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ค าน า 
 
 โดยที่ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหำที่หยั่งรำกลึก
ในสังคมไทยนำนนับหลำยสิบปี อีกทั้งยังทวีควำมรุนแรงและซับซ้อน
มำกขึ้นเรื่อย ๆ จำกปัญหำหำดังกล่ำวรัฐบำลได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ในกำรแก้ไขปัญหำ จึงก ำหนดให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
เป็นวำระแห่งชำติ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตจะต้องเริ่ม
แก้ไขที่ตัวบุคคลด้วยกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest) เพรำะเป็นกำรทุจริตประเภทหนึ่ง เพื่อให้
บุคลำกรสำมำรถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนบุคคลออกจำก
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ไม่กระท ำละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรม 
ใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำประโยชน์ส่วนบุคคลโดยไม่ค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือประเทศชำติ 

 เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริตจึงได้จัดท ำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
ขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
สังกัดส ำนักงำน ป.ป.ท. และป้องกันมิให้เกิดกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
โดยมิชอบที่อำจเกิดขึ้นได้ 
 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. 

30 มีนำคม ๒๕๖๐
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บทที่ 1 
ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 ควำมขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ ส่ วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลของ
เจ้ำหน้ำที่ กลำยเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ 
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ประโยชน์ส่วนบุคคล 
 ประโยชน์ส่วนบุคคล หมำยถึง กำรที่บุคคลทั่วไปหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสถำนะเอกชนได้กำรกระท ำกำรต่ำง ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญำติ เพ่ือน หรือของกลุ่มในสังคม 
ที่มีควำมสัมพันธ์กันในรูปแบบต่ำง ๆ 
 
ประโยชน์ส่วนรวม (ประโยชน์สาธารณะ) 
 ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สำธำรณะ หมำยถึง 
บุคคลใด ๆ ในสถำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ได้กระท ำกำรใด ๆ 
ตำมหน้ำที่หรือได้ปฏิบัติหน้ ำที่  โดยมีวัตถุประสงค์หรือมี
เป้ำหมำยเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม หรือกำรรักษำประโยชน์
ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ 
 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
อยู่ในฐำนะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำย
บัญญัติห้ำมและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นยังได้เข้ำไปพิจำรณำ
ด ำเนินกำรในกิจกำรสำธำรณะที่เป็นกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ในกิจกำรของรัฐเพ่ือประโยชน์ของรัฐ1 
                                                           
1 คู่มือกำรปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พื่อมิให้ด ำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ ๑๐๐ แห่งกฎหมำย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
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รูปแบบของการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 1. กำรใช้ต ำแหน่งไปด ำเนินกำรเพ่ือประโยชน์ทำง
ธุรกิจของตนเองโดยตรง (Self – dealing) 
 2. ใช้ต ำแหน่งช่วยเหลือญำติสนิทมิตรสหำย (Family 
interest) 
 3. กำรรับผลประโยชน์โดยตรง (Accepting benefits) 
 4. กำรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต ำแหน่งหน้ำที่
กำรงำน (Influence peddling) 
 5. กำรน ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ส่วนตัว (Using 
your employer’s property for private advantage) 
 6. กำรน ำข้อมูลอันเป็นควำมลับของหน่วยงำนมำใช้
ประโยชน์ส่วนตัว (Using confidential information) 
 7. กำรท ำงำน อีกแห่ งหนึ่ งที่ ขัดแย้งกับแห่ งเดิม 
(Outside employment or moonlighting) 
 8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจำกกำรเปลี่ยนสถำนที่ท ำงำน 
(Post-employment) 
 9. ก ำ ร ปิ ด บั ง ค ว ำม ผิ ด  (Keeping any ethical 
breaches hidden)2 

                                                           
2 รองศำสตรำจำรย์สมศักดิ์ สำมัคคีธรรม “ผลประโยชน์ทับซ้อน : แนวคิดและแนว
ทำงกำรป้องกันแก้ไข” วำรสำรร่มพฤกษ์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 มิถุนำยน - กันยำยน 
2550 ฉบับจริยธรรมกับอ ำนำจ, หน้ำ 39 
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• มีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับ
หน่วยงำนต้นสังกัด

กำรใช้ต ำแหน่งไปด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์
ทำงธุรกิจของตนเองโดยตรง 

(Self – dealing)

• ใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบช่วยเหลือ
ญำติสนิทมิตรสหำย

ใช้ต ำแหน่งช่วยเหลือญำติสนิทมิตรสหำย 
(Family interest)

• รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/
รับสินบน

กำรรับผลประโยชน์โดยตรง 
(Accepting benefits)

• ใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ
เพื่อเรียกรับผลประโยชน์

กำรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
โดยใช้ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน 

(Influence peddling)

• น ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้
ในงำนส่วนตัว

น ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ส่วนตัว 
(Using your employer’s property for 

private advantage)

• ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลภำยใน
เพื่อประโยชน์ของตนเอง

กำรน ำข้อมูลอันเป็นควำมลับของ
หน่วยงำนมำใช้ประโยชน์ส่วนตัว

(Using confidential information)

• ตั้งบริษัทด ำเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ
รับงำนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด   

กำรท ำงำนอีกแห่งหนึ่งที่ขัดแย้งกับ
แห่งเดิม 

(Outside employment or moonlighting)

• ลำออกจำกหน่วยงำนเพื่อไปท ำงำน
ในหน่วยงำนประเภทเดียวกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน
จำกกำรเปลี่ยนสถำนที่ท ำงำน 

(Post-employment)

• ปกปิดควำมผิดที่เกิดขึ้น เพื่อมิให้
ปรำกฏต่อสำยตำของคนภำยนอก

กำรปิดบังควำมผิด 
(Keeping any ethical breaches hidden)
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ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 1. กำรตอบแทนบุญคุณ 
 2. รำยรับไม่สมดุลกับรำยจ่ำย 
 3. กำรเอำตัวรอด ลดกำรเผชิญหน้ำ 
 4. กำรบังคับใช้กฎหมำยยังไม่เข้มแข็งพอ 
 5. ฝ่ำยตรวจสอบยังขำดประสิทธิภำพ 
 6. ไม่สำมำรถแยกแยะระหว่ำงเรื่องงำนกับเรื่องส่วนตัว 
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บทที่ ๒ 
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
หลักการ ๔ ประการ ส าหรับการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อน3 

 ๑. ปกป้องผลประโยชน์สำธำรณะ : ท ำงำนในขอบเขต
หน้ำที่ พิจำรณำควำมถูกผิดไปตำมระเบียบกฎหมำย ไม่ให้
ผลประโยชน์ส่วนตนมำแทรกแซง ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่ำง
เป็นกลำง ไม่มีอคติล ำเอียงด้วยเรื่องศำสนำ อำชีพ จุดยืนทำง
กำรเมือง เผ่ำพันธุ์ วงศ์ตระกูล เป็นต้น ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่ไม่เพียง
ปฏิบัติตำมกฎหมำยเท่ำนั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 
 ๒. สนับสนุนควำมโปร่งใสและควำมพร้อมรับผิด : 
กำรเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือควำมสัมพันธ์ที่อำจมีผลต่อ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของกำรจัดกำรผลประโยชน์
ทับซ้อน กำรเปิดเผยข้อมูลจะท ำให้เจ้ำหน้ำที่ร่วมมือและสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นแก่ประชำชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๓. ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่ำง : ฝ่ำยบริหำรต้องรับผิดชอบเรื่องกำรสร้ำงระบบ
และนโยบำย ส่วนเจ้ำหน้ำที่ต้องระมัดระวังกำรเข้ำไปมีส่วนได้เสีย

                                                           
3 บทที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ: กำรพัฒนำและส่งเสริมกำร
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนส ำหรับคณะกรรมกำรจริยธรรม, 
๒๕๕๔. 
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ในกิจกำรงำนที่ตนมีหน้ำที่รับผิดชอบ เพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน์
ขัดกัน และหัวหน้ำหน่วยงำนก็ต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีด้วย 
 ๔. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร : หัวหน้ำหน่วยงำนต้อง
สร้ำงสภำพแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนกำรตัดสินใจในเวลำที่มี
ประเด็นผลประโยชน์ขัดกันเกิดขึ้น และกำรสร้ำงวัฒนธรรม 
แห่งควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ 
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รูปแบบการให้ผลประโยชน์4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4 มำตรำ 3 แห่งร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

 ๑. กำรปลดหนี้หรือกำรลดหนี้ให้เปล่ำ 
 ๒. กำรให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
 ๓. กำรเข้ำค้ำประกันโดยไม่คิดค่ำธรรมเนียม 
 ๔. กำรให้ค่ำนำยหน้ำหรือค่ำธรรมเนียมกำรเป็นตัวแทน 
 ๕. กำรขำยหรือกำรให้เช่ำซื้อทรัพย์สินต่ ำกว่ำมูลค่ำที่ 
เป็นจริงตำมท่ีปรำกฏในท้องตลำด 
 ๖. กำรซื้อหรือกำรเช่ำซื้อทรัพย์สินสูงกว่ำมูลค่ำที่ 
เป็นจริงตำมที่ปรำกฏในท้องตลำด 
 ๗. กำรให้ใช้สถำนที่ยำนพำหนะหรือทรัพย์สินโดยไม่
คิดค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำร หรือคิดค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรน้อยกว่ำ
ที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทำงกำรค้ำ 
 ๘. กำรให้บริกำรโดยไม่คิดค่ำบริกำรหรือคิดค่ำบริกำร 
น้อยกว่ำที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทำงกำรค้ำ 
 ๙. กำรให้ส่วนลดในสินค้ำหรือทรัพย์สินที่จำหน่ำย 
โดยให้ส่วนลดมำกกว่ำที่ให้แก่บุคคลอื่นโดยปกติทำงกำรค้ำ 
 ๑๐. กำรให้เดินทำงหรือให้ขนส่งบุคคลหรือสิ่งของ 
โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยหรือคิดค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำที่คิดแก่บุคคลอื่น
โดยปกติทำงกำรค้ำ 
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 ๑๑. กำรจัดเลี้ยงกำรจัดมหรสพหรือกำรบันเทิงอ่ืนให้ 
โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยหรือคิดค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำที่คิดแก่บุคคลอื่น
โดยปกติทำงกำรค้ำ 
 ๑๒. กำรให้บริกำรวิชำชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ 
พยำบำล สถำปนิก วิศวกร กฎหมำย หรือบัญชี โดยไม่คิด
ค่ำใช้จ่ำยหรือคิดค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำที่คิดแก่บุคคลอ่ืนโดยปกติ 
ทำงกำรค้ำ 
 ๑๓. กำรให้รำงวัล 
 ๑๔. กำรช ำ ระ เงิน ล่ ว งห น้ ำห รื อ ก ำรคื น เงิน ให้ 
ในภำยหลัง 
 ๑๕. กำรอ่ืนใดซึ่งเป็นกำรกระท ำที่ท ำให้ผู้นั้นได้รับ
ประโยชน์อันอำจค ำนวณเป็นเงินได้หรือไม่ต้องออกค่ำใช้จ่ำย 
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การปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน5 

 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องไม่เข้ำมีส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรง
หรือทำงอ้อมเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นกำร
ขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 กำรกระท ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ให้ถือว่ำเป็น
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมด้วย 
ทั้ งนี้  มำใช้บั งคับแก่คู่สมรสหรือบุตรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ซึ่งกระท ำโดยอำศัยอิทธิพลของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐด้วย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 มำตรำ 5 แห่งร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

 ๑. กำรกระท ำที่เกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์
ส่ วนบุ คคลกับประโยชน์ ส่ วน รวมตำมที่ บัญ ญั ติ ไว้ ใน
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
 ๒. กำรก ำหนดนโยบำยหรือกำรเสนอหรือให้ควำม
เห็นชอบร่ำงกฎหมำยหรือร่ำงกฎซึ่งเอ้ือประโยชน์เป็นกำรเฉพำะ
ต่อกิจกำรที่ตน คู่สมรส บุตร หรือบิดำมำรดำมีส่วนได้เสีย 
เกินกว่ำส่วนได้เสียตำมปกติท่ีบุคคลทั่วไปมีอยู่ 
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  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล กำรเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้น
เกินร้อยละห้ำของนิติบุคคลนั้นถือว่ำเป็นกำรมีส่วนได้เสีย 
เกินกว่ำส่วนได้เสียตำมปกติ  เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำร 
ตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำหรือผู้ก ำกับดูแล 
 ๓. กำรใช้ข้อมูลภำยในของรัฐที่ยังเป็นควำมลับอยู่ 
ซึ่งตนได้รับหรือรู้จำกกำรปฏิบัติรำชกำรกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือ
กำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่โดยทุจริต 
 ๔. กำรริเริ่มเสนอจัดท ำหรืออนุมัติโครงกำรของรัฐหรือ
ของหน่วยงำนของรัฐโดยทุจริตหรือเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพำะไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม 
 ๕. กำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำนที่ตนสังกัดหรือที่ตน
ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ไปเพ่ือประโยชน์ของตนหรือผู้ อ่ืน  เว้นแต่
ได้รับอนุญำตโดยชอบด้วยกฎหมำยหรือกฎหรือทรัพย์สินนั้น 
มีรำคำเล็กน้อย 
 ๖. กำรใช้ต ำแหน่งหรืออ ำนำจหน้ำที่ซึ่งตนมีอยู่โดย
ทุจริต ไปมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจโดยอิสระในกำรใช้อ ำนำจ
ตำมต ำแหน่งหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งด ำรงต ำแหน่งอ่ืน 
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม เพ่ือให้ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐนั้น 
กระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 
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  ๖.1 อนุมัติ อนุญำต รับจดทะเบียน หรือออกค ำสั่ง
ทำงปกครองอ่ืนที่ให้สิทธิประโยชน์อันอำจค ำนวณเป็นเงินได้ 
  6.2 ให้สัมปทำน ท ำสัญญำ หรือท ำนิติกรรม 
อันเป็นกำรให้ประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด 
  6.3 บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน 
โอน ย้ำย ด ำเนินกำรทำงวินัย หรือให้ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ในบังคับบัญชำหรือก ำกับดูแลของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งอ่ืนดังกล่ำวพ้นจำกต ำแหน่งหรือพ้นจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ 
  6.4 ไม่แจ้ งควำมหรือไม่ ร้องทุกข์ เพ่ื อด ำเนิ น
คดีอำญำ 
  6.5 ไม่ฟ้องคดี ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกำ ไม่ด ำเนินคดี 
หรือไม่ด ำเนินกำรอ่ืนใดเกี่ยวกับคดี หรือให้ถอนค ำร้องทุกข์ 
ให้ถอนฟ้อง ให้ถอนอุทธรณ์ หรือให้ถอนฎีกำ ไม่ว่ำจะเป็นคดี
ประเภทใด 
  6.6 ด ำเนินกระบวนพิจำรณำ ท ำค ำพิพำกษำ 
ค ำสั่ง ค ำวินิจฉัย หรือค ำชี้ขำด 
  6.7 ไม่บั งคับทำงปกครอง ไม่บั งคับคดี  หรือ 
ไม่บังคับตำมค ำชี้ขำด 
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บทที่ 3 
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มำตรำ ๑๐๓ บัญญัติว่ำ “ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคล นอกเหนือจำก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อันควรได้ตำมกฎหมำย  หรือกฎ 
ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 
เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำ 
ตำมหลักเกณฑ์และจ ำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
มำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม” 
 
องค์ประกอบของกฎหมายตามมาตรา ๑๐๓ 
 กำรห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับทรัพย์สิน  
 ๑. เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
 ๒. ห้ำมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
 ๓. จำกบุคคล (บุคคลธรรมดำ (มนุษย์) นิติบุคคล 
(บริษัท ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมำคม ฯลฯ)) 
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 ๔. หลักเกณฑ์ตำมข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ใช้บังคับกับ
ผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย 
โดยอนุโลม 
 
ข้อยกเว้น 
 1. เจ้ ำหน้ ำที่ ของรั ฐสำมำรถรับทรัพย์ สิ นหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดได้เมื่อมีกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดย
อำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐรับได้ 
 2. ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ  เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๓6 
  2.1 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกญำติ 
ซึ่งให้โดยเสน่หำตำมจ ำนวนที่เหมำะสมตำมฐำนำนุรูป 
  2.2 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืน
ซึ่งมิใช่ญำติ และมีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับจำกแต่ละบุคคล 
ในแต่ละโอกำสไม่เกิน 3,000 บำท 
  2.3 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่กำรให้นั้น
เป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
                                                           
6 ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เร่ือง หลักเกณฑ์
กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ 5 
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การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เข้าข้อยกเว้น7 
 กำรรับทรัพย์ สิ นของเจ้ ำหน้ ำที่ ของรั ฐที่ ไม่ เข้ ำ
ข้อยกเว้น เช่น กำรรับทรัพย์สินที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท 
หรือที่ มิ ใช่ เป็ นกำรรับทรัพย์ สิ นจำกญ ำติ  หรือจำกกำร 
รับทรัพย์ สิ นที่ เป็ นกำรให้ ในลั กษณ ะให้ กับบุ คคลทั่ ว ไป  
หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษำ
ไมตรี มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคลจะต้องแจ้ง
รำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
ต่อผู้บังคับบัญชำซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้บริหำรสูงสุดของ
รัฐวิสำหกิจ หรือผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน  สถำบัน หรือ
องค์กรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สำมำรถกระท ำได้ 
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำหรือผู้บริหำรสูงสุดวินิจฉัยว่ำมี เหตุผล 
ควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสม และสมควรที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้บริหำรสูงสุดมีค ำสั่งไม่ให้
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นแก่ผู้ให้ในทันที แต่ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนได้เพรำะเหตุใด ๆ 
ก็ตำม ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ที่ ได้รับทรัพย์สินฯ  ต้องส่งมอบ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

                                                           
7 ส ำนักกฎหมำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
“คู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เรื่อง กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์  
อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรำ ๑๐๓, หน้ำ 44. 
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ผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว และเมื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้คืนหรือได้ส่งมอบ
แล้วให้ถือว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่ำว 
 
แนวทางปฏิบัติในการรับทรัพย์สินตามมาตรา ๑๐๓ แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต8 
 ๑. กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดในระหว่ำง 
ที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
  เจ้ ำหน้ ำที่ ของรัฐจะต้องไม่ รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลที่ไม่ใช่ญำติ หรือจำกกำรให้ที่ไม่เป็น
กำรให้ในลักษณะที่เป็นกำรทั่วไป ส ำหรับกำรรับทรัพย์สินจำก
บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ญำติเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะต้องหลีกเลี่ยงกำรรับ 
แต่ถ้ำหำกว่ำมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษำควำมสัมพันธ์
อันดี รักษำไมตรีและมิตรภำพกันไว้ และเป็นกำรให้ที่มีมูลค่ำ
หรือรำคำเกินกว่ำ 3,000 บำท ของกำรให้ในแต่ละโอกำส 
ต่อคนต่อครั้ง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับจะต้องรำยงำนกำรรั บ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ๆ ต่อผู้บังคับบัญชำสูงสุดของตน  

                                                           
8 ส ำนักกฎหมำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
“คู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เรื่อง กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์  
อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรำ ๑๐๓, หน้ำ 49. 
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 ๒. กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดในภำยหลัง 
ที่ได้พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
  ใน ก ำรรั บ ท รั พ ย์ สิ น นี้  ก ฎ ห ม ำย ป ระก อ บ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
มำตรำ ๑๐๓ ได้บัญญัติห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมิให้รับทรัพย์สินไว้
เป็นกำรต่อเนื่อง โดยห้ำมมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใด
ต่อไปเป็นเวลำอีก 2 ปี  นับแต่ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้ พ้นจำก
ต ำแหน่งแล้ว 
  กำรรับทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ได้พ้นจำก
ต ำแหน่งไปแล้วยังไม่ถึง 2 ปี สำมำรถรับได้เฉพำะกรณีที่มี
กฎหมำย หรือกฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจแห่ง
กฎหมำย หรือกำรรับจำกญำติ หรือกำรให้ในลักษณะที่เป็นกำร
ให้กับบุคคลทั่วไป ส ำหรับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
นอกจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำว เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ที่ พ้นจำก
ต ำแหน่งไปแล้วต้องรำยงำนกำรขอรับต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
เนื่ องจำกเจ้ ำหน้ ำที่ ของรัฐผู้ นั้ น ไม่ มีผู้ บั งคับบัญชำ  และ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เป็นหน่วยงำนกลำงที่มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ในกำรตรวจสอบ 
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ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน กำรกระท ำ
ที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นผลมำจำกกำรไม่สำมำรถแยกแยะ
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ท่ำมกลำงผู้จงใจกระท ำควำมผิดยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่
เจตนำ หรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก  
จนน ำไปสู่กำรกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องกำรทุจริตหรือถูกลงโทษ
ทำงอำญำ ซึ่ งเป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐ 
ในปัจจุบัน 
 กำรกระท ำที่เป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ถือว่ำเป็น
จริยธรรมขั้นพ้ืนฐำนของข้ำรำชกำร ซึ่งหำกข้ำรำชกำรเป็นผู้มี
จริยธรรมเพียงพอ สำมำรถแยกแยะได้ว่ำตนเองอยู่ในฐำนะใด
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ผู้ประสำนสำยสัมพันธ์หรือพวกพ้องของตนเองเพ่ือน ำเอำ
ควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวไปแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้  
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