน โดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย / การ
ท่ีผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปท างานในบริษัทผลิตหรือขายยา 
เป็นต้น 

 

๓.๔ การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเป็นท่ีปรึกษาและ 
การจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็นนายจ้างของ 
ภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลา และเครื่องมือของรัฐในการท างานพิเศษภายนอกท่ี 
ไม่ใช่อ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย จากหน่วยงานด้วย 

ตัวอย่างเช่น การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีทางราชการรับจ้างเป็นท่ีปรึกษา 
โครงการเพื่อให้บริษัทเอกชนท่ีว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเช่ือถือกว่าบริษัทคู่แข่ง / การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ท างานท่ี 
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มท่ีแต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับ 
มอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย / การท่ีผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นท่ีปรึกษาหรือเป็ นผู้ท่ีท า 
บัญชีให้กับบริษัท ท่ีต้องถูกตรวจสอบ เป็นต้น 

 

๓.๕ การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับ 
ของทางราชการ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อรับส่ิงตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์ ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือ
น าข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 

ตัวอย่างเช่น การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพี่
น้อง ไปซื้อท่ีดินบริเวณโครงการดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการในราคาท่ีสูงขึ้น / การท่ีเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม 
แล้วแจ้งข้อมูล ให้กับบริษัทเอกชนท่ีตนรู้จัก เพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล เป็นต้น       

     ๓.๖ การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ช่ัวคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 

ตัวอย่างเช่น การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้มีหน้าท่ีขับรถยนต์ของส่วนราชการน าน้ ามันในรถไปขาย 
และน าเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตน ท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณเพื่อซื้อน ้ามันรถมากกว่าท่ีควรจะเป็น 
พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของตนเอง และมีความผิด 
ฐานลักทรัพย์ 
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๓.๗ การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) คือ 
การใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่อเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ ต่อพื้นท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 

ตัวอย่างเช่น การท่ีนักการเมืองในจังหวัดขอเพิ่มงบประมาณเพื่อน าโครงการ ตัดถนน สร้างสะพาน 
ลงในจังหวัด โดยใช้ช่ือหรือนามสกุลของตนเองเป็นช่ือสะพาน / การใช้งบสาธารณะในการหาเสียง / การท่ี 
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นท่ีหรือบ้านเกิดของตนเอง เป็นต้น 

๔. ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผล

มาจากการไม่สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าท่ีในเรื่องส่วนตัว และเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจน และ
มีสาเหตุมาจากพื้นฐานความคิดแบบด้ังเดิมของคนไทยและมีปัจจัยท่ีเอื้อให้เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้ 

 

๔.๑ มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่อง ส่วนตัวกับเรื่อง 
ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างส้ินเชิง ดังนี้ 

(๑) คนไทยมีฐานความเช่ือในอดีตท่ีเห็นว่า ขุนนางค้าขายได้โดยไม่เป็นส่ิงท่ีน่ารังเกียจ  
(๒) ต าแหน่งหน้าท่ีราชการสามารถน ามาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มีการแยกแยะระหว่าง 

ประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม 
(๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐานสิบ (คือ ไม่แยกแยะ 

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอ านาจกับผลประโยชน์ส่วนรวม) จึงพัฒนาไม่ทันกับพื้นฐานแนวคิดของระบบ 
กฎหมายสากลท่ีเป็นระบบคิดแบบฐานสอง (คือ แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมอย่าง 
ชัดเจน) 

 

๔.๒ มีฐานคิดในเร่ืองการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เช่น การเอื้อประโยชน์
ให้ผู้เคยสนับสนุนคะแนนเสียง หรือตอบแทนต าแหน่งให้โดยจะไม่ใช่การตอบแทนด้วยตัวเงินเป็นหลัก แต่เป็นการ 
ตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่างอื่น เช่น การให้ผลประโยชน์หรือต าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น 

 

๔.๓ มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินท่ีสุรุ่ยสุร่าย ท าให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย เช่น มีภาระการใช้จ่ายใน 
การรักษาพยาบาล หรือเล้ียงดูครอบครัว ฯลฯ ท าให้มีพฤติกรรมท่ีต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดโดยสมัคร 
ใจ หรือมีพฤติกรรมท่ียักยอกประโยชน์ส่วนรวม เข้าเป็นประโยชน์ส่วนตัว เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว 

 

๔.๔ มีความจ าเป็นในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปัญหากับค่านิยม การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ท าให้ตนเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน สาเหตุส่วนหนึ่งนั้นคือปัจจัยทางสังคม ซึ่งเป็นลักษณะ 
“ตัวกูของกู” อันเป็นค่านิยมของสังคม ท่ีเน้นเรื่องวัตถุนิยม การอยากมีอยากได้การรักษาหน้าตาและยกหน้าตา 
ทางสังคม ท าให้ ต้องมีการแสวงหาทรัพย์สินและอ านาจมากขึ้น 

 

๔.๕ โครงสร้างการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ซ่ึงฝ่ายตรวจสอบยังขาดความ 
เข้าใจและระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงเอื้อต่อการมีพฤติกรรมท่ีเป็นไปในลักษณะการมีผลประโยชน์ทับซ้อนมาก 
ท่ีสุด 

๔.๖ ปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากปัจจัยด้านกฎหมาย ดังจะเห็นได้ว่า ตัวบทกฎหมายยังไม่
ตอบสนองต่อสภาพปัญหา และทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือ บทลงโทษทาง กฎหมายยังไม่เพียงพอต่อการ 
“ปูองกัน” และ “ปูองปราม” ผู้ท่ีจะกระท าหรือคิดท่ีจะกระท าเอื้อต่อการ มีผลประโยชน์ทับซ้อนเท่าท่ีควร
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บทที่ ๒ 

แนวทางปฏบิัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๑. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มิการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
   ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 

๑.๑ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 
• ก่อนเข้ามารับต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐบุคคลนั้นๆ จะต้องเตรียมตัวโดยตรวจสอบ ตนเอง คู่สมรส 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการด าเนินกิจการใดๆ บ้าง 
• ในขณะท่ีตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนท่ีได้ท าธุรกิจหรือท าการค้าไว้กับรัฐโดยจะต้องตรวจสอบการ 

เป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็นกรรมการผู้จัดการการถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
หรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่ามีหรือไม่อย่างไร และต้องส ารวจกิจการต่างๆ ของคู่สมรส รวมถึง 
การศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๑.๒ การปฏิบัติหน้าที่หรือด ารงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
• เจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่ด าเนินกิจการใดๆ ท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ 
ประโยชน์ส่วนรวม ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

• คู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน และปราบปรามการ 
ทุจริตได้ห้ามคู่สมรสมิให้ด าเนินกิจการใดๆ ท่ีเป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไว้ 
ด้วย 

๑.๓ การด าเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากต าแหน่ง(พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึง ๒ ปี) 
• กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา ๑๐๐ ได้ 

บัญญัติห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
โดยห้ามด าเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ในต าแหน่งนั้นๆ แล้ว ท้ังนี้ได้ห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วย 

 
๒. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ 

ค าแนะน า : ท่านควรด าเนินการดังนี้ 
ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่านควรพิจารณาตอบค าถาม ๓ ข้อนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่า 

จะรับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ คือ 
๒.๑ เราควรรับหรือไม่ : ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสท่ีเราไม่สามารถ

ปฏิเสธได้หรือเป็นการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ี
ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมท่ีจะรับอย่างยิ่ง ดังนี้ 

• ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ หรือการรับเงินสด หรือส่ิงใดๆ ท่ี 
สามารถเปล่ียนเป็นเงินได้เช่น หุ้น พันธบัตร หรือ ล็อตเตอรี่ฯลฯ ล้วนเข้าข่าย การรับสินบน และเป็นการฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนท้ังส้ิน 
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• ท้ังนี้ หากได้รับการเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ 
คือให้พิจารณาว่าท าไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เรา และการเสนอของดังกล่าวนั้นมีผลต่อ 
การตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐท่ีอยู่บนพื้นฐานว่าการ 
กระท าและการตัดสินใจใดๆ จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่ วนเสียในการให้บริการ 
และปกปูองผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์ 
มาแสวงหาความชอบผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท าให้ส่ันคลอนความ
เช่ือถือไว้วางใจท่ีประชาชนมีต่อรัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 
 
 

๒.๒ เราควรรายงานการรับหรือไม่ : ท่านควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้ 
• ของขวัญทั้งหมดที่ มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม  เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป 

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ถือว่าของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะมีราคา 
เท่าใด 

• ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง 
รายงานหรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ ท้ังนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

• ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เม่ือเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้อง
รายงาน หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

• ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท และ 
เจ้าหน้าท่ีมีความจ าเป็นต้องรับให้องค์กร โดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

• ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น 
ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญ ในการย้ายหน่วยงาน ขณะด ารงต าแหน่งเดิม 
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น 

• ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับ จากผู้ ให้คน
เดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้งเมื่อรวมกัน ท้ังปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้อง
รายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างท่ีได้รับ 

• ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีได้,รับจากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่าง 
กลุ่ม เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการท่ีดีแต่ เม่ือรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน 
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

• ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชนและ 
องค์กรเอกชน) ท่ีได้อย่างสม ่าเสมอ บ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิด 
อคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะ 
ได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์ เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

• เงินสดหรือส่ิงใดๆ ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ ต้องปฏิเสธไม่รับ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ 
๒.๓ เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 

• ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
• หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า 
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ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 
• หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วน ราชการ

พิจารณาตัดสินว่า จะใช้ประโยชน์อย่างไร 
 
๓. กรณีต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เอื้อต่อการท าธุรกิจกับตัวเอง 

ค าแนะน า : ท่านควรด าเนินการดังนี้ 
 

ปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ ยึดม่ันความถูกต้องดีงามและชอบธรรม ปฏิบัติงานโดยไม่ยอมโอน 
อ่อนผ่อนตามอิทธิพลหรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่ง แต่ให้ยึดการด าเนินการตามขั้นตอนของ 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการ อย่างรอบคอบและเคร่งครัด และหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ก็
ตามท่ีเข้าข่ายการใช้อ านาจหน้าท่ี ในต าแหน่งหาประโยชน์ให้กับธุรกิจของครอบครัวหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการใช้ 
อ านาจท่ีไม่สุจริต หรือเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๔. โทษของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามท่ีเข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรมท่ีพร้อมฝุาฝืน 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ 
ออก ข้ึนอยู่กับความร้ายแรงของการฝุาฝืน นอกจากนั้นหากพฤติกรรมนั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และ
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้ นๆ มีการรับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายการมี 
พฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมวด ๙ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑๐๓ ห้ามมีให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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ผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตาม
กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออก โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนท่ีคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติก าหนด 
 

บทสรุป 

ความเช่ือถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและ 
หรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐไม่ว่าจะลังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าท่ีและตัดสินใจโดยปราศจากอคติ 
ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยซนในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีรัฐ 
จัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของท่ีระลึกในโอกาสท่ี 
เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝุาฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ 
ท่ีไม่เหมาะสม จะน าไปสู่ความเส่ียงต่อการทุจริต และท าลายช่ือเสียงของท่านรวมท้ังองค์กรของท่านเอง
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บทที่ ๓ 

ช่องทางและขั้นตอนการแจ้งเบาะแส 
กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่น าสู่การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 
๑. การแจ้งเบาะแส เม่ือพบเห็นพฤติกรรมที่น าสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

เมื่อพบเห็นหรือประสบปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม
ท่ีเรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน ควรด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ เม่ือเกิดขึ้นกับตัวเอง ควรพิจารณาผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หาก 
ส่วนรวมเสียประโยชน์ ท่านควรหลีกเล่ียง เช่น หากท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดจ้าง หรือพิจารณาความดี 
ความชอบของบุคคลใกล้ชิด ท่านควรถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการฯ หรือ งดออกเสียง เนื่องจากการตัดสินใจ 
ของท่านอาจส่งผลให้การพิจารณาเกิดความเบี่ยงเบน แต่หากเป็นคนรู้จักกันธรรมดา ท่านควรประกาศให้ทราบว่า 
ท่านรู้จักบุคคลนั้นต่อคณะกรรมการ ท้ังนี้ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่านและเพื่อความโปร่งใสด้วย 

๑.๒ เม่ือเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว ท่านควรให้ค าแนะน าด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงกรณี 
ต่างๆ และผลหรือโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ังแนะน า 
วิธีการปูองกันเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้ หากท่านพบเห็นและมีหลักฐานท่ีท าให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุจริต และปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ส่วนรวม ท่านสามารถประสานเพื่อให้ข้อมูลกับ
หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระท าผิด / ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน / ศูนย์ด ารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย/ ศาลปกครอง/ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) / มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด/ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
๒. ขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ 

 

กรณีข้อสงสัยหรือทักท้วงว่ามีการกระท าท่ีเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือฝุาฝืน ประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการพลเรือน เมื่อข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความสงสัยว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการ 
ใดหรือด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติการใด ในฐานะส่วนตัวจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ 
หน้าท่ี ให้ข้าราชการยุ ติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ ผู้บัง คับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและ 
คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาเมื่อผ่านกระบวนการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้ปฏิบัติตามนั้น 
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ภาคผนวก 

 

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกบัมาตรการทางกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
 

มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติ 

หน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ของรัฐท่ี 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ 
ด าเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน 
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน 
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการท่ีปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้าง ในธุรกิจของ 
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ 
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้ง 
ต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐผู้นั้น 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐต าแหน่งใดท่ีต้องห้ามมิให้ด าเนิ นกิจการตามวรรคหนึ่งให้ เป็นไปตาม ท่ี 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือ 
ว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้
ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง
ให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี
ด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือความผิดต่อ 
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
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บทก าหนดโทษ 
 

มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดฝุาฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ต้องระวาง 
โทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็น 
ยินยอมด้วยในการท่ีคู่สมรสของตนด าเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด  

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่ือง ก าหนดต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

โดยท่ีมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน และปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐท่ี 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ 
ด าเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ 
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วน 
ท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน 
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการท่ีปรึกษาตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของ 
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ ของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ 
หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจ เอกชนนั้นอาจจะขัดหรือ 
แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 

ท้ังให้น าบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยให้ถือว่า การด าเนิน 
กิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

และความในมาตรา ๑๐๑ ยังให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ 
ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของ 
จ านวนหุ้นท้ังหมดท่ีจ าหน่ายได้ในบริษัทมหาซนจ ากัด ซึ่งมิใช่บริษัทท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 
๑๐๐ (๒) ท่ีได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต าแหน่งใดท่ีต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการดังกล่าว ให้เป็นไปตามท่ี 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังกล่าว 
ข้างต้น คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก าหนดต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐท่ี
ต้องห้ามมิ ให้ด าเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

 



คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลเมืองปรกฟูา                                         ๑๔ 
 

 

๑.นายกรัฐมนตรี 
๒. รัฐมนตรี 

ท้ังนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ 
โอภาส อรุณินท์ 

ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

๓. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่ือง ก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ 
ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

โดยท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๐๐ ได้ก าหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐด าเนินกิจการบางอย่างโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐต าแหน่งใดท่ีต้องห้าม 
มิให้ด าเนินกิจการตามความในบทบัญญัติ ดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติได้ 
มีประกาศ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการ ตามความในมาตรา ๑๐๐ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เป็น 
ต าแหน่งท่ีต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย 
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อันเป็นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีท่ีมาจากการกระท าความผิดอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ 
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก าหนดต าแหน่ง 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าวเพิ่มเติม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ 
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีต้องห้ามมิให้ด าเนิน 
กิจการตามมาตรา ๑๐๐ เพิ่มเติมจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วตามประกาศ 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น 
                                            ๒. รองผู้บริหารท้องถิ่น 

ท้ังนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลเมืองปรกฟูา                                         ๑๓ 
 

 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ 
ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
๔. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่ืองหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก าหนดหลักเกณฑ์ 
และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ี ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

จากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการีผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน ลุง 
ปูา น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม  

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า ส่ิงท่ีมีมูลค่าได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การ
รับการฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้น 
แต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๕ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนท่ีเหมาะสมตาม 

ฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ 

ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับ บุคคลท่ัวไป ข้อ ๖ 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีหรือมูลค่าเกินกว่า
สามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นท่ีจะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ 
หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุท่ีจะอนุญาตให้
เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบ
ทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้นั้นสังกัดโดยทันที 
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(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับ บุคคลท่ัวไป ข้อ ๖ 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีหรือมูลค่าเกินกว่า
สามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นท่ีจะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ 
หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่า ไม่มีเหตุท่ีจะอนุญาตให้
เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ ส่วนบุคคล ให้ เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่ง
มอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 

ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคา  หรือมีมูลค่า
มากกว่าท่ี ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจหรือ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้นั้นสังกัด โดยทันทีท่ี
สามารถกระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็นความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้
นั้นรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบัน หรือองค์กรท่ี 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าส่ังว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ ได้ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าว ให้เป็นสิทธิของหน่วยงาน ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับ ทรัพย์สิน
หรือ ประโยชน์ดังกล่าวเลย 

ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้บังคับบัญชา ซึ่ง
เป็น หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าหรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือ
เป็น กรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือ ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งต้ัง ถอดถอน ส่วนผู้ท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กร
อิสระ ตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ท้ังนี้ เพื่อด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้
ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้ง
รายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภา หรือ ประธานสภาห้องถิ่นที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณีเพื่อด าเนินการ ตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง 

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ตามประกาศ ฉบับนี้ให้ใช้บังคับ 
แก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

โอภาส อรุณินท์ 
ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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