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คานา
เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากผลประ
โยชร์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดารงตาแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐหรือที่เรา
เรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทัยซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริตจริยธรรม ด้วยการ
ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ และความเป็นธรรมจนส่งผล
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากรต่าง ๆ คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ใน
สังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆด้วย
ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งมีบทบาทสาคัญในการ
กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง บริสุทธิ์ และยุติธรรม จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ทั้งในส่วนความหมาย รูปแบบ แนว
ทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กลไกการบังคับใช้ และบทลงโทษ
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ และนามายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่กาหนดไว้ เสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงาน และเผยแพร่
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
อันจะนาพาหน่วยงานไปสู่ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป
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1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
“Conflict of Interest” เป็ น ภาษาต่ า งประเทศซึ่ง มี ก ารกล่ า วถึ งอย่ า งกว้ า งขวางในรอบหลายปี
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่ น ของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมของประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม ทาให้บรรดานักวิชาการ
และผู้ค นในสัง คมไทยต่า งได้ ให้ คาจากั ดความ หรือ ความหมายของค าว่า “Conflict of Interest” ไว้
แตกต่างกันออกไป ดังนี้
สารานุก รมวิก ิพ ีเ ดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบ ายความหมายไว้ว ่า ผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ ภาวะที่บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะที่ต้องได้รับความเชื่อถือ เช่น นักการเมือง
ผู้ให้น โยบาย หรือผู้ อานวยการบริห ารของบริ ษัท มีผลประโยชน์ห รือความต้ องการทั้ง ในทางอาชีพใน
บางครั้งรวมถึงเรื่องส่วนตัว ที่ขัดแย้งกัน ความต้องการที่ขัดแย้งกันนี้ทาให้เกิดความลาบากในการทาหน้าที่
อย่างยุติธรรม แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการกระทาที่ไม่เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะทาให้เกิด
ภาพที่ทาให้ความน่าเชื่อถือของบุคคลนั้น ในการกระทาที่เป็นกลางลดลง
ดร. วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ความหมายของคาว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ที่ทับ
ซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอานาจหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจทางานเพื่อ
ส่วนรวม ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม
(Civil Society)
ผาสุ ก พงศ์ ไพจิ ตร ได้อ ธิบายความหมายของ ผลประโยชน์ทั บซ้ อน หมายถึง การทับ ซ้อนของ
ผลประโยชน์ของบุคคลที่มี 2 สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน คือ ตาแหน่งสาธารณะและตาแหน่งใน
บริษัทเอกชน ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจมีความโน้มเอียงใช้อานาจและตาแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพ้องของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย เช่น กรณีของ
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น หรือครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งได้รับสัมปทานหรืออยู่ ใ น
ฐานะจะได้รับสัมปทานธุรกิจจากรัฐ ขณะเดียวกันก็อยู่ในตาแหน่งสาธารณะที่เป็นผู้มีอานาจอนุมัติการให้
สัมปทานธุรกิจดังกล่าวด้วย ตัวอย่างที่พบ คือ การได้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐ
เพราะผู้ชนะประมูลมีพรรคพวกเป็นนักการเมือง หรือบริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้ นอยู่เป็นหุ้นลม
การชนะประมูลดังกล่าวด้วยอิทธิพลทางการเมืองจะส่งผลให้ บ ริษัท ผู้ช นะประมูล สามารถหากาไรเกินควร
ได้ การคอร์รัปชั่ นในโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐได้กลายเป็นแหล่งหารายได้จากการคอร์รัปชั่ น ที่สาคัญของ
นักการเมืองและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
Dr. Michael McDonald นั ก วิ ช าการด้ า นจริ ย ธรรม แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย British Columbia และ
ผู้ อ านวยการ Centre for Applied Ethics ได้ ใ ห้ ค านิ ย ามของค าว่ า Conflict of Interest หมายถึ ง
สถานการณ์ที่บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอ
จนเห็นได้ว่ากระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) โดยมีองค์ประกอบที่
สาคัญ ๓ ประการ คือ
องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล
(Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ
ที่ทาให้ผู้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหายอะไรเพราะใครๆ ก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
กันทั้งนั้น เช่น การหางานใหม่ที่มีรายได้ที่ดีกว่าเก่า แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
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องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอานาจหน้าที่ข องเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอานาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจาก
การมีตาแหน่ง หรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
องค์ ป ระกอบสุ ด ท้ า ย คื อ เมื่ อ ผลประโยชน์ ที่ ขั ด แย้ ง นั้ น ไปแทรกแซงการตั ด สิ น ใจ หรื อ การใช้
วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
จึงเห็นได้ว่าจากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้นสามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้อง
เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งทาให้ตั ดสินใจได้ยากในอันที่จ ะปฏิบัติห น้าที่ให้ เกิดความเป็นธรรมและ
ปราศจากอคติ
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2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่
1. การรั บ ผลประโยชน์ ต่ า งๆ (Accepting benefits) คื อ การรั บ สิ น บน หรื อ รั บ ของขวั ญ หรื อ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการ
รับเงินบริจาคสร้างสานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่ เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ
ของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
2. การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ข องรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ทาให้
หน่วยงานทาสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของ
ตนเองในการจัดสร้างสานักงาน
3. การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง
การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุร กิจประเภทเดียวกับ ที่
ตนเองเคยมีอานาจควบคุม กากับ ดูแล
4. การท างานพิ เ ศษ (Outside employment or moonlighting) เช่ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตั้ ง บริ ษั ท
ดาเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
โครงการโดยอาศัยตาแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ใน
การพิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่
5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะ
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไป
ซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทาโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไร
และขายให้กับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น
6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property
for private advantage) เช่น การนาเครื่องใช้สานักงานต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน การนารถยนต์ในราชการ
ไปใช้เพื่องานส่วนตัว
7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น
การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่ หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
จากรูปแบบประเภทต่างๆของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรม
ที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา
ความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ใน
การทางานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทาผิดเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ

5

แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน

การรับประโยชน์ต่างๆ
(Accepting benefits)

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/
เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน

การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing)
หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)

มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับ
หน่วยงานต้นสังกัด

การทางานหลังจากออกจากตาแหน่ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ
(Post-employment)
การทางานพิเศษ (Outside
employment or moonlighting)

ลาออกจากหน่วยงานเพื่อไปทางาน
ในหน่วยงานที่ดาเนินธุรกิจประเภท
เดียวกัน
ตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ
รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

การรับรู้ข้อมูลภายใน
(Inside information)

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง

การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว
(Using your employer’s
property for private advantage)
การนาโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
(Pork-belling)

นาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
ในงานส่วนตัว
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพืน้ ที่
ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ
เพื่อหาเสียง
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บทที่ 2
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
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1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การกาหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and disqualification
from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณ สมบัติต้องห้ามที่นานาประเทศ มัก
กาหนด ได้แก่ การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดารงตาแหน่ง ข้าราชการประจา และต้องไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต่างๆกับรัฐ เป็นต้น
(2) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น และธุ ร กิ จ ของครอบครั ว ให้ ส าธารณะทราบ
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจานวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น
และประเภทที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาดารงตาแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใ ช่
เครื่องมือที่แก้ปัญหาความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อย
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาได้ง่ายขึ้น
(3) การกาหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึงสิ่งที่ควร
และไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการทางาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อนทาลาย
ความเชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชน
จะมีต่อระบบราชการ
(4) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทางานหลังพ้นตาแหน่งในหน้าที่ทางราชการ (Post-office employment
restriction) เป็นข้อกาหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งในหน่วยงานของรัฐนาข้อมูลลับ
(Confidential information) ภายในหน่ วยงานที่ เขาทราบไปใช้ป ระโยชน์ หลัง จากการออกจากตาแหน่ ง
ดังกล่าวแล้ว รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยดารงตาแหน่งสาคัญ
ในหน่วยงานราชการมาแล้ว
นอกจากแนวทางดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ลไกส าหรั บ การบั ง คั บ ใช้ ( Enforcement)
กฎระเบียบ ที่กาหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรกากับดูแลเพื่อตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้
กฎระเบียบดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกาหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่าง
เพี ย งพอเพราะในกรณี ที่ มี การละเมิ ดกฎระเบี ยบที่ เ กิด ขึ้ นก็ ต้ อ งท าหน้า ที่ สอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ก่ อนที่ จ ะ
ดาเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป
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การสร้างการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คือ ประการแรก การมุ่งเน้นความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ (Accountability) ประการที่ สอง มีความโปร่ งใสในการดาเนินงาน (Transparency) ซึ่ ง
รวมถึงการที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ ประการที่ สาม การมีหลักการที่แน่นอนคงเส้นคงวา
และเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ (predictability) ซึ่งหมายความว่ากฎเกณฑ์ต่างๆจะต้องใช้
บังคับกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ลาเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆจนก่อให้เกิดความ
สับสน และประการสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายความว่าผู้บริหาร
ระดับสูงจะต้องเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกในองค์กร กล่าวคือในการตัดสินใจด้านนโยบายนั้นจะต้อง
เปิดรับฟังความคิดเห็นและให้สมาชิกขององค์กรมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ
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ควบคู่ไปกับการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีก็ คือ ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
ชัดเจน ครอบคลุม และสามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมได้ทัน
ประการที่ สอง การปฏิ รูป องค์ กรอิ สระเพื่อ การตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน์ ทับ ซ้อ นให้ มีก าร
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการที่เป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจาก
การเมือง และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ประการที่สาม กาหนดหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรม
คุณธรรม (Codes of ethics) รวมทั้งจรรยาบรรณทางวิชาชีพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางอันชัดเจนในการชี้นา
พฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง กาหนดบทลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันก่อให้เกิดการ
ยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่ม วิชาชีพให้สูงขึ้น ประการสุดท้าย ส่ง เสริมภาคประชา
สังคมให้เข้มแข็งเป็นองค์กรแบบเปิด สมัครใจในการรับสมาชิก มีความเป็นอิสระในการดาเนิ นงานและมี
จิตสานึกที่เสียสละในการทางานเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้จะมีบทบาท
สาคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดาเนินงานของภาคสาธารณะให้ปลอดจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างแท้จริง
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2. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประการแรก การกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า
อะไรคือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
โดยจะต้องนิยามและกาหนดมาตรฐานการกระทาต่างๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม
คุณธรรมดังกล่าวนี้ สามารถกระทาได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคม
และส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพต่างๆมีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพื่อนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรม
มีความชัดเจน สมาชิกของแต่ละกลุ่มวิชาชีพสามารถนาไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสาหรับผู้ที่ไม่
ปฏิบัติตาม
ความชัด เจนเกี่ ย วกั บ รายละเอีย ดของหลั กเกณฑ์ท างจริ ย ธรรม หรื อบรรทัด ฐานส าหรับ ก ากั บ
ความประพฤติ ข องนั ก การเมื อ ง ข้ า ราชการ และผู้เ ชี่ ย วชาญด้ านต่ า งๆเป็ นสิ่ ง ที่ มี ความสาคั ญ อย่ า งยิ่ ง
เพราะหลั ก เกณฑ์ ท างจริ ย ธรรมต่ า งๆเหล่ า นี้ เป็ น แนวทางชี้ แ นะว่ า บุ ค คลที่ มี ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ท างด้ า น
สาธารณะนั้นควรจะมีความประพฤติอย่างไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทาง
จริยธรรมที่พึงปฏิบัติ
ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม โดยผ่าน
สื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสู ตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
การจัด อบรมให้แ ก่ สมาชิก ของสมาคมวิ ชาชี พเพื่ อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ า ใจ การอภิ ป รายถกเถี ย ง
เพื่อก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและ
ปลู ก ฝั ง สมาชิ ก ของสั ง คมโดยผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ อั น จะท าให้ ส มาชิ ก ของสั ง คมเกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปราม
ผู้อื่นมิให้กระทาการอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนทาผิดเพราะไม่ทราบ
ที่สาคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการกาหนดบทลงโทษสาหรับผู้ที่มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะ
ช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง
ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of civil
society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสานึกต่อส่วนรวม อันจะนาไปสู่การรวมตัวกัน
จัดตั้งองค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระ สาหรับดาเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมสื่อสารมวลชน
ที่เป็นอิสระในการดาเนินงานทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
มีจิตสานึกที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งภาคประชาสังคมที่มีอานาจต่อรอง
สูงดั งกล่า วนี้ จะสามารถถ่ วงดุลอ านาจและตรวจสอบการดาเนิน งานของนั กการเมื องและเจ้ าหน้า ที่รั ฐ
ระดับ สู งได้ อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ อัน จะสามารถยั บ ยั้ง ปัญ หาผลประโยชน์ทั บ ซ้อ นของนั ก การเมื อ งและ
ข้าราชการระดับสูงให้น้อยลงได้
ประการที่ สี่ การปรั บ ปรุ ง กฎหมายรวมทั้ ง แก้ ไ ขระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้
บทบัญญัติท างกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิ ดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน มี
ความครอบคลุม การแก้ไขข้อ กฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิ ให้เกิดความลักลั่น ปิดช่องโหว่ข อง
กฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดรวมทั้ง
บทลงโทษในกฎหมายต่างๆให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ทาหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ น คณะกรรมการสิท ธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
และศาลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิท ธิภาพในการทางาน มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ และมีคุณธรรมในการทางาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการที่เป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง มีกฎกติกากากับการทางานที่
ชั ด เจน มี เ ป้ า หมายในการท างานที่ ส ามารถวั ด และประเมิ น ผลได้ แ ละมี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ
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3. ตารางสรุ ป ตั ว อย่ า งโอกาสที่ จ ะเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของข้ า ราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ
กลุ่มอาชีพ
1.
นักการเมือง






2.
ข้าราชการ
ประจาและ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้ง หรือเลื่อนตาแหน่งข้าราชการขึ้นเป็นผู้บริหาร
ระดับสูง
การใช้อานาจหน้าที่เพื่อให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน/ การจ้างเหมาจากรัฐ
การใช้ข้อมูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์
การแต่งตั้งคนสนิท /พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรอิสระทีท่ าหน้าที่ในการกากับดูแล (Regulators) สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ
การใช้ตาแหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ญาติ/พวกพ้อง


ทั่วไป
 การนาข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
 หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/ คนสนิท/คนที่มี
ความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อานวยการกองพัสดุ
 การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอานาจ
 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
 การรับงานนอกหรือการทาธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
 การทางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
 การนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมกี ารเบิกค่าน้ามัน
 การนาบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว

กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง
 การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชนโดยเรียก
รับเงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดิน
ในราคาที่ถูกกว่าได้ ผู้บริหารสถาบันการเงินหวังก้าวหน้าในอาชีพ จึง ได้ร่ว มมือ และให้ค วาม
ช่ว ยเหลือ แก่นัก การเมือ งในการกู้เ งิน ในวงเงิน สูง ในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์
ค้าประกันให้สูงเกินกว่าความเป็นจริง
 ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อานาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือบ้านพร้อมที่ดิน
ในโครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพื่อแลกกับความสะดวกในการทาธุรกิจกับ
สถาบันการเงิน
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดสานักงานบัญชีเพื่อทาบัญชีและรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
จากัด ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับประโยชน์จากผู้เสีย
ภาษีเท่านั้น
 การกาหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริ ษัทของตนหรือของ
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
 การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือ
การจ้างเหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
หรือพ้นกาหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น
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กลุ่มอาชีพ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กลุ่มวิชาชีพอิสระ
 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจา
 การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วนายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
 การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
โดยผู้มีหน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อคไว้มากกว่าที่ห น่วยงานกาหนดและไปเรียกรับประโยชน์จาก
บัตรคิวที่ล็อคไว้เกินเหล่านั้นจากผู้รับบริการที่ต้องการลัดคิว
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
 การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง เป็นต้น

กลุ่มวิชาชีพวิชาการ
 คณะกรรมการตรวจรับผลงานท าหน้ าที่ เสมื อนเป็น นายหน้า ให้ แก่บ ริษัท ที่ป รึกษา โดยรั บ
รายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคน
อื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่น
3.
3.1 การเข้ามาดาเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ข้าราชการ
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นมาดาเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิก
ท้องถิ่น
 ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่สัญญาหรือรับเหมางานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้รับมอบอานาจจากบริษัท ห้าง
ร้าน ในการยื่นซองประกวดราคา
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัทห้างร้าน ใน
กรณีงานจ้างเหมามีปัญหา
 ผู้บริหารสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นหาประโยชน์ส่วนตัวจากการเก็งกาไรจากราคาที่ดิน ทั้งในรูป
ของการใช้ข้อมูลภายในไปซื้อ ที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบที่กาหนดที่ตั้งโครงการใน
พื้นที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู่เพื่อขายที่ดินของตนเองในราคาที่สูง
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นของสมาชิก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง
 นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเองให้กับเทศบาล
3.2 การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง
 การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพื้นที่ของตนเอง
 การใช้งบประมาณราชการทาโครงการพร้อมเขียนป้ายและชื่อของผู้ของบประมาณ ประกาศให้
ชาวบ้านทราบเพื่อเป็นการหาเสียง
 การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่าย
บริ หารกลั บไปมี ส่ วนในการใช้ งบประมาณส่ ง ผลต่อ การทาหน้ า ที่ใ นการตรวจสอบและใช้
วิ จ ารณญาณในการตั ด สิ น ใจอนุ มั ติ เ อนเอี ย งจากความถู ก ต้ อ งและประโยชน์ ส าธารณะ
เนื่องจากต้องการงบที่เหลือจากการแปรญัตติไปดาเนินการในเขตพื้นที่ของตน
4.
ประชาชน

การเสนอให้ค่าน้าร้อนน้าชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการลัดคิวรับบริการ
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4. ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย
1. การนาทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว
นารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น
2. การใช้อานาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทางาน
3. การใช้ ข้อ มูล ของหน่ ว ยงานเพื่อ แสวงหาประโยชน์ แ ก่ต นเองหรือ พวกพ้อ ง เจ้ าหน้า ที่ ข องรั ฐ ทราบ
มาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบใน
การประมูล
4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตาแหน่งหน้าที่
ทางราชการรั บจ้างเป็น ที่ปรึ กษาโครงการให้บ ริษัท เอกชน เจ้าหน้าที่รั ฐนาเวลาราชการไ ปท างาน
ส่วนตัว
5. การนาบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. การรับ สิ น บนหรื อรั บ ของขวั ญในรู ปของเงิ น หรือ ผลประโยชน์ อื่น ใด ส่ ง ผลให้ มี การตั ดสิ น ใจที่ เ อื้ อ
ประโยชน์ แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น
7. การเข้าทางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรื ออิทธิพลจากที่เคยดารงตาแหน่ง
มารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยทางานเป็นผู้บริหารหน่วยงานกากับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้วไปทางานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์
8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย
9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
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10. การให้ของขวัญหรือของกานัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ
11. การซื้อขายตาแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการ
เลื่อนระดับ ตาแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ
12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
13. การเรียกร้ องผลตอบแทนจากการใช้อิ ทธิ พลในต าแหน่ งหน้าที่เพื่อส่งผลที่ เป็ นคุ ณแก่ฝ่ ายใดฝ่ายหนึ่ ง
โดยไม่เป็นธรรม
14. การที่มหี น้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือ
ผู้อื่น
15. การใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้
อานาจหน้าที่ทาให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทา
สัญญาซื้ออุปกรณ์สานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง

5. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์

เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า
จะต้องตัดสินใจและกระทาหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล
หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
และการกระทาหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ จึงเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน
 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรืออื่นๆ ที่
มี มู ล ค่ า ) ที่ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ให้ แ ละหรื อ ได้ รั บ ที่ น อกเหนื อ จากเงิ น เดื อ น รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ
- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ
ให้ที่พัก การเดินทาง อุ ปกรณ์เครื่อ งใช้ เช่น ตัวอย่างสิน ค้า บัตรของขวัญ เครื่ องใช้ส่วนตั ว บัตรกานั ล
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆหรือ
บริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วยความชอบ
ส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ
 แนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญ
ในประมวลจริย ธรรมข้า ราชการพลเรือ น ประกาศคณะกรรมการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.
2543 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ได้
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ ซึ่งสามารถสรุป
แนวทางสาคัญได้ ดังนี้
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1. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่รับหรือถามนาถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สิน
อันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาดังต่อไปนี้
1.1 การรั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์อื่ น ใดจากญาติ ซึ่ง ให้โ ดยเสน่ห าตามจานวนที่ เหมาะสมตาม
ฐานะแห่งตน
1.2 การรับ ของขวัญ หรือ ประโยชน์อื่น ใดจากบุค คลอื่น ซึ่ง มิใ ช่ญ าติที่ม ีมูล ค่า ในการรับ จาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
1.3 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
2. หลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดตามข้ อ 1. ให้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ผู้ ซึ่ ง พ้ น จากการเป็ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย
3. ห้ า มเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ ข องขวั ญ แก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้
4. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ข องขวั ญ
เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ิ
 เราจะจัดการอย่างไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆมี ๓ คาถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์ คือ
1) เราควรรับหรือไม่
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่
3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
1. เราควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับ
ในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
1) ถ้าเป็ นการให้เงิ นท่านจะต้อ งปฏิ เสธไม่ว่าจะเป็น โอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่ งใดๆ ที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับ
สินบน
 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทาไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคาขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทางานในอนาคต
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 ถ้ า ท่ า นทางานอยู่ ใ นกลุ่ ม เสี่ ย ง อ่ อ นไหวหรื อ อยู่ ใ นข่ า ยที่ ต้ อ งได้ รั บ ความไว้ ว างใจเป็ น พิ เ ศษ
เช่ น งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือ
การอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคล
กลุ่มอื่น
2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับก่อให้เกิด
ความขัด แย้ งระหว่า งผลประโยชน์ ส่ว นตนและผลประโยชน์ส าธารณะแล้ วผลประโยชน์ ส่ว นตนที่ ได้ รั บ
กลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติ
โดยมิชอบ
การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมชิ อบและ
การทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกาหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง
โดยส่วนราชการ ที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบควรกาหนดนโยบายด้านนี้ อย่าง
เคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทาและการตัดสินใจใดๆจะต้องกระทา
ด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทย
โดยรวม”
ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับองค์กร
ของตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะ
ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระทาและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความ
พร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพ รับข้าราชการ ไม่ว่า
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สกึ ผูกพันหรือ
พันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความ เสื่อมศรัทธาต่อประชาชน
2. เราต้องรายงานหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
1) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์
จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กาลังจะมาทาการค้า การสัญญาว่าจะให้ -รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอ
ทาใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ
2) บทบาทหน้า ที่ข องท่า นในองค์ กร : ถ้ าข้ าราชการนั้ น ๆท างานในขอบข่ ายที่อ่ อนไหวและต้อ งการ
ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับ
องค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ
ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่าน
มิได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้กาหนดให้รายงานการรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรดารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ
หลักการการกาหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ควรจะต้องให้องค์กรเก็บ
รักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท
ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
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3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่
1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท
2) หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่าจะต้องให้เป็นทรัพย์สิน
ของส่วนราชการหรือไม่
 การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวล
จริย ธรรมอาจถู กลงโทษตัก เตื อน ตัด เงิ นเดือ น จนกระทั่ งถึ งไล่อ อกขึ้ นกั บความร้ ายแรงของการฝ่ าฝื น
นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆเข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสามารถพิสูจน์
ได้ว่า ข้าราชการและหรื อเจ้ าหน้า ที่ภาครัฐ นั้นๆรั บของขวั ญหรือ ผลประโยชน์ซึ่ งมีผ ลต่อ ความเป็น ธรรม
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดย
มิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วน
ร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย

 การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อให้เกิดการทาลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐ
และต่อข้าราชการ กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่สาคัญ คือ
1. ความพยายามที่ จ ะหลบเลี่ ย งกฎเกณฑ์ โดยตี ค่ า ราคาของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ น้ อ ยกว่ า
ความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ากว่าความเป็นจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญ
และหรือผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ากว่าที่เป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทาดังกล่าวนับว่าเป็นการ
คดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น
- การรั บ ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆอาจท าให้ ติ ด เป็ น นิ สั ย อย่ า งรวดเร็ ว และก่ อ ให้ เ กิ ด
ความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆในการปฏิบัติหน้าที่ร าชการ ทาให้เกิด
ความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและ
หรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทาให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกิน
กว่ ามาตรฐานที่ก าหนด
ในสถานการณ์เ ช่น นี้ ผู้รั บจ้ า ง ผู้รั บเหมา และหรื อผู้ รับ จัด ซื้อ อาจรั บ รู้
ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่างๆไม่ต้องทาในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้น
หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทางานขององค์กร ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรม
เคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่า
เป็นการรับสินบน
- การแสวงหาเหตุ ผ ลเพื่ อ บิ ด เบื อ นความจริ ง มี แ นวโน้ ม ที่ เ ป็ น ไปได้ ม ากที่ เ ราจะรั บ ของขวั ญ และ
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆถือได้ว่า
เป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้
“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้าใจหรือหากไม่รับจะเป็นการทาลาย
สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทาเช่นนี้ ทาไมฉันจะทาบ้างไม่ได้”
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“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทางาน ดังนั้นมันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัลผลประโยชน์พิเศษบ้าง”
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอ
ที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉัน จะสั่ง สิน ค้า ชนิด นี้ แม้ว่า ฉัน จะ
ให้คาแนะนาก็ตาม”
“ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูกดาเนินการ
ทางวินัยหากการกระทาของท่านเป็นการกระทาที่มิชอบ
 สถานการณ์ตัวอย่าง
หน่วยงานภาครัฐหนึ่งส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ทาหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้าง (HR procurement) ให้เข้าร่วม
สัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า 7,000 บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา
ที่มีบุคลิ กเป็น Personnel planner ซึ่ งบริจ าคโดยโรงงานผลิต สินค้าที่ เป็นคู่ ค้ากับหน่วยงาน เจ้ าหน้า ที่
ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วม
กิจกรรมการสัมมนา
ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงาน
ของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็น ของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่ว ม
สัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินว่า
จะจั ด การอย่ า งไรกั บ รางวั ล ชิ้ น นี้ เ นื่ อ งจากราคาของรางวั ล และบทบาทในหน้ า ที่ มี ค วามเสี่ ย งในเรื่ อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวั ลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความ
เหมาะสม
 โมเดลสาหรับการตัดสินใจ
ประเด็นการตัดสินใจ
เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด
คุณค่า : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่ และมีอะไรบ้าง
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้ คืออะไร
 บทสรุป
ความเชื่อถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและหรือ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ
ท่ า นถู ก คาดหวั ง ไม่ ใ ห้ แ สวงหารางวั ล หรื อ ผลประโยชน์ ใ นรู ป แบบใดๆนอกเหนื อ จากเงิ น เดื อ นและ
ผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่ว ยงานหลายแห่ง จะอนุญ าตให้รับ ของขวัญ ได้ ซึ่ง ถือ ว่า
เป็น ของที่ร ะลึก ในโอกาสที่ เ หมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขต
ด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมจะนาไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริตและทาลายชื่อเสี ยงของ
ท่านรวมทั้งองค์กรของท่านเอง
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บทที่ 3
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืน
บทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตพ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐

22

บทที่ ๓
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืน
บทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐

องค์ประกอบของกฎหมาย
ห้ามดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งได้บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ข องรัฐ ผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ข องรัฐซึ่งมีอานาจกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ดาเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ข องรัฐมีอานาจ กากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ
(๓) การรั บ สั ม ปทาน หรื อ คงถื อ ไว้ ซึ่ ง สั ม ปทานจากรั ฐ หน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ผู้ นั้ น สั ง กั ด อยู่ หรื อ ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ซึ่ ง โดยสภาพของ
ผลประโยชน์ ของธุ รกิ จของเอกชนนั้น อาจจะมีก ารขัด แย้ งต่ อประโยชน์ท างราชการหรื อ
กระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
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การกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
(๑) เป็ นคู่ สัญ ญา หมายถึ ง การที่ เจ้ า หน้ าที่ ข องรั ฐ ในต าแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี
ผู้ บ ริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ เ ข้ า มาท าสั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานรั ฐ มี ฐ านะเป็ น คู่ สั ญ ญากั บ
หน่วยงานของรัฐ อันเป็นสัญญาที่จะต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) การมีส่วนได้เสียในสั ญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนาประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือเลือก
ประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น โดยการใช้อานาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญานั้นหรือการ
เข้าไปดาเนินกิจการใดๆ เพื่อเป็นการป้องกันในกรณี ที่ตนอาจจะต้องเสียประโยชน์หรือ
ได้รับความเสียหาย
(๓) การเป็ น หุ้ น ส่ ว นในห้ า งหุ้ น ส่ ว น หมายถึ ง การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในต าแหน่ ง ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้าง
หุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจากัด เป็นต้ น และได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเจตนาที่จะเอื้อประโยชน์
ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
(๔) การถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้เข้าไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มี
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในตาแหน่งมีอานาจ กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ

(๕) รับสัมปทาน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทาน
สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่เอกชนได้รับอนุญาตจากรัฐให้
ดาเนินกิจการ ต่างๆแทน ดังต่อไปนี้
 สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทาบริการสาธารณะ
 สัญญาที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 สัญญาที่รัฐให้เอกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งเข้าเป็นคู่สัญญากับ
รัฐ และ ทาสัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม
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(๖) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งเข้าไปมี
ส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน
(๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้ องถิ่น ได้ทาการเป็นตัวแทน กับตัวการที่เป็นเอกชนในธุร กิจ
เอกชนอันเป็นหน้าที่ของตัวแทนในธุรกิจเอกชน
(๘) ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน
ข้อห้ามสาหรับคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดาเนิน
กิจการ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้
บัญญัติห้ามมิ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม บทบัญญัติดังกล่าวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ด้วย โดยมีข้อห้าม ดังต่อไปนี้
(1) ห้ามคู่สมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น คู่สัญญา หมายถึง การห้ามคู่
สมรสของ เจ้าหน้า ที่ของรัฐ ในต าแหน่ง เข้า มาเป็นคู่ สัญญาโดยตรงกั บหน่ วยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ กากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ
(2) ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้า ที่
ใน ตาแหน่งได้อาศัยอานาจหน้าที่โดยมี เจตนาหรือความประสงค์ที่ จะให้ตนได้รั บ
ประโยชน์ หรือ เอื้ อประโยชน์ ต่อ บุค คลอื่นๆโดยการใช้ อานาจหน้า ที่ข องคู่ส มรสไป
ดาเนินกิจการใดๆในสัญญา
(3) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง
การที่คู่ สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐได้ลงทุนในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัดและได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ
(4) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไป
ลงทุนโดยการมีหุ้นในบริษัทตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่
นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(5) ห้ า มคู่ ส มรส (ภริ ย าหรื อ สามี ) ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ รั บ สั ม ปทาน หรื อ คงถื อ ไว้ ซึ่ ง
สัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือเป็นหุ้นส่วนที่ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญา
ในลักษณะดังกล่าว
(6) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี ) ของเจ้าหน้าที่รัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บ ริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่น เข้ าไปมี ส่ว นได้เ สี ย ในฐานะต่ า งๆเป็ นกรรมการ เป็ น ที่ป รึ ก ษา
ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้ การกากับดูแล ควบคุม หรือ
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ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ข องรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือปฏิบัติหน้ าที่ใน
ฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแย้งกับประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ข องทางราชการ หรือ กระทบต่อ ความมีอิส ระในการปฏิบั ติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐
๑. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตาแหน่งก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะต้อง ตรวจสอบ
ตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดาเนินกิจการใดๆบ้างในขณะที่
ตนเองได้อยู่ในสถานะของเอกชน ที่ได้ทาธุร กิจหรือทาการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้อง
ตรวจสอบการเป็ น คู่สั ญ ญากั บ รัฐ การรั บสั ม ปทานจากรั ฐ หรือ การเป็ นกรรมการ
ผู้จัดการ การถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่ามีหรือไม่
และจะต้องสารวจกิจการต่างๆของคู่สมรสรวมไปถึงศึกษากาหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ทราบก่อนเข้าสู่ตาแหน่งว่าจะต้องดาเนินการต่างๆเกี่ยวกับกิจการธุรกิจนั้นอย่างไร มิ
ให้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
๒. การปฏิบัติหน้าที่หรือการดารงตาแหน่งในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ดารงตาแหน่งตามข้างต้น
จะต้ อ งไม่ ด าเนิ น กิ จ การใดๆที่ เ ป็ น การขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลกั บ
ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา ๑๐๐ แห่ ง กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการทาความเข้าใจกับคู่
สมรสในหลักการของกฎหมายได้แล้ว หรือเกิดการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นการ
ดาเนินการที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย กล่าวคือแม้ตนเองจะมิได้กระทาการที่
กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกับการดาเนินการของคู่สมรส ทาให้
คู่สมรสดาเนินกิจการต่างๆตามที่กฎหมายห้ามไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะต้องได้รับ
โทษทางอาญาที่เกิดจากการกระทาของคู่ส มรส โดยจะต้องถูกระวางโทษจาคุก ปรับ
หรือทั้งจาทั้งปรับแล้วแต่กรณี
๓. การดาเนินกิจการในภายหลังพ้นจากตาแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่
ถึง สองปี) มาตรา ๑๐๐ แห่ง กฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่ าด้ วยการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามดาเนินการ
นั้นต่อไปอีกเป็นเวลาสองปีนับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตาแหน่ง เจ้าหน้าที่
ของรัฐในตาแหน่งนั้นๆแล้วการห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการดาเนินกิจการของคู่สมรสของ
เจ้าหน้าที่รัฐไว้ด้วย
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บทที่ 4
กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และบทลงโทษ
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กฎหมายที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ
ลาดับ
กฎหมาย
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ผู้ถูกบังคับใช้

มาตรา ๑๒๓/๒ ผู้ ใดเป็ นเจ้า หน้า ที่ของรัฐ เจ้า หน้ าที่ ของรั ฐ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ
หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
โดยมิชอบ เพื่อกระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่งไม่
ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง
สี่แสนบาท หรือประหารชีวิต

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรา ๑๒๓/๓ ผู้ใ ดเป็น เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ เจ้ าหน้า ที่ของรั ฐ
ต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศกระทาการ
หรือไม่กระทาการอย่าง ใดในตาแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับ
แต่งตั้งในตาแหน่งนั้น ต้ องระวางโทษจาคุกตั้ง แต่ห้าปี ถึงยี่สิบ ปี
หรือจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรา ๑๒๓/๔ ผู้ ใ ดเรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ ทรั พ ย์ สิน หรื อ
ประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่
จะจู ง ใจหรื อ ได้ จู ง ใจ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ โดยวิธีอัน

บุคคลทั่วไป

บทลงโทษ
ระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี ถึง
ยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง
สี่แสนบาทหรือประหารชีวิต
ระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง
สี่แสนบาท
ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
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ลาดับ

กฎหมาย
ทุจริ ตหรือ ผิด กฎหมายหรื อโดยอิท ธิพ ลของตน ให้ก ระทาการ
หรือไม่กระทาการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือ เป็น โทษแก่บุค คลใด
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

บุคคลทั่วไป

2.

มาตรา ๑๒๓/๕ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ท รัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทาการ
ไม่ ก ระท าการ หรื อ ประวิ ง การกระท าอั นมิ ช อบด้ ว ยหน้ า ที่ ต้ อ ง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จาทัง้ ปรับ
ในกรณี ที่ผู้กระทาความผิด ตามวรรคหนึ่ งเป็นบุ คคลที่ มีความ
เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทาไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคล
นั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทาความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิด
ตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสอง
เท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ
บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ นิ ติ บุ ค คลตามวรรคสอง ให้
หมายความถึง ลูก จ้าง ตัว แทน บริษั ทในเครื อ หรือบุ คคลใดซึ่ ง
กระท าการเพื่ อ หรื อ ในนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น ไม่ ว่ า จะมี อ านาจ
หน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ค ณะกรรมการ

เป็นความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ จาคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
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ลาดับ

กฎหมาย
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ผู้ถูกบังคับใช้
ป.ป.ช. ประกาศก าหนดต าแหน่ ง
( ปั จ จุ บั น ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง
มาตรา 100 ห้ า มมิ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ใ ดด าเนิ น กิ จ การ นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี) การกระทา
ดังต่อไปนี้
ของคู่สมรสให้ถือว่าเป็นการกระทา
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่ วยงาน ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ของรั ฐ ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ นั้ น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะที่ เ ป็ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดาเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐซึ่ ง มีอ านาจกากั บ ดู แล ควบคุ ม
ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้า
เป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรั ฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่ว นหรือผู้ ถือหุ้นใน
ห้ า งหุ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท ที่ รั บ สั ม ปทานหรื อ เข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญาใน
ลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน
พนักงานหรือลู กจ้า งในธุรกิ จของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้ การกากั บ
ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง

บทลงโทษ

เป็นความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ จาคุกไม่เกินสามปีหรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก
ตาแหน่ง กรณีผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับสูงและนักการเมือง
ระดับชาติกระทาผิดจริยธรรม
อย่างร้ายแรง
ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก

30

ลาดับ

3.

กฎหมาย
โดยสภาพของ ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือ
แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบ
ต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการ
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการดาเนินกิจการของ
คู่สมรสดังกล่าว เป็นการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ
ตาแหน่ง กรณีผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับสูงและนักการเมือง
ระดับชาติกระทาผิดจริยธรรม
อย่างร้ายแรง

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรา 103 ห้า มมิ ใ ห้ เจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐ ผู้ ใ ดรั บ ทรั พ ย์ สิน หรื อ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์
อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดย อาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
บทบั ญ ญั ติ ใ นวรรคหนึ่ ง ให้ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยัง ราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
ราชการพลเรือน

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก
ตาแหน่ง กรณีผู้ดารงตาแหน่ง
ระ ดั บ สู ง แ ล ะนั ก ก าร เ มื อ ง
ระดับชาติกระทาผิดจริยธรรม
อย่างร้ายแรง
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ลาดับ

กฎหมาย
ผู้ถูกบังคับใช้
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อ 3 ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาใน
สิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(3) ต้องรายงานการดารงตาแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
องค์การมหาชน ราชการส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ และ ราชการ และลูกจ้างในสังกัด
กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ ราชการพลเรือน
จริ ย ธรรม ในกรณี ที่ ก ารด ารงต าแหน่ ง นั้ น ๆอาจขั ด แย้ ง กั บ การ
ปฏิบัติหน้าที่หรืออาจทาให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย
ข้อ 5 ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีอยู่ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่ าจะ
เป็ น ญาติ พี่ น้ อง พรรคพวก เพื่ อ นฝู ง หรื อ ผู้ มี บุ ญคุ ณ ส่ ว นตั ว มา
ประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือ
ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ง
อานวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่ อประโยชน์ส่วนตัวของ
ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(3) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดใน
ฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับ
ประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการนั้นยุติการ

บทลงโทษ

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก
ตาแหน่ง กรณีผู้ดารงตาแหน่ง
ระ ดั บ สู ง แ ล ะนั ก ก าร เ มื อ ง
ระดับชาติกระทาผิดจริยธรรม
อย่างร้ายแรง
ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก
ตาแหน่ง กรณีผู้ดารงตาแหน่ง
ระ ดั บ สู ง แ ล ะนั ก ก าร เ มื อ ง
ระดับชาติกระทาผิดจริยธรรม
อย่างร้ายแรง
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กฎหมาย
กระท าดั ง กล่ า วไว้ ก่ อ น แล้ ว แจ้ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น

ผู้ถูกบังคับใช้

(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือ
หน้าที่อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือ
ราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ประโยชน์ ส่ ว นรวมกั บ ประโยชน์ ส่ ว นตนหรื อ ส่ ว นกลุ่ ม อั น
ราชการพลเรือน
จาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
ข้อ 6 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดย
อาศัยตาแหน่งหน้าที่ และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนจนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังนี้
(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลัง
ดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
กั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ ไม่ ก็ ต าม เว้ น แต่ เ ป็ น การให้ โ ดย
ธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(2) ไม่ใช้ ตาแหน่ง หรื อกระทาการที่เป็ นคุณ หรื อเป็ นโทษแก่

บทลงโทษ
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กฎหมาย
บุคคลใด เพราะมีอคติ

ผู้ถูกบังคับใช้
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ราชการพลเรือน

(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทา
นิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ 7 ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(4) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนาให้ใช้ช่องว่างของกฎหมาย ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
ราชการ และลูกจ้างในสังกัด
และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว
ราชการพลเรือน
(5) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชือ่ ตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ
หรือประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือ
ใช้ชอื่ บุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของ
ตน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ข้อ 8 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็น ราชการพลเรือน
กลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(5) ไม่ เอื้ อ ประโยชน์ เป็ น พิ เศษให้ แ ก่ ญ าติ พี่ น้ อ ง พรรคพวก
เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม
ไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด

บทลงโทษ
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กฎหมาย
ข้อ 9 ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า
และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่
และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่ใช้ ข้อมูลที่ ได้มาจากการดาเนินงานไปเพื่ อการอื่น อั น
ไม่ใ ช่ก ารปฏิ บัติ หน้ าที่ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง เพื่ อเอื้อ ประโยชน์แ ก่
ตนเองหรือบุคคลอื่น

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ
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บทที่ 5
หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนและขั้นตอนการดาเนินการ
กรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
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1. หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
หากพบเห็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี พ ฤติ ก รรมที่ จ ะน าไปสู่ ก ารทุ จ ริ ต ต่ อ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ห รื อ
มีพ ฤติ ก รรมที่เ ป็ นการขั ดแย้ งกั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ วนตนและผลประโยชน์ ส่ วนรวม สามารถ
ดาเนินการแจ้งหน่วยงานต่างๆได้ ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทาความผิด
ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ตนสังกัด
2. สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210
โทรศัพท์ : 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร : 0-2143-8341
เวปไซต์ : http://www.ombudsman.go.th
3. ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
ที่อยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2222-1141 ถึง 55
โทรศัพท์สายด่วน : 1567
เวปไซต์ : http://www.damrongdhama.moi.go.th
4. ศาลปกครอง
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 1111
โทรศัพท์สายด่วน : 1355
เวปไซต์ : http://www.admincourt.go.th
5. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
ที่อยู่ : เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100
เขตดุสิต กทม.
โทรศัพท์ : 0 2528 4800-4849
เวปไซต์ : https://www.nacc.go.th
6. สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่อยู่ : ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2271-8000
เวปไซต์ : http://www.oag.go.th
7. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ที่อยู่ : 47/101 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-547-1711
เวปไซต์ : http://www.fact.or.th
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง
ที่อยู่ : สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-126-5800 ต่อ 2634
เวปไซต์ : acoc.mof.go.th
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2. ขั้นตอนการดาเนินการกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็น ผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
คณะกรรมการจริยธรรม
ประจาส่วนราชการ
เมื่อพบเห็นพฤติกรรม
ที่นาไปสู่การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือมีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม

ส่งเรื่อง

ไม่ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม

ยุติเรื่อง

หัวหน้าส่วนราชการ

สั่งการ

-โทษทางวินัย
- ว่ากล่าวตักเตือน
- ทาทัณฑ์บน
- ให้รับการพัฒนา

รายงาน

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
(ประมวลเรื่อง สืบสวนและสรุป
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
ความเห็น)

ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม

39

 ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เมื่อพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดมีพฤติกรรมที่นาไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการฝ่าฝืน
ประมวลจริย ธรรม สามารถร้องเรีย นหรือแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการหรื อคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณาได้
2. คณะกรรมการจริยธรรมและหัวหน้าส่วนราชการได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะสั่งการไปยังกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมให้ดาเนินการสืบสวน รวบรวมและสรุปข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อกฎหมายและความเห็น
ต่างๆ แล้วรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาตัดสิน
3. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาและวินิจฉัยแล้วหากเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมจริง หัวหน้า
ส่วนราชการจะสั่งการให้มีการลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ทาทัณฑ์บน ให้รับการพัฒนา แล้วแต่
กรณีหรือหากวินิจฉัยแล้วการกระทานั้นไม่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ก็ให้สั่งยุติเรื่อง
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บรรณานุกรม
การจัดทาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้จัดทาตามแนวทางของ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีกฎหมาย ระเบียบ
และแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 3)
- ประมวลกฎหมายอาญา
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544
ความหมายและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน อ้างอิงจาก
- วิจัยของมหาวิทยาลัยเกริก
- บทความทางวิชาการ ในวารสารจุลนิติ ก.ย. - ต.ค. 2552
- บรรดานักวิชาการต่างๆ เช่น ดร. วิทยากร เชียงกูล , ผาสุก พงศ์ไพจิตร
หนังสือนักการเมืองไทย : จริยธรรมผลประโยชน์ทับซ้อนการคอร์รัปชัน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
คู่มือ : การพั ฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้ าราชการพลเรือนสาหรับคณะกรรมการ
จริยธรรม บทที่ 4 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
เพลินตา ตันรังสรรค์. (2552). กฎหมายภายใต้หลัก Conflict of Interest. จุลนิติ ปีที่ 6 ฉบับที่ 5, 53-78
สานั กงาน ก.พ. (2552). ความขั ดแย้ งกั น ระหว่ างผลประโยชน์ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ วนรวม
(Conflict of Interest). กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

