
 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 

   

 

การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน 

กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

 (Conflict of Interests) 
 

การทุจริต โดยยกเป็นวาระแห่งชาติที่มีการก าหนดสาระส าคัญไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ 
หน่วยงานภาครัฐในส่วนของราชการได้มีการตื่นตัวด้วยการปลูกฝังจิตส านึกให้ข้าราชการทุกคน
ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะปัญหาส าคัญคือปัญหาการขัดกัน  
แห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็นเรื่องเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานราชการและเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีมาตรการต่าง ๆ  
เพ่ือป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริตในด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม  

  สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นหน่วยงานราชการในภาครัฐจึงเล็งเห็นความส าคัญของ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท าคู่มือการป้องกันและปราบปรามการขัดกัน  
แห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยวิธีการน าเสนอให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ
ปฏิบัติ และบทลงโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและป้องกันปัญหามิให้  
เกิดเหตุการณ์การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมภายในองค์กร อีกทั้ง  
เป็นแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติงานราชการด้วยความสุจริต โปร่งใส ลดปัญหาการประพฤติมิชอบ 
ในองค์กรภาครัฐให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล  
 
    กลุ่มกฎหมาย กองอ านวยการ 

                                                      สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
                                                      มิถุนายน 2562 

 



 

 

 

 

 

  ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินนโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยยกเป็นวาระแห่งชาติที่มีการก าหนดสาระส าคัญไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐในส่วนของราชการได้มีการ
ตื่นตัวด้วยการปลูกฝังจิตส านึกให้ข้าราชการทุกคนตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริต 
คอร์รับชัน โดยเฉพาะปัญหาส าคัญคือปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็นเรื่องเช่ือมโยงใกล้ชิดกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการและ
เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามปัญหาการทุจริตในด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม  

  สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นหน่วยงานราชการในภาครัฐจึงเล็งเห็นความส าคัญของ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร เพื่อไม่ให้ เกิดปัญหาการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท าคู่มือการป้องกันและปราบปราม
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยวิธีการน าเสนอให้เห็นถึง
แนวคิด หลักการปฏิบัติ และบทลงโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และป้องกันปัญหามิให้เกิดเหตุการณ์การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมภายในองค์กร อีกทั้งเป็นแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติงานราชการด้วยความสุจริต 
โปร่งใส ลดปัญหาการประพฤติมิชอบในองค์กรภาครัฐให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล  
    

กลุ่มกฎหมาย กองอ านวยการ 
                                                                                          สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
                                                                                             มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัการขัดกนัระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม  (1)

แนวปฏิบัติเพือ่ป้องกันการขัดกนัระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม

(8)

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์

ส่วนรวม  (14)

ขั้นตอนการด าเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์            
กรณทีี่พบเห็นพฤติกรรมการขัดกนัระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

(26)

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัการขัดกนัระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกบั 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 



 

 

 

 

 

   การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มีความหมาย

ตรงกับค าในภาษาอังกฤษคือ Conflict of Interests : COI ซึ่งการบัญญัติค าในภาไทยท่ีมี
ความหมายในลักษณะเช่นเดียวกัน คือ ค าว่า “ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” และ “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม” โดยคู่มือฉบับนี้เลือกใช้ค าว่า “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม” เพ่ือสร้างความเข้าใจในความหมายของค าดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น  

ในเบื้องต้นจึงได้แยกอธิบายความหมายของค าแต่ละค า  
ความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเป็นผล 

มาจากการรับรู้ในเป้าหมายและสิ่งจูงใจท่ีมีต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ในลักษณะของ 
ความไม่ลงรอยกันทางความคิด ความเชื่อ และค่านิยม ส่งผลให้บุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระท า
การสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ซึ่งความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นมีท้ังความขัดแย้งในเชิงบวกและความขัดแย้ง  
ในเชิงลบ โดยความขัดแย้งในเชิงบวกเป็นความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดผลดีต่อ  
ตนเอง องค์กร สังคม และประเทศชาติ การหาทางออกหรือวิธีการแก้ไขความขัดแย้งในเชิงบวก  
จะเกิดขึ้นในลักษณะของความสมานฉันท์ ความสามัคคี เกิดเป็นแนวทางหรือองค์ความรู้ใหม่  
ส่วนความขัดแย้ง ในเชิงลบเป็นความขัดแย้ง ท่ีก่อให้ เกิดผลเสียต่อตนเองและส่วนรวม  
ซึ่งการแสดงออกของการแก้ไขความขัดแย้งในเชิงลบมักสะท้อนออกมาในรูปแบบของการใช้  
ความรุนแรง การทะเลาะเบาะแว้ง และการแตกความสามัคคี 

ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interest) หมายถึง สิ่งใด ๆ ท่ีเป็นผลตอบแทน 
ท่ีบุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง บุคคล หรือ 
กลุ่มบุคคลท่ีตนเองมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เช่น สามี ภรรยา บุตร ญาติพี่น้อง เพ่ือน ผู้ร่วมลงทุน เป็นต้น 
ซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน มี 2 ประเภท คือ 1) ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีเกี่ยวกับเงิน (pecuniary) 
เป็นรูปแบบของการได้มาซึ่งเงิน ทอง และการเพิ่มพูนหรือรักษาปกป้องสิ่งท่ีมีอยู่แล้วไม่ให้  
เกิดการสูญเสีย โดยหมายความรวมถึงสิ่งท่ีไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน แต่มีมูลค่าตีเป็นราคา 
หรือสามารถแปรเปลี่ยนเป็นตัวเงินได้ เช่น หุ้น ท่ีดิน ของขวัญ ของก านัล เป็นต้น และ  
2) ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary) เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล วัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งอยู่ในรูปแบบของความเชื่อ 
ความคิด ค่านิยม ท่ีมักมีอคติ ความล าเอียง เข้ามาเกี่ยวข้องโดยปราศจากความยั้งคิดถึง 
ความถูกต้องเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 
 

1.1 ความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 



 
 
 
 

ผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดผลท่ีมี
คุณค่าต่อสมาชิกหรือประชาชนในสังคมโดยส่วนรวม        
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพอธิบายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
              กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

          

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ 3 ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

 

 

 

 

 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

(Conflict Of Interests) 
 หมายถึง สถานการณ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล 
ในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ด้วยการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองและพวกพ้อง ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี  
ได้อย่างตรงไปตรงมา เกิดการตัดสินใจกระท าในสิ่ง ท่ีไม่ถูกต้อง ละเมิดต่อหลักกฎหมาย 
และหลักธรรมาภิบาล  
 

พื้นที่สีขาว แทน ประโยชน์ส่วนรวม 
พื้นที่สีด า แทน ประโยชน์ส่วนตน 

พื้นที่สีเทา เกิดจากการทับซ้อน
ของสีขาวและสีด า เปน็พื้นที่เกิด  
“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

ตนกับประโยชน์ส่วนรวม” 



 

 

 

 

 

1)  การรับผลประโยชน์ (Accepting benefits) คือ การรับของขวัญ การรับสินบน 
หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีไม่เหมาะสมและส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของเจ้าพนักงานของรัฐ ทั้งท่ีเป็นเงินและไม่ใช่เงินในหลากหลายรูปแบบ เช่น การแบ่งหุ้น การให้
คูปอง การจัดเลี้ยงอย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงการให้ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้เกิดความล าเอียงและไม่เป็นธรรม หรือเป็นไปในทาง 
ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

 

1.2 รูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ส่วนรวม 
 

  ตัวอย่าง : เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับกระเป๋า
และเครื่องส าอางราคาแพงเป็นของขวัญ 
ปีใหม่จากผู้บริหารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 
เมื่อต้องปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้าง เจ้าหน้าท่ีคนดังกล่าวก็ให้การช่วยเหลือ
บริษัทเอกชนแห่งนั้นได้รับงาน 
  ตัวอย่าง : เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับแพ็คเกจ
ทัวร์ไปเท่ียวต่างประเทศจากผู้ปกครองของ
นักศึกษา โดยขอให้บุตรของตนมีระดับ
คะแนนที่สูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีก็ได้ความช่วยเหลือ
ด้วยการปรับคะแนนให ้

 



 

 

2) การหาผลประโยชน์ ให้ตนเอง (Self-Dealing)  คือ การใช้ต าแหน่งหน้ า ท่ี 
การงานเพ่ือหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 3) การท างานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
เมื่อออกจากหน่วยงานของรัฐ หรือภายหลังเกษียณได้ไปท างานโดยใช้อิทธิพลจากท่ีเคยด ารง
ต าแหน่งเดิมมารับงานหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  ตัวอย่าง : เจ้าหน้าท่ีของรัฐจัดท าสัญญา 
เช่ารถและเช่าท่ีพักในการสัมมนาศึกษา 
ดูงานต่างจังหวัด ซึ่งมีคนในครอบครัว
ตนเองหรือตนเองมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วน 
ในกิจการดังกล่าว 
  ตั ว อ ย่ า ง  : เ จ้ า ห น้ า ท่ี ข อ ง รั ฐ เ ป็ น
คณะกรรมการผู้พิจารณาทุนการศึกษา
เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ถอนตัวจาก
การเป็นคณะกรรมการและได้พิจารณาให้
บุตรของตนเองเป็นผู้ได้รับทุน 

 

  ตัวอย่าง : ผู้บริหารโรงเรียนภายหลัง
เกษียณไปเปิดธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน และเป็นหุ้นส่วน
ของส านักพิมพ์แบบเรียน   
  ตัวอย่าง : ผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อพ้น
จากต าแหน่งเดิมไปรับเป็นท่ีปรึกษาให้
บริษัท เอกชนท่ีหน่ วยงาน เคยติ ดต่ อ
ประสานงานด้วย เช่น รับเป็นท่ีปรึกษา 



 
 
 
 4) การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การใช้
สถานภาพต าแหน่งหน้าท่ีการงานเข้าไปเป็นท่ีปรึกษา กรรมการ หุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการ
ภาคเอกชน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือว่าจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณางานจากหน่วยงานรัฐ 
ท่ีตนสังกัดอยู่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลา เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ของรัฐ ในการท างานพิเศษ
ภายนอกที่ไม่ใช่งานท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 5) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐรับรู้รับทราบข้อมูลภายในหน่วยงานแล้วน าข้อมูลดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
และพวกพ้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  ตัวอย่าง : เจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็น
หุ้นส่วนในกิจการรับเหมาก่อสร้าง 
แล้วมาร่วมประมูลงานในหน่วยงาน
ของรัฐท่ีตนสังกัด 
  ตัวอย่าง : เจ้าหน้าท่ีของรัฐไป
ท างานพิเศษเป็นวิทยากรรับเชิญ
ให้กับมหาวิทยาลัยเอกชนโดยใช้
ช่วงเวลางานราชการ 

  ตัวอย่าง : เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับทราบว่าจะมีการก่อสร้างถนนและสร้างอาคารส านักงาน
ของหน่วยงานของรัฐ ก็จะรีบไปด าเนินการซื้อท่ีดินโดยใส่เป็นชื่อคนในครอบครัวเพื่อ
น าไปเก็งก าไรจากการขายให้กับรัฐในราคาท่ีสูงขึ้น 

 ตัวอย่าง : เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับด าเนินการสอบเข้ารับ
ราชการน าข้อสอบซึ่งเป็นความลับออกไปขายให้กับผู้เข้าสอบ 



 
 
 
 
 6) การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นส่วนของตน 
(Using your employer’s property for private advantage) คือ การน าทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสีย
ประโยชน์ เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานกลับไปใช้ท่ีบ้าน การน ารถยนต์ราชการไปใช้ท าธุระ
ส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง 
(Pork Barreling) คือ การใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่ออนุมัติโครงการหรือผลตอบแทนในพื้นท่ี
ท่ีตนรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  
    
 

 
   
 

 

  ตัวอย่าง : เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
น ารถยนต์ราชการไปใช้ในงาน
แต่งงานลูกหลานของตน 

 ตัวอย่าง : เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
น ารถยนต์ส่วนตัวมาล้างใน
หน่วยงานของรัฐ  

  ตัวอย่าง : นักการเมืองขอเพิ่มงบประมาณโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในจังหวัด 
บ้านเกิดของตน แล้วใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองตั้งเป็นชื่อโครงการก่อสร้าง   

 ตัวอย่าง : นักการเมืองเพิ่มราคารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในราคาท่ีสูงกว่า
ท้องตลาดในพื้นท่ีเลือกตั้งของตน เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงลงเลือกตั้ง   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏบัิตเิพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 



 

 

 

 2.1 แนวปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามแนวทางการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
   เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องพึงปฏิบัติตนโดยเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ในการปฏิบัติงานราชการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น เมื่อเข้ามาเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ควรมีแนวปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ดังนี้  

1) ก่อนเข้าสู่ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
    บุคคลท่ีจะเข้าสู่ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
รับต าแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ควรมีการตรวจสอบเกี่ยวกับตนเองและคู่สมรสรวมถึงบุตร
ว่ามีการถือหุ้นส่วนใดหรือไม่ มีการท าสัญญากับรัฐในกิจการใดหรือไม่ มีคุณสมบัติขัดกับการเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือไม่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งระดับผู้บริหาร ควรมีการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2) ระหว่างอยู่ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   เมื่อบุคคลเข้ารับต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐและปฏิบัติงานราชการ พึงปฏิบัติตน
ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก  
และไม่ปฏิบัติตนให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในระหว่าง
การด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานราชการ รวมถึงการปฏิบัติตนของคู่สมรส  
และบุตรในความปกครอง และมีการเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน ของตนเองและคู่สมรส 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

3) ภายหลังจากพ้นต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
    หากบุคคลพ้นจากต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐไปแล้วแต่ยังไม่ถึงสองปี ห้ามมิให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐภายหลังพ้นต าแหน่งกระท าการดังต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
    3.1  ห้ามเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือ
ด ารงต าแหน่งอื่นใดในธุรกิจเอกชน ซึ่งเคยอยู่ภายใต้อ านาจหน้าท่ีของตนในการก ากับดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี เช่น รับเป็นท่ีปรึกษาให้กับบริษัทค้าขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับ
หน่วยงานรัฐท่ีตนเคยปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐในฐานะหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี กรณีเช่นนี้ไม่
สามารถกระท าได้ เป็นต้น 
    3.2  ไม่รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีสามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ ภายใต้
การด าเนินธุรกิจของเอกชนตามข้อ 3.1 เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากธุรกิจนั้นปฏิบัติต่อบุคคล
อื่นในกิจการงานตามปกติ เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ของขวัญงานเกษียณผู้อ านวยการเป็นแพ็คเกจ
ท่องเท่ียวท้ังครอบครัว เพ่ือให้ช่วยเจรจากับลูกน้องท่ีมารับต าแหน่งใหม่ในการประมูลงานก่อสร้าง 
กรณีดังกล่าวเป็นการกระท าท่ีขัดต่อข้อปฏิบัติของทางราชการ 
    3.3 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งพ้นต าแหน่งหน้าท่ียังไม่ถึงสองปี กระท า 
การน าความลับของหน่วยงานราชการท่ีตนได้รับรู้ในระหว่างการด ารงต าแหน่งไปใช้ในทางทุจริต
หรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ เว้นแต่ความลับนั้นมิได้เป็นความลับอีกต่อไป เช่น ก่อนเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐเกษียณได้รับทราบว่าจะมีการก่อสร้างทางด่วนพิเศษ จึงไปกว้านซื้อท่ีดินและน าข้อมูล 
ไปแจ้งแก่ญาติพี่น้องเพื่อให้ซื้อที่ดินไว้เก็งก าไร การกระท าดังกล่าวขัดต่อข้อปฏิบัติของทางราชการ   
 
 2.๒ วิธีการสนับสนุนและป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนพึงปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลัก 
ธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด และรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักตามแนวทางการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยแยกบุคลากรซึ่งเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นระดับ ดังนี้     
   1) ผู้บริหารระดับสูง  
    1.๑) สร้าง รักษา และมอบหมายนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อตกลง
ต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องและสนับสนุนการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามแนวทางการปฏิบัติตน  
เพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
    ๑.2) แสดงภาวะผู้น าท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลและเป็น
ต้นแบบในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 
 

 
 

  



 
 
 
 
 
    ๑.3) ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้า ท่ีของรัฐ 
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ให้ปฏิบัติงานราชการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
เพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
   2) ผู้บังคับบัญชา 
    ๒.1) ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา และสนับสนุน 
การอบรมให้ความเกี่ยวรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
    ๒.2) ส่ง เสริม สนับสนุนการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติ งาน และ 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เอื้อต่อการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
    ๒.3) ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  
และตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
    ๒.4) สนับสนุนส่งเสริมทบทวนการให้องค์ความรู้ ข้อตกลง และน าเสนอ
บทลงโทษอย่างจริงจัง เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
    ๒.5) มีการตรวจสอบ ทวนสอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการขอกระบวนการ
ท างานทุกงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกรณีของการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
   3) เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
    ๓.1) ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  
    ๓.2) มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ความเสี่ยง และแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นร่วมกันภายในส านักงาน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 
    ๓.3) สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศในองค์กรให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
แห่งความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม ช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมไม่
เหมาะสมต่อการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   
 
 
 
 

 

 

  



 

 

 

 

 
ข้อควรค านึงถึง 4 ประการ ส าหรับการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 1. ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม 
  เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องปฏิบัติงานในหน้าท่ีโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก พิจารณาตัดสินใจกระท า
การสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ งภายใต้กรอบกฎหมาย ท่ีถูกต้อง  ไม่ ให้มี
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ 

เ จ้ า ห น้ า ท่ี ข อ ง รั ฐ 
พึงปฏิบัติตนด้วยการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนต่อทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  
มีความเป็นกลางโดยปราศจากอคติต่อผู้หนึ่งผู้ใดในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของตนท่ีต้องปฏิบัติงาน
ราชการ  
 
 
 2.  สนับสนุนความโปร่งใส  
    การสนับสนุนส่งเสริมและป้องกัน 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานราชการ ต้อง
อาศัยความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
กระบวนงาน สามารถเปิดเผย และตรวจสอบได้ 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน
ท่ัวไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้  ซึ่ งถือว่าเป็น
ขั้นตอนแรกของการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
และ เป็ นการสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ กั บ
ประชาชนต่อหน่วยงานรัฐ 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
  เจ้ าหน้ า ท่ีของรั ฐ ในหน่ วยงาน
การศึ กษานอกจากจะมีบทบาทหน้ า ท่ี 
ในการจัดการศึกษาแล้ว ยังจะต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เยาวชนและ
บุคคลท่ัวไป โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
แ ล ะ มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ 
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตนด้วยความ
ซื่ อ สั ต ย์  สุ จ ริ ต  ส า ม า ร ถ จั ด ก า ร กั บ 
เรื่ อ งส่ วนตนให้แยกจาก เรื่ อ งส่ วนรวม  

เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม กล้าท่ีจะแสดง
ความรับผิดชอบและน้อมรับความผิดในสิ่ ง ท่ีตนได้กระท าหากท าให้ เ กิดความผิดพลาด 
หรือท าให้ราชการได้รับความเสียหายแล้วส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยเจตจ านง  
อันสุจริต  
 

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 ผู้บริหารระดับสู งและผู้บริหาร
ระดับผู้บังคับบัญชาต้องให้ความส าคัญ
ต่อการป้องกันการทุจริตในรูปแบบ 
ต่าง ๆ สร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการสื่อสารอย่างเปิดเผย
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการของการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้ ค ว าม รู้ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการป้องกัน 

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีมาตรการหรือกฎระเบียบ  
ท่ีชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรภายในหน่วยงาน และวิธีการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การยกย่องชมเชยด้วยการประกาศเกียรติ
คุณผ่านสื่อ ให้โล่รางวัล ให้ใบประกาศ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ  
ในท่ีท างานให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 



 
 
 
กฎหมายและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ในปัจจุบันนโยบายของสังคมโลกและนโยบายการบริหารประเทศได้ให้ความส าคัญ 
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจาก
ได้มีการเล็งเห็นความส าคัญของผลกระทบอันเป็นต้นเหตุมาจากการทุจริตท่ีท าให้สภาพเศรษฐกิจ  
สังคม และสิ่งแวดล้อม ต้องตกอยู่ในสภาพทรุดโทรมยากต่อการแก้ไข ดังนั้น แนวนโยบาย  
การบริหารประเทศของประเทศไทยจึงได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โดยจัดเป็นวาระแห่งชาติท่ีต้องมีการด าเนินการอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม จึงได้มีการตรา  
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
โดยวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน   
และส่วนรวมไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้    
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 หมวด ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน์  
 มาตรา ๑๘๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง  
 (๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าท่ีใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ  
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ท้ังนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
 (๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากท่ีหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติ
ต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ 
 (๔) ไม่กระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวางหรือ
แทรกแซง การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนโดยมิชอบ 
 มาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับ 
เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ 
ใช้บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือด ารงต าแหน่งกรรมาธิการ  
ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา หรือกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีเกี่ยวกับกิจการของสภาหรือกรรมการ 
ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ 
 
 

 
 

  



 
 
 
 
   ให้น า (2) และ (3) มาบังคับใช้แก่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
หรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ 
สมาชิกวุฒิสภานั้น ท่ีด าเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย  
จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระท าการตามมาตรานี้ด้วย 
   มาตรา ๑๘๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะ 
หรือต าแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระท าการใด ๆ อันมีลักษณะ 
ท่ีเป็นการก้าวก่าย หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมือง  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 ให้น า (๒) และ (๓) มาบังคับใช้แก่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภานั้น ที่ด าเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระท าการตามมาตรานี้ด้วย 
 (๑) การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานในหน้าท่ีประจ าของข้าราชการ พนักงาน  
หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น     
 (๒) กระท าการในลักษณะท่ีท าให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
หรือให้ความเห็นชอบ ในการจัดท าโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นการด าเนินการ
ในกิจการของรัฐสภา  
  (๓) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้น
จากต าแหน่ง ของข้าราชการ ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง 
พนักงาน หรือลูกจ้างของ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น 
 มาตรา ๑๘๖ ให้น าความในมาตรา ๑๘๔ มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม 
เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การด ารงต าแหน่งหรือการด าเนินการท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีหรือ
อ านาจของรัฐมนตรี  
  (๒) การกระท าตามหน้าท่ีและอ านาจในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือ 
ตามนโยบายท่ีได้แถลงต่อรัฐสภาหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งกระท าการใด 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามท่ีก าหนด  
ในมาตรฐานทางจริยธรรม 
 

 
 

  



 
 
 
 

มาตรา ๑๘๗ รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ านวนท่ีกฎหมาย
บัญญัติ และต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีตามวรรคหนึ่งต่อไป  
ให้แจ้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันท่ีได้รับแต่งตั้ง และให้โอนหุ้น ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลซึ่งจัดการ
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  รัฐมนตรีจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทตามวรรคสองไม่ว่าในทางใด ๆ มิได้ 
  มาตรานี้เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ให้ใช้บังคับ 
แก่คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี และการถือหุ้นของรัฐ มนตรี ท่ีอยู่ 
ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใด ๆ ด้วย 
 
 
 2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2561 
   หมวดที่  6 การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
   มาตรา 126 นอกจากเจ้าพนักงาน
ของรัฐท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
ห้ามมิให้กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
และเจ้าพนักงานของรัฐท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศก าหนด ด าเนินกิจการดังต่อไปนี้  
   (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าพนักงาน
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
การก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 
   (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ท่ี เข้ า เป็นคู่ สัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ 
ซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่  
จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

 
   



 

 

(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือ  
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะ
ดังกล่าว ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  
ไม่เกินจ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
   (4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง
ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้ก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้า
พนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทาง
ราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น 
   ให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตาม 
วรรคหนึ่งด้วย โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าพนักงาน
ของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีคู่สมรสนั้นด าเนินการอยู่ก่อนท่ีเจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง 
   คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้ 
จดทะเบียนสมรสด้วย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
   เจ้าพนักงานของรัฐท่ีมีลักษณะตาม (2) หรือ (3) ต้องด าเนินการไม่ให้มีลักษณะ
ดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 

มาตรา 127 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับสูงและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ด าเนินการใด  
ตามมาตรา 126 (4) ภายในสองปีนับแต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา 128 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
อันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย 
กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
   ความตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ 
ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยอนุโลม 

มาตรา 129 การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็น 
การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม   
 

 

 
  



 

 

3. ประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา ไว้ดังนี้  
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เร่ืองหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปน็ต้นไป 
 ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
   “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ  
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
   “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา
หรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตร บุญธรรม
หรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
   “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่ง ท่ีมีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับ 
ความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน” 
  ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ท่ีออกโดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
  ข้อ 5 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
    (1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่ งให้โดยเสน่หาตามจ านวน 
ท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป  
   
 

 
 
 

  



 
 
 
 
   (2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่า 
ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
   (3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคล
ท่ัวไป  
   ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่า งประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุ 
ให้เป็นของส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ 
แต่มีเหตุผลความจ าเป็นท่ีจะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุ 
ท่ีจะอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นยึดถือทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ 
ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ผู้นั้นสังกัดโดยทันที 
   ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคา
หรือมูลค่ามากกว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น
ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
สถาบัน หรือองค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีท่ีสามารถกระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัย  
ว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
   ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบัน
หรือองค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว  
ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีท่ีไม่สามารคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
   เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นไม่เคย
ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย  
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 
 
 
   ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการ  
หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ  
ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 
ถอดถอนส่วนผู้ท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
หรือผู้ด ารงต าแหน่งท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ท้ังนี้ เพ่ือด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
   ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
   ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
 
 4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. 2544 
 โดยท่ีท่ีผ่านมาคณะรัฐมนตรี 
ได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติ ในการให้ของขวัญและรับของขวัญ
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้หลายคร้ัง เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้ า งค่ านิ ยมให้ เกิดการประหยัด  
มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จ าเป็น
และสร้างทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคาแพง ท้ังยังเป็นช่องทาง
ให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกด้วย และในการก าหนดจรรยาบรรณของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐประเภทต่าง ๆ ก็มีการก าหนดในเรื่องเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนท่ีเจ้าหน้า ท่ีของรัฐ 
จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ฉะนั้น จึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้น
และก าหนดเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการให้ของขวัญและรับของขวัญ  
ไว้เป็นการถาวร มีมาตรฐานอย่างเดียวกัน และ มีความชัดเจนเพื่อเสริมมาตรการของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่างจริงจัง ท้ังนี้ เฉพาะในส่วน
ท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้ก าหนดไว้ 
 

 
 

  



 

 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้  
                    
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔” 
          ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี ้
 “ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้แก่กันเพื่ออัธยาศัย
ไมตรี และให้หมายความรวมถึงเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หา
หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิท่ีจัดไว้ส าหรับบุคคล
ท่ัวไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง
ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเท่ียว ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใด 
ในลักษณะเดียว และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือ  
การคืนเงินให้ ในภายหลัง 
 “ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน
และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ  
การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีอยู่ในก ากับดูแลของรัฐ 
ทุกระดับท้ังในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ 
 “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
 “ผู้บังคับบัญชา” ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยงานท่ีแบ่งเป็น 
การภายในของหน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงกว่าและได้รับมอบหมาย 
ให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลด้วย 
 “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา
หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
 ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 ข้อ ๕ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัว 
ของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
 การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญ  
ท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกินจ านวนท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด
ไว้ ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้ 
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ  
เพื่อมอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่า 
ในกรณีใด ๆ มิได้ 
  ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ 
จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ ๕ 
 ข้อ ๗ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู้ เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน 
รับของขวัญจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับ
ของขวัญตามกรณีท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๘ 
 ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องาน
หรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) ผู้ซึ่งมีค าขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอ
ใบรับรอง การขอให้ออกค าสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น 
 (๒) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐ เช่น  
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น 

 (๓) ผู้ซึ่งก าลังด าเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล 
เช่น การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น  
 (๔) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 ข้อ ๘ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน 
รับของขวัญจากผู้ ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้เฉพาะกรณีการรับ
ของขวัญท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่ เกินจ านวน  
ท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับการรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 

 
 
 

  



 
 
 
 
 ข้อ ๙ ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ส าหรับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า  
ท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ข้อ ๑๐ ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ ใดจงใจปฏิบัติ เกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือ 
รับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ผู้นั้นประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ด าเนินการตามระเบียบ  
ท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
 (๒) ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก (๑) หรือพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 
เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีด าเนินการให้มีการลงโทษทางวินัย
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 
 ข้อ ๑๑ ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าท่ีสอดส่อง และให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนต่อส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่ าฝืนระเบียบนี้  
ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 
เพ่ือด าเนินการตามระเบียบนี ้
 ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนท่ัวไป  
ในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดง 
ความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐพยายามใช้วิธีการ
แสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจแทนการให้
ของขวัญ 
 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดง ความปรารถนาดี 
การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะน าหรือ
ก าหนดมาตรการจูงใจท่ีจะพัฒนาทัศนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา 
ให้เป็นไปในแนวทางประหยัด 
  
 
 

 
 
  

  



 
 
 
 

 
 5. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
ได้ก าหนดแนวทางเป็นข้อประพฤติปฏิบัติไว้โดยสรุป  
10 ข้อ ดังนี้ 
 1) ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัด
กระท าในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 
        2) ข้าราชการต้องมีจิตส านึกท่ีดีและความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 

 3) ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 4) ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 5) ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
 6) ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการ 
แก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
 7) ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
อย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารท่ีได้มาจากการด าเนินงาน
เพื่อการในหน้าท่ีและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และ  
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 8) ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  
โดยเคร่งครัด 
 9) ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
  10) ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ของราชการโดยรวม   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข ์
กรณีที่พบเห็นพฤติกรรมการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 



 

 

 

 

 

มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ  
การกระท าความผิด หรือมีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริตท าให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยจัดช่องทางร้องเรียนไว้หลายช่องทางเพื่อเปิดโอกาส  
ให้บุคลากร ประชาชนท่ัวไป และผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนได้สะดวก  
ซึ่งผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีร้องเรียนพร้อมลงลายมือชื่อ ท่ีอยู่ พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อกลับได้ หากไม่แจ้งชื่อท่ีอยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ในการร้องเรียน ผู้ร้องเรียน
จะต้องแนบหลักฐานท่ีปรากฏได้ว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลกรณีความผิด เพื่อการน าสืบได้ว่า  
เป็นมูลเหตุแห่งการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมจนท าให้ราชการ
ได้รับความเสียหาย หรือเป็นพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริตผิดระเบียบและกฎหมาย  
แล้วจัดส่งไปยังสถาบันวิทยาลัยชุมชนและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามช่องทางการร้องเรียน ดังนี้ 
 1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

➢ ช่องทางร้องเรียนส่งผ่าน ไปรษณีย์ 
เรียน  ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน  เลขที่ 319  อาคารรัชมังคลาภิเษก 2  ชั้น 10 
กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชด าเนินนอก  เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  10300 

➢ ช่องทางร้องเรียนส่งผ่าน เว็บไซต์  
www.iccs.ac.th  เลือกรายการ ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ 

➢ ช่องทางร้องเรียนส่งผ่าน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) 
Law.bcca@gmail.com 

➢ ช่องทางร้องเรียนส่งผ่าน โทรศัพท์ (Telephone) และ โทรสาร (Fax) 
1) โทรศัพท์ (Telephone)  หมายเลข 0 22 8000 91 – 6 
 - สายตรง ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต่อ 4000 
 - กลุ่มกฎหมาย ต่อ 4002 และ 4009 
2) โทรสาร (Fax) หมายเลข 0 2280 4162 
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➢ ช่องทางร้องเรียนส่งผ่าน กล่องรับข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น /ข้อร้องเรียน 
ภายในส านักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง 

 
 2.  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

➢ ท่ีอยู่  : 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400 

➢ โทรศัพท์  : 0 2610 5426 – 31 
 

 3. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.)  

➢ ท่ีอยู่  : เลขที่ 361  ถนนนนทบุรี  ต าบลท่าทราย  อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี  11000 

➢ ตู้ ป.ณ.  : 100 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
➢ โทรศัพท์  : 0 2528 4800 - 4849 
➢ เว็บไซต์  : https://www.nacc.go.th   

 
 4.  ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

➢ ท่ีอยู่  : ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์  
กรุงเทพมหานคร 10200 

➢ โทรศัพท์  : 0 2222 – 1141 ถึง 55 
➢ สายด่วน  : โทร 1567 
➢ เว็บไซต์  : http://www.damrongdhama.moi.go.th 
➢  

 5. ศาลปกครอง 
➢ ที่อยู่  : เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
➢ โทรศัพท์  : 0 2141 111 
➢ สายด่วน  : โทร 1355 
➢ เว็บไซต์  : http://www.admincourt.go.th 
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มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับผู้ร้องเรยีน 

 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนท่ีกระท าการโดยเจตนาสุจริต และรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องชอบธรรมตามหลักธรรมาภิบาล สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนจะด าเนินการปกปิดชื่อและท่ีอยู่หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ  
ของทางราชการ โดยจะจ ากัดให้รับทราบเฉพาะผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการ 
เรื่องร้องเรียนเท่านั้น นอกจากนี้ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะถูกปกปิด
ไว้เป็นความลับและไม่น าไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เว้นแต่การเปิดเผยนั้นจะเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้  
 อนึ่ง การร้องเรียนเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน บุคคลท่ีเข้ามาเป็นผู้ให้
ข้อมูลในการสืบหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน ความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจาก  
การร้องเรียนหรือการเป็นพยาน ซึ่งไปเป็นตามข้อก าหนดในหมวดท่ี 7 มาตรา 130 - 137  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2561  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินการเรื่องร้องเรียน การสืบหาข้อเท็จจริง และบทลงโทษ 

 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะด าเนินการมอบหมายให้ กองอ านวยการ กลุ่มกฎหมาย 
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงพร้อมน าสืบพยานหลักฐานเกี่ยวข้อง แล้วรายงานผล  
การด าเนินการเรื่องร้องเรียนต่อผู้บั งคับบัญชาระดับสูง หากตรวจสอบพบข้อมูลหรือ
พยานหลักฐานท่ีมีเหตุให้เชื่อได้ว่ามีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมจริง สถาบันวิทยาลัยชุมชนจะด าเนินการตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง และหาก
รายงานผลการสืบหาข้อเท็จจริงพบว่ามีมูลกรณีความผิดท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรผู้ใดก็จะด าเนินการ 
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย รวมท้ังการด าเนินการทางคดีอาญา คดีแพ่ง ตามขั้นตอน
กระบวนการของกฎหมายและบทลงโทษแห่งกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อการทุจริตในทางราชการ
ต่อไป 
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