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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2560 



สวนท่ี ๑ 

ผลประโยชนทับซอน 

 

  ผลประโยชนทับซอน (Conflict Of Interests) หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงเปนปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาทุจริตประพฤติ 

มิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนถึงปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการบริหาร

และการพัฒนาประเทศ 

  สํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดใหความหมายไววา หมายถึง สถานการณหรือการกระทําของ

บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงาน บริษัท หรือผูบริการมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของ 

จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนั้น การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัว

หรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนา หรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยาง

ใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม 

แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 

ความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) 
 ความหมายของผลประโยชนทับซอน Conflict of Interests มีการใชไวหลายคํา เชน 
  ๑) ผลประโยชนทับซอน  
  ๒) ผลประโยชนขัดกัน  
  ๓) ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงโดยรวมคือการแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบ ดังนั้นผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ กลาวคือ เปนสถานการณท่ีเจาหนาท่ี
ของรัฐมีผลประโยชนสวนตัวอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชน
สวนตัว อาจมีหลากหลายรูปแบบโดยไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชน
อ่ืนๆ ท่ีไมใชตัวเงินหรือทรัพยสินดวย ไดแก 

๑. หาประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาท่ีทําให

บริษัทของตนเอง หรือบริษัทพวกพอง ไดงานรับเหมาจากรัฐบาล การจัดซ้ือจัดจางของทาง

ราชการ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน  

๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญ เชน เปนเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวรับของกํานัล

จากรานคา 

๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชตําแหนงหนาท่ีของตนเพ่ือสงผลใหเกิดความ 

ไมเปนไปธรรมในการทํางาน 

๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนตของทางราชการไปในงาน

สวนตัว 
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๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เปนการนําขอมูลลับของทางราชการ เพ่ือรับสิ่งตอบแทนท่ีเปน

ประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอ่ืน ๆ หรือนําไปเปดเผยใหญาติหรือพวกพองเพ่ือแสวงหา

ประโยชนจากขอมูลนั้น 

๖. การทํางานพิเศษ เชน เปนท่ีปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเองทํางานอยู 

๗. การทํางานหลังเกษียณ คือ การทํางานกับผูอ่ืนหลังออกจากท่ีทํางานเดิม โดยใชความรูหรือ

อิทธิพลจากท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง 

 ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

 ผลประโยชนสวนตน (private interest) คือ สิ่งใดๆ ก็ตามท่ีมีผลตอบุคคล/กลุม ไมวาในทางบวกหรือ

ลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาท่ี แตรวมถึง

คนท่ีติดตอสัมพันธดวย เชน เพ่ือน ญาติ คูแขง ศัตรู เม่ือใดเจาหนาท่ีประสงคจะใหเหลานี้ไดประโยชนหรือเสีย

ประโยชน เม่ือนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 

ผลประโยชนสวนตน แบงไดเปน ๒ ประเภท ไดแก 
๑) ผลประโยชนสวนตนท่ีเก่ียวกับเงิน ไมไดเก่ียวกับการไดมาซ่ึงเงินทองเทานั้น แตยังเก่ียวกับการ

เพ่ิมพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยูแลว เชน ท่ีดิน หุน ตําแหนงหนาท่ีในกลุมงาน 

รวมถึงการไดมาซ่ึงผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน ของขวัญ หรือของท่ี

แสดงน้ําใจไมตรีอ่ืนๆ 

๒) ผลประโยชนท่ีไมเก่ียวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง

สังคมวัฒนธรรมอ่ืนๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด ซ่ึงมักจะอยูในรูปของความ

ลําเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชัง หรือแมกระท่ังความคิดเห็นสวนตัว 

  ผลประโยชนสวนรวม (Public Interest)  คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของประโยชน
ของปจเจกบุคคล และไมใชผลประโยชนของกลุมคน 
 
  ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากลคือ OECD (Organization for Economic 
Cooperation and Development) ไดใหนิยามวา เปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีภาครัฐ ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภท คือ  
  ๑) ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและสาธารณะเกิดข้ึน 
  ๒) ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็น เปนผลประโยชนทับซอนท่ีคนเห็นวามี แตจริงๆอาจไมมีก็ได 
  ๓) ผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได เปนผลประโยชนสวนตนท่ีมีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับผลประโยชน
สาธารณะไดในอนาคต 
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 ตัวอยางของผลประโยชนทับซอน 
 ๑. หาประโยชนในตนเอง 
 ๒. รับประโยชนจากตําแหนงหนาท่ี 
 ๓. ใชอิทธิพลเรียกผลประโยชนตอบแทน 
 ๔. ใชทรัพยสินของราชการเพ่ือประโยชนของตนเอง 
 ๕. รับงานนอก แลวสงผลเสียใหงานในหนาท่ี 
 ๖. การใหของขวัญ ของกํานัล เพ่ือหวังความกาวหนา 
 ๗. ชวยญาติมิตรทํางานในหนวยงานท่ีตนมีอํานาจ 
 ๘. ซ้ือขายตําแหนง จายผลประโยชน เพ่ือความเจริญกาวหนาของตน ฯลฯ 
 

ตัวอยาง การกระทําท่ีเปนความเส่ียงของผลประโยชนทับซอน ของขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

สถาบัน เชน 

ดานจัดซ้ือ-จัดจาง 

๑) การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินคาท่ีจะจัดซ้ือจัดจางใหบริษัทของตนหรือบริษัทของ

พวกพองใหไดเปรียบหรือชนะการประมูล 

๒) การใหขอมูลการจัดซ้ือจัดจางแกพวกพอง/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนในการประมูลหรือการ

จางเหมา รวมถึงการปดขอมูล เชน การปดประกาศหรือเผยแพรขอมูลขาวสารลาชาหรือพนกําหนดการยื่นใบ

เสนอราคา เปนตน 

ดานบุคคล 

 ๑) การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 ๒) การทํางานหลังเกษียณใหกับหนวยงานท่ีมีผลประโยชนขัดกับหนวยงานตนสังกัดเดิม เปนตน 
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สวนท่ี ๒ 

 
แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 
  แนวทางปฏิบัติในการเสริมสรางจริยธรรมขาราชการพลเรือนเพ่ือไมกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน 
โดยปฏิบัติตามคานิยมหรือคุณธรรมหลักโดยเฉพาะการยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม การยืนหยัดในสิ่งท่ี
ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน และการใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ การมี
จิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยและรับผิดชอบ ซ่ึงจากผลการวิจัยของประเทศไทย ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ (พ.ศ. 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๒) พบวา เปนคานิยมคุณธรรมท่ีสําคัญและจําเปนมาก สงผลใหคุณธรรม/คานิยมอ่ืนของบุคคล
สูงตามไปดวย  

แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
๑. การยึดม่ันคุณธรรมและจริยธรรม 
 ขาราชการหรือพนักงานของสถาบัน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

- ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม ตรงไป ตรงมา (Integrity) 
- ตองไมใชอํานาจหนาท่ีในการทํางานเพ่ือผลประโยชนสวนตน หรือพวกพอง เม่ือเกิดความขัดแยง

ระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม จะตองยึดผลประโยชนสวนรวมเปนหลักเสมอ 
  - ปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตย พรอมรับผิดชอบ (accountability) ตองานและประชาชน 

- ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนกลาง (Impartial) ปราศจากสวนไดสวนเสีย และเปดเผย กรณีเกิดขอขัดแยง
ระหวางจริยธรรมของขาราชการกับหลักคุณธรรมหรือความเชื่อทางศาสนาท่ียึดถือ ใหยึดหลักจริยธรรมของ
ขาราชการในการตัดสินใจกระทําหนาท่ี แตหากหลักคุณธรรมและหรือความเชื่อทางศาสนา มามีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจอยางมาก หรือกอใหเกิดอคติตอการทําหนาท่ีใหปรึกษาผูบังคับบัญชา เพ่ือขอหยุดปฏิบัติหนาท่ี
นั้น และไมใหกอความเสียหายแกผูรับบริการหรือสาธารณะ 
 

๒. การยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย 
  การยึดม่ันในหลักการ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

- ปฏิบัติหนาท่ีตามพันธะผูกพันอยางเท่ียงตรง รักษาสัจจะและไมสัญญาใดๆ กับผูอ่ืน โดยมุงประโยชน

สวนตน เกียรติยศ หรือความกาวหนาของตน 
- ตัดสินใจและกระทําใดๆ บนพ้ืนฐานของการวิเคราะหอยางมีเหตุผล โดยยึดหลักการ กฎหมายและ

ความเปนธรรม 
  - ใชอํานาจและจัดการทรัพยากรเพ่ือใหองคกรบรรลุเปาหมายและเปนประโยชนสูงสุดตอสาธารณะ 
  - แสดงใหเห็นวาความเปนตัวตนของตนเอง ความเชื่อทางศาสนา และผลประโยชนสวนตนไมไดมี
ผลกระทบตอความสามารถในการทํางาน 
 - กระทําการโดยยึดหลักการท่ีถูกตองทุกขณะ แมจะไมใชในท่ีทํางาน 
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 - ปฏิบัติหนาท่ีอยางถูกตอง ตามคําสั่งผูบังคับบัญชา ท่ีชอบดวยกฎหมาย กฎเกณฑ เหตุผลท่ีชอบ
ธรรม และกลาคัดคานคําสั่งท่ีไมชอบธรรม 
  - กลาแจงเหตุหรือรองเรียนเม่ือพบเห็นการกระทําผิด แมผูกระทําผิดจะเปนญาติ เพ่ือนรวมงานหรือ
ผูบังคับบัญชาของตนเอง 
  - กลาตัดสินใจดวยความถูกตอง เท่ียงธรรม แมอาจไมถูกใจประชาชน 
  - เปดเผยการหลอกลวง ทุจริต ประพฤติมิชอบ คอรรัปชั่นและการกระทําผิดในการบริหารงาน 
ตอหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 
๓. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน 
  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน ขาราชการ พนักงานสถาบัน และ
ลูกจางของสถาบัน มีพันธะสัญญาท่ีจะตองปฏิบัติหนาท่ีพิทักษผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน 
เพ่ือสรางประโยชนสุขของประชาชน สรางความกาวหนาใหประเทศชาติอยางยั่งยืน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  - ตัดสินใจในการทาหนาท่ีดวยความชอบธรรม เพ่ือพิทักษผลประโยชนของประเทศชาติ และประชาชน 
แมจะเปนผลรายตอตนเองเสี่ยงตอความม่ันคงในหนาท่ีหรือเสี่ยงตอชีวิต 
  - ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของประชาชนในการดําเนินการปกปองผลประโยชนของชาติและ 
คุณความดีของสาธารณะ 
 

  การรับหรือใหของขวัญ ของท่ีระลึก ของกํานัล และหรือผลประโยชน 
  การเปนขาราชการ พนักงานสถาบัน และลูกจางของสถาบัน ตองเก่ียวของกับความไววางใจของ
สาธารณะ นั่นคือ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนกลาง ไมมีสวนไดสวนเสีย และถูกตองชอบธรรม ดังนั้น ไมเปน
การสมควรท่ีจะไดรับหรือใหของขวัญ ของกํานัล และหรือผลประโยชนท่ีจะสงผลหรืออาจสงผลทําใหเกิดการ
แทรกแซงความเปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ี มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  - ขาราชการ พนักงานสถาบัน และลูกจางของสถาบันตองไมถามนําถึงการให การรับของขวัญ ของท่ี
ระลึก ของกํานัลและผลประโยชน 
  - หากมีสถานการณดังกลาวเกิดข้ึน ควรปฏิเสธการรับของกํานัล ของขวัญ และผลประโยชน โดย
อธิบายวาเปนการขัดตอนโยบายของรัฐ ความเปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ี และอาจเปนผลใหถูกถอดถอนจาก
การปฏิบัติหนาท่ีได 
  - ไมรับหรือไมใหเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน ทองคํา อัญมณี อสังหาริมทรัพย หรือสิ่งใด ๆ ท่ีสามารถ
เปลี่ยนเปนเงินสด 
  - กอนรับหรือใหของขวัญ/ของท่ีระลึก ของกํานัล และหรือผลประโยชนใดๆ ตองตรวจสอบใหแนใจวา
ไดปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของหนวยงาน โดยสิ่งของหรือของขวัญท่ีใหแกกันในหนาท่ีการงาน ควรมีราคา
เล็กนอย (ไมเกินสามพันบาทถวน) 
  - เก็บรักษาหลักฐานการใชจายเงินท่ีแสดงมูลคาของขวัญ/ของท่ีระลึก เพ่ือการตรวจสอบ 

- กรณีไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตจากหนวยงานใหไปชวยเหลือหนวยงานภายนอก อาจรับเงิน
คาสมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญ ตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง 
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 การปฏิเสธระบบอุปถัมภทุกรูปแบบ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  - ตอตานการคุกคามหรือการใชอิทธิพลทุกรูปแบบ 
  - หลีกเลี่ยงการใชความพอใจสวนตัวในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามนโยบาย 
  - ไมตกอยูใตอิทธิพล ไมใชอิทธิพล และหรือไมใชอํานาจหนาท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสมของบุคคล 
อ่ืนในการทํางานและการดํารงชีวิตสวนตน 
  - ไมปฏิบัติงานราชการท่ีสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน บุคคลใกลชิด มีผลประโยชนเก่ียวของ 
  - ไมกระทําการใดเปนการชวยเหลือ อุปถัมภ หรือเลือกปฏิบัติตอบางบุคคลอยางไมยุติธรรม หรือ 
เพ่ือผลประโยชนบางอยาง 
  - ตองทํางานดวยความเท่ียงธรรม และจะตองไมใหสิทธิพิเศษแกภาคเอกชน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนกรณีพิเศษ 
  - หลีกเลี่ยงความพอใจสวนตัวหรือเลือกปฏิบัติในการกําหนดและปฏิบัติตามนโยบาย 
  - ยึดหลักความยุติธรรมตามท่ีสังคมคาดหวังในการปฏิบัติงาน 
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สวนท่ี ๓ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเรื่องผลประโยชนทับซอน 

 “วาระแหงชาติ” ท่ีเปนเรื่องท่ีสังคมและรัฐบาลใหความสนใจมากท่ีสุดในปจจุบัน คงไมพนเรื่องการ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันใหเปนรูปธรรม โดยเม่ือปลายสัปดาหท่ีผานมา พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ก็ไดเปนประธานการจัดกิจกรรม กรรมสนอง
โกงท่ีทองสนามหลวง เนื่องในวันตอตานคอรรัปชันแหงชาติ โดยมีผูเขารวมท้ังภาครัฐและเอกชนนับหลายพัน
คน  ลาสุดก็มีการเอยอางถึงรางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวม พ.ศ.... หรือท่ีรูจักกันในภาษาบานๆ วา “กฎหมาย ๗ ชั่วโคตร” ท่ีขณะนี้อยูในข้ันตอน
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาข้ึนมาอีกวาระหนึ่ง ซ่ึงเลขาธิการกฤษฎีกาก็ยืนยันวาอยูในชวงการ
ปรับแกรายละเอียด โดยคาดวาจะเสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไดภายใน ๑-๒ สัปดาหนี้ กอนสงใหสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ (สนช.) พิจารณาตอไป (ท่ีมา: ไทยโพสต, วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙) 

  ปจจุบัน หนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวา ดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) และพัฒนาเครื่องมือ การประเมิน คุณธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)     

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
  กฎหมายเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน  
  ๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๐ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
   มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 
   (๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผู
นั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 
   (๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี 
   (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปน
หุนสวนหรือผู ถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 
   (๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางใน
ธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐ ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ 
ผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของ
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เอกชนนั้นอาจขัดแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐผูนั้น 
   เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ี 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา     
    ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดยให
ถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ  

  มาตรา ๑๐๑ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซ่ึงพน จาก
การเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของ จํานวน
หุนท้ังหมดท่ีจําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงไมใชบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตาม มาตรา 
๑๐๐ (๒) ท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

   มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ี 
ของรัฐ ซ่ึงหนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัท 
มหาชนจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจํากัดหรือบริษัท 
มหาชนจํากัดท่ีหนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน 

  มาตรา ๑๐๓ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพยสิน หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมายหรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและ
จํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  
   บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผูซ่ึงพนจาก
การเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 

   และมาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ใหถือเปนความผิดฐาน ทุจริตตอ
หนาท่ีหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม ตามประมวล
กฎหมายอาญาดวย 

     บทลงโทษ มาตรา ๑๒๒ เจาหนาท่ีของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ 

หรือมาตรา ๑๐๓ ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

    กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาท่ีของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็น 

ยินยอมดวยในการท่ีคูสมรสของตนดําเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด 

 ๒) ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ 
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  
    อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ มีผลบังคับใช เม่ือวันท่ี ๒๐ 

ธันวาคม ๒๕๔๓  
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   ขอ ๓ “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 

ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

   “ญาติ” หมายความวา ผูเปนบุพการี ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือ

มารดาเดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูเปนบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตร

บุญธรรม 

  “ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา สิ่งท่ีมีมูลคา ไดแก 
   (๑) การลดราคา 
   (๒) การรับความบันเทิง 
  (๓) การรับบริการ 
   (๔) การรับการฝกอบรม 
   (๕) สิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

  ขอ ๔ หามมิให เจาหนา ท่ีของรัฐผู ใด รับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนใดอันควรได 
   - ตามกฎหมาย 
  - กฎ 
   - ขอบังคับ 
ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดย

ธรรมจรรยา ตามท่ีกําหนดไว 

   ขอ ๕ เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาได ดังตอไปนี้ 
   (๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจาก ญาติ ซ่ึงใหโดยเสนหา ตามจํานวนท่ีเหมาะสมตาม
ฐานานุรูป (หมายถึง ตามความพอดี พอเหมาะ พอควร พอสมน้ําสมเนื้อ ใชในกรณีปฏิบัติกิจการ การใชจาย 
การตอนรับ การดํารงชีพ เปนตน กลาวคือ ใหเปนไปอยางพอดี พอเหมาะ พอควร ไมใหเกินเลยฐานะไปหรือ
มักงายหยอนยานไปจนนาเกลียด) 
  (๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติ มีราคาหรือมูลคาในการรับ
จากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 
  (๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป  

   ขอ ๖ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซ่ึงผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว 
หรือมีหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนท่ี จะตองรับ
ไวเพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรายงาน รายละเอียด
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชา
เห็นวาไมมีเหตุท่ีจะอนุญาตใหเจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไว เปนประโยชนสวน
บุคคล ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น สังกัดโดยทันที  
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   ขอ ๗ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือ มีมูลคา
มากกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๕ ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไว เพ่ือรักษา
ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียด ขอเท็จจริง
เก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหาร สูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบันหรือองคกรท่ีเจาหนี่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที ท่ีสามารถ
กระทําไดเพ่ือใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ีของรัฐ ผูนั้นรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม  

    ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหนวยงานหรือสถาบันหรือ 
องคกรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสิน 
หรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีท่ีไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสิน หรือ
ประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว  

    เม่ือไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไมเคย
ไดรับ ทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย 

    ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนง 
ผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุด 
ของรัฐวิสาหกิจ หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริง 
เก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสวนผู ท่ีดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการ และกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ
ถอดถอน ใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้เพ่ือดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

    ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับ 
การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถ่ินท่ี 
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณีเพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

   ขอ ๘ หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐตามประกาศ ฉบับนี้
ใหใชบังคับผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 

 ๓) ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  
               ๓.๑) สวนคําปรารภ ไดกลาวถึงคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทาง 
การเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ ๙ ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ๙ ขอ ดังนี้  
   (๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  
   (๒) การมีจิตสํานึกท่ีดีซ่ือสัตยสุจริต และรับผิดชอบ  
   (๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน ทับซอน  
  (๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย  
   (๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  
   (๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ไมบิดเบือน ขอเท็จจริง  
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   (๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  
   (๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
   (๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร (ท่ีมา ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน, 
ราชกิจจานุเบกษา, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) 
  ๓.๒) หมวด ๒ ขอ ๕ ใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ี และยึดถือประโยชน 
สวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้  
   (๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติ พ่ีนอง พรรคพวก 
เพ่ือนฝูงหรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติ 
ตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอ่ืน เพราะความชอบหรือชัง  
   (๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอํานวย ความสะดวกของทาง 
ราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาต โดยชอบดวยกฎหมาย  
   (๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซ่ึงกอใหเกิดความ 
เคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี ท้ังนี้ในกรณีมีความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอนแลวแจงให ผูบังคับบัญชาหัวหนาสวน
ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย เปนประการใด แลวจึง
ปฏิบัติตามนั้น  

   (๔) ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอ่ืน ในหนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก ในกรณีท่ีมี
ความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ หรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม 
อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาดตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ  

  ๓.๓) หมวด ๒ ขอ ๖ ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนง 
หนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตอง 
วางตน ดังนี้  
   (๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืน เรียก รับ หรือ ยอมจะรับซ่ึงของขวัญแทน 
ตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีไมวาจะเก่ียวของ หรือไมเก่ียวของกับ 
การปฏิบัติหนาท่ีหรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลท่ัวไป   
   (๒) ไมใชตําแหนงหรือการกระทําการท่ีเปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมีอคติ  
   (๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรม หรือสัญญาซ่ึงตนเอง 
หรือบุคคลอ่ืน จะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้   
 
  



- ๑๒ - 
 

 
สวนท่ี ๔ 

ตัวอยางการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 
 
  การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมหรือผลประโยชนทับซอน หมายถึง สถานการณท่ี
ขาราชการ พนักงาน ลูกจางของสถาบัน ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบตอประโยชนของสถาบัน ไดตกอยูในฐานะเปน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ในรูปแบบตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติหามไว และยังไดเขาไปพิจารณาดําเนินการใน
กิจการของสถาบันตามอํานาจหนาท่ีท่ีจะเปนประโยชนตอสถาบัน แตกลับนําเอาผลประโยชนสวนตัวเขาไป
แอบแฝงหรือไดใชประโยชนสวนตัวเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจหรือใชดุลยพินิจ ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและพวกพองมากกวาประโยชนของสถาบัน 
   
 ตัวอยางเชน  

- ผูบริหารของสถาบันเปนคูสัญญาซ้ือขายกับบริษัทของครอบครัว ญาติ พวกพอง กํากับดูแลอยู 
- การฝากลูกหลานเขาทํางาน 
- เจาหนาท่ีออกแบบโครงการท่ีเอ้ือประโยชนหรือเขาขางผูประมูลรายใดรายหนึ่ง 
- เจาหนาท่ีดําเนินการจัดจางบริษัทของภรรยา/สามี ซ่ึงดําเนินธุรกิจเก่ียวกับคอมพิวเตอรใหเปนผูซอม
บํารุงระบบคอมพิวเตอรในหนวยงานของตนทํางานอยู 
- ขาราชการ/พนักงาน ท่ีเกษียณแลว ใชอิทธิพลท่ีเคยดํารงตําแหนงบริหาร ไปเปนท่ีปรึกษาให
บริษัทเอกชนท่ีตนเคยติดตอ โดยอางวาจะทําใหการติดตอประสานงานราบรื่น 
- ผูตรวจสอบบัญชีของสถาบัน รับงานพิเศษเปนท่ีปรึกษาหรือเปนผูทําบัญชีใหกับหนวยงานอ่ืนใน
สถาบันท่ีตองถูกตรวจสอบ 
- เจาหนาท่ีอาศัยตําแหนงหนาท่ีทางราชการรับจางเปนท่ีปรึกษาบริษัท เพ่ือใหบริษัทเอกชนท่ีวาจางมี
ความนาเชื่อถือกวาบริษัทคูแขงในการประมูลงาน 

รูปแบบของการกระทําท่ีเปนการขัดกันระหวางผลระโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม  
  ตัวอยางเชน 

๑) การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชชั่วคราวในกิจการท่ีเปนของสวนตัว เพ่ือประโยชนสวนตัวและ
ทําใหสถาบันเสียหายหรือเสียประโยชน 

๒) ไมใชเวลาราชการหรือของหนวยงาน เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆไปเ พ่ือประโยชนส วนตัวหรือผู อ่ืน  เวนแต ไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย  
(รางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๘) 

๓) ไมกระทําการใด ดํารงตําแหนงใด หรือปฏิบัติการใด ในฐานะสวนตัวท่ีกอใหเกิดความเคลือบ
แคลงวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบตามหนาท่ี หรือเปนท่ีเสื่อมเสียแก
ตําแหนงหนาท่ี (รางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๘) 

๔) ขาราชการ พนักงานสถาบัน ไดรับทรัพยสินหรือประโยชนตาง ๆ เชน การรับของขวัญ และผล
จากการรับทรัพยสินนั้น ไดสงผลหรือมีผลตอการตัดสินใจในการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีหรือ
ในการปฏิบัติหนาท่ี 



- ๑๓ - 
 

 
๕) ขาราชการ พนักงานสถาบัน ใชขอมูลซ่ึงเปนขอมูลท่ีมีความสําคัญตอการกําหนดนโยบาย หรือ

การสั่งการตามกฎหมายหรือตามอํานาจหนาท่ีและไดใชขอมูลนั้นเพ่ือประโยชนสําหรับตนเอง 
ครอบครัว บริวาร ญาติ หรือพวกพอง  

๖) ขาราชการ พนักงานสถาบัน ลูกจางสถาบัน ไดทํางานพิเศษตาง ๆ โดยใชเวลาในระหวางท่ีจะตอง
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีใหกับสถาบัน 

๗) ขาราชการ พนักงานสถาบัน ไดเขามาทําธุรกิจกับหนวยงานของสถาบัน ในลักษณะท่ีเขามามีสวน
ไดเสียในสัญญาตาง ๆ ท่ีจะตองทํากับสถาบัน 

๘) การรับผลประโยชนจากตําแหนงหนาท่ี 
๙) การใหของขวัญ ของกํานัล แกเจานายเพ่ือหวังความกาวหนา 
๑๐) การชวยลูกหลาน/ญาติ ใหไดงานอยางไมเปนธรรม 
๑๑) การฝากลูกหลานเขาศึกษาตอในสถาบัน 
๑๒) การซ้ือขายตําแหนง การจายผลประโยชนท้ังท่ีเปนเงินและประโยชนรูปแบบอ่ืน เพ่ือใหไดไดเลื่อน

ระดับหรือตําแหนงหรือความดีความชอบ 
 
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
 การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มักเกิดข้ึนเม่ือผลประโยชนสวนตัว
ของขาราชการ พนักงานสถาบัน หรือลูกจางสถาบัน เขามามีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี ซ่ึงไมใช
ผลประโยชนทางการเงินแตเพียงอยางเดียว การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
หลายอยางถือเปนอาชญากรรม ไดแก 
  - การรับสินบน 
  - ใชอิทธิพลในตําแหนงตอการตัดสินใจของบุคคลท่ีสามเพ่ือประโยชนสวนตัว 
  - ใชขอมูลทางการอยางไมเหมาะสม เพ่ือประโยชนของตนเอง 
  - การซ้ือขายแลกเปลี่ยนของราชการ โดยอาศัยขอมูลจากภายใน (Insider Trading) การขัดแยงใน
ผลประโยชนท่ีไมถือเปนอาชญากรรม แตตองมีการจัดการ โดยยึดหลักคุณธรรมและวิธีการตามท่ีระบุไวใน
ประมวลจริยธรรม ไดแก 
  - การแสวงหาของขวัญหรือการบันเทิง 
  - การจางบุคคลภายนอกเขามาแลวทําใหเกิดผลเสียหาย 
  - การเตรียมการเพ่ือใหธุรกิจภายนอกมีโอกาสรับงานจาง 
  - ใชอํานาจเอ้ือประโยชนใหเพ่ือนหรือญาติ 

 การขัดแยงในผลประโยชนเหลานี้ บางครั้งก็ยังไมใชความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนจริง แตมีแนวโนมวาจะ
นําไปสูความขัดแยงได ดังนั้น เราจึงไมเพียงแตจะตองประพฤติตัวอยางสุจริต แตยังตองทําใหประชาชนยอมรับ
ในความสุจริตอีกดวย  
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