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ผลประโยชนท์บัซอ้น   (Conflict of interest) 
 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือ การขดักนัของผลประโยชน์ (Conflict of interest) หมายถึง การใชอ้ านาจ
ในการตดัสินใจท่ีมีความขดัแยง้ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตวัหรือพรรคพวก กบัผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือ สถานการณ์ท่ีบุคคลผูด้  ารงต าแหน่งอนัเป็นท่ีไวว้างใจ เช่น ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ผูด้  ารง
ต าแหน่งระดบัสูงในองคก์ร ผูป้ระกอบวิชาชีพครู หรือบุคคลท่ีมีบทบาทหลากหลายและบทบาทเหล่านั้นก็
เกิดขดักนัเอง เช่น ผูจ้ดัการฝ่ายขายอาจมีหนา้ท่ีปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และก็อาจมีหนา้ท่ีในทาง
กตญัญูกตเวทีต่อญาติ พี่น้อง ท่ีเสนอขายสินคา้ใดๆ เป็นตน้ ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวักับ
ผลประโยชน์ในวิชาชีพ ซ่ึงท าให้ตดัสินใจยากในอนัท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีโดยปราศจากอคติได้ขดักันของ
ผลประโยชน์น้ีสามารถเกิดข้ึนได ้แมไ้ม่ส่งผลทางจริยธรรมหรือความไม่เหมาะสมต่างๆและสามารถท าให้
ทุเลาเบาบางลงไดด้ว้ยการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก  

 
ผลประโยชน์ทบัซอ้นเป็นส่วนหน่ึงของการเร่ิมทุจริต  
ค าวา่ “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้

โดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น”  
ค าว่า “ทุจริตต่อต าแหน่งหน้าท่ี” ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 “การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอยา่งใดในต าแหน่งหรือละเวน้
การปฏิบติัอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจท าให้ผูอ่ื้นเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือหน้าท่ี ทั้งท่ีตนมิไดมี้ต าแหน่งหรือ
หน้าท่ีนั้น หรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหน้าท่ี ทั้งน้ี เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบส าหรับตนเอง
หรือผูอ่ื้น”  

 
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 

2556 -2560)  
คอร์รัปชัน่ คือ การใชอ้  านาจท่ีไดรั้บความไวว้างใจในทางท่ีผดิเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล  
การทุจริตคอร์รัปชัน่ คือ การใชอ้  านาจหรืออิทธิพลในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีตนเองมีอยู ่เพื่อเอ้ือประโยชน์

ใหแ้ก่ตนเอง ญาติพี่นอ้ง และพวกพอ้ง  
 
สรุปทุจริต ก็คือการดาเนินการบางอยา่งท่ีแสวงประโยชน์แก่ตนเองและพวกพอ้งท่ีกฎหมายก าหนดให้

รับโทษมากหรือนอ้ย และเป็นการกระท าท่ีผดิศีลธรรม  
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มูลเหตุส าคญัของการทุจริต  
 

(1) เจา้หนา้ท่ีขาดคุณธรรมและไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ  
(2) ขาดกลไกในการลงโทษและการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
(3) เจา้หนา้ท่ีไดรั้บค่าตอบแทน หรือเงินเดือนต ่า ไม่สัมพนัธ์กบัหนา้ท่ีรับผดิชอบ  
(4) สภาพการทางานเปิดโอกาสเอ้ืออ านวยต่อการกระท าทุจริต กระบวนการปฏิบติังานมีช่องโหว ่ 

 

ระดับการทุจริต  
 

1. การทุจริตทัว่ไป ไดแ้ก่ โกงขอ้สอบ , ลอกการบา้น , ซ้ือสินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิ  
2. การทุจริตในระดบัทอ้งถ่ิน  
3. การทุจริตในภาคเอกชน  
4. การทุจริตในหน่วยงานราชการ  
5. การทุจริตของนกัการเมืองระดบัชาติ  

 

การกระทาทีอ่ยู่ในข่าย Conflict of interest ได้แก่ 
 

รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือการรับสินบนหรือรับของขวญั เช่น เป็นเจา้พนกังาน
สรรพากรแลว้รับเงินจากผูม้าเสียภาษี หรือเป็นเจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือแลว้ไปรับไมก้อลฟ์จากร้านคา้ เป็นตน้  

ใชอิ้ทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใชอิ้ทธิพลในต าแหน่งหนา้ท่ีเพื่อ
ส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหน่ึงอยา่งไม่เป็นธรรม เป็นตน้  

 

ผลประโยชน์ทบัซ้อนมผีลต่อการปฏบิัติงาน  
 

- เป็นบ่อเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  
- สะทอ้นการขาดหลกัธรรมาภิบาล  
- เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ  

 

รูปแบบของผลประโยชน์ทบัซ้อนแบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ  
 

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Aeceptance of Benefit) เช่นรับของขวญั เงินสนบัสนุน เงินท่ีลูกคา้
ของหน่วยงานบริจาคให ้ 

2. การท าธุรกิจกบัตนเอง (Self Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของตนเอง เช่น มีส่วนได้
ส่วนเสียในสัญญาท่ีท ากบัหน่วยงานตน้สังกดั  
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3. การท างานหลงัออกจากต าแหน่งหนา้ท่ีสาธารณะหรือหลงัเกษียณไปแลว้ (Post Employ ment) 
เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปทางานในหน่วยงานท่ีด าเนินธุรกิจท่ีตนเองเคยมีอ านาจควบคุมก ากบัดูแล  

4. การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่นตั้งบริษทัด าเนินการธุรกิจท่ีแข่งขนั
หรือรับงานจากตน้สังกดั  

5. การรับรู้ขอ้มูลภายใน (Inside Information) เช่น ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายในเพื่อประโยชน์
ตนเอง  

6. การใชส้มบติัของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตวั (Using Employer s Property for Private 
Usage) เช่นการน าทรัพยสิ์นของหน่วยงานไปใชส่้วนตวั  

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) เช่น 
รัฐมนตรีเจา้สังกดัอนุมติัโครงการไปลงในเขตพื้นท่ีเลือกตั้งตนเองเพื่อใชห้าเสียง รวมถึงใส่ช่ือตนเองใน
ฐานะรัฐมนตรี ส.ส. สมาชิกสภาองคก์รบริหารส่วนจงัหวดั (ส.อบจ.) เพื่อแสดงความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น
สาธารณะ เช่นถนนท่ีพกัรอรถประจ าทาง อา้งเก็บนา้ สวนสาธารณะ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตน้ 
เป็นตน้  
 

ปัจจยั 3 ประการ ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
1. บุคคลด ารงต าแหน่งของรัฐท่ีตอ้งรับผดิชอบต่อประโยชน์สาธารณะ  
2. เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเขา้มาแทรกแซงการตดัสินใจหรือการใชดุ้ลพินิจ  
3. เกิดการตดัสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ส่วนรวม  

 

การฉ้อราษฎร์บังหลวง (Corruptionป )  
1. พฤติกรรมหรือการกระท า ไม่กระท าตามกฎหมายท่ีก าหนดไว ้(Nonfeasance)  
2. การกระท าท่ีนอ้ยกวา่หรือไม่ดีเท่าท่ีกฎหมายระบุไว ้(Malfeasance)  
3. การกระท าเกินหรือมากกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้(Overfeasance)  
4. เคารพย  าเกรงคนรวยคนมีอ านาจมากกวา่คนดี (Misfeasance)  

 

แนวทางการปฏบิัติตนเองของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ  
- หลกันิติธรรม  
- หลกัคุณธรรม  
- หลกัความโปร่งใส  
- หลกัการมีส่วนร่วม  
- หลกัความรับผดิชอบ  
- หลกัความคุม้ค่า  
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รูปแบบทัว่ๆไปของการทุจริตและประพฤติมชิอบ  
1. รับสินบน  
2. คอร์รัปชัน่  
3. ผลประโยชน์ทบัซอ้น  
4. การนกัยอกทรัพยสิ์นของรัฐ  
5. เอ้ือประโยชน์เขา้ตวัเอง พรรพวก หรือพี่นอ้ง  
6. จดัท าโครงการท่ีไดผ้ลประโยชน์ตอบแทนไม่คุม้ค่าเงินท่ีลงทุนไป  

 

ข้าราชการประจาทัว่ไป กจิกรรมทีม่คีวามเส่ียง  
1. การน าขอ้มูลลบั/ขอ้มูลภายในมาใชป้ระโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือพวกพอ้ง  
2. หวัหนา้หน่วยงานซ่ึงครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งใหญ้าติ/คนสนิท/คนท่ีมี

ความสัมพนัธ์ฉนัญาติข้ึนเป็นผูอ้  านวยการกองพสัดุ  
3. การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทใหไ้ดง้านในหน่วยงานท่ีตนมีอ านาจ  
4. การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องส่ิงตอบแทน จากการปฏิบติังานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  
5. การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจท่ีเบียดบงัเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน  
6. การท างานหลงัเกษียณให้กบัหน่วยงานท่ีมีผลประโยชน์ขดักบัหน่วยงานตน้สังกดัเดิม  
7. การน ารถราชการไปใชใ้นกิจธุระส่วนตวัและในหลายกรณีมีการเบิกค่านา้มนัดว้ย  
8. การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใชเ้พื่อการส่วนตวั  
9. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีประจ า  

...ฯลฯ...  

ประชาชน  
- การใหค้่าน ้าร้อนน ้าชาใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพื่อแลกกบัผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  

 

การป้องกนัการทุจริต 
1. สร้างจิตส านึก ผลประโยชน์ทบัซอ้นเป็นเร่ืองผิดดา้นจริยธรรม หากกระท าผดิถือวา่โกง  

- คอยเฝ้าระวงัตรวจสอบ  
2. สินบน  

- ก าหนดราคาของขวญั  
- การรับของขวญั มีการจดบนัทึกไว ้ 

3. เปิดเผยขอ้มูล  
4. จบัตาระวงั  
5. ก าหนดระยะเวลา  
- ขา้ราชการเกษียณอายรุาชการ  
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- หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีจะมีสองบทบาทท่ีผลประโยชน์ขดักนั  
 

4 กลไกกนัโกง 
 

1. การสร้างความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ  
2. พฒันากฎหมายกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

- ด าเนินคดีรวดเร็ว  
- ไม่มีขอ้ยกเวน้  
- ไม่รอลงโทษ  
- ไม่ละเวน้โทษ  

3. ส่งเสริมสร้างพลงัอ านาจทางสังคมใหภ้าคประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตา้นทุจริตมากข้ึน  
4. การเสริมสร้างสังคมคุณธรรม ความดี สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา ส่วนราชการ และ   
    สังคม โดยการ  

- สร้างจิตส านึกสาธารณะ  
- สร้างค่านิยมเชิงบวก  
- ลดการกระท าทุจริต  
- มุ่งเนน้พฒันาจิตใจ  
- ไม่เชิดชูวตัถุ  

 

การให้ – การรับของขวญัและผลประโยชน์ 
หลกัการและแนวคิดน้ีสามารถประยกุตใ์ชป้ระกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับ  

ของขวญั และผลประโยชน์ของขา้ราชการพลเรือนและเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขา้ราชการ  
พลเรือน ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการของส่วนราชการตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ืองหลกัเกณฑก์ารรับ  
ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  
เน่ืองจากความเช่ือถือไวว้างใจของประชาชนต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีภาครัฐวา่ จะตอ้ง
ตดัสินใจและกระท าหนา้ท่ี โดยยดึผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หาก
ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีภาครัฐคนใดรับของขวญัและผลประโยชน์ท่ีท าใหมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ และ
การกระท าหนา้ท่ีถือวา่เป็นการประพฤติมิชอบ ยอ่มท าลายความเช่ือถือไวว้างใจของประชาชน กระทบต่อ
ความถูกตอ้งชอบธรรมท่ีองคก์รภาครัฐยดึถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย  
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• อะไรคอืของขวญัและประโยชน์อืน่ใดทีใ่ช้ในความหมายนี ้ 
 

ของขวญัและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง ส่ิงใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของ บริการ
หรืออ่ืนๆ ท่ีมีมูลค่า) ท่ีขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีภาครัฐใหแ้ละหรือไดรั้บท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได ้
และผลประโยชน์จากการจา้งงานในราชการปกติ  

ของขวญัและผลประโยชน์อ่ืนใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได ้ 
ของขวญัท่ีสามารถคิดราคาได ้(Tangible gifts) หมายรวมถึง สินคา้บริโภค ความบนัเทิง การตอ้นรับ ใหท่ี้
พกั การเดินทาง อุปกรณ์เคร่ืองใช ้เช่น ตวัอยา่งสินคา้ บตัรของขวญั เคร่ืองใชส่้วนตวั บตัรก านลั บตัรลด
ราคาสินคา้หรือบริการ และเงิน เป็นตน้  

ของขวญัและประโยชน์อ่ืนใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได ้(Intangible gifts and benefits) หมายถึง ส่ิงใด ๆ 
หรือบริการใด ๆ ท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซ้ือขายได ้อาทิเช่น การใหบ้ริการส่วนตวั การปฏิบติัดว้ย
ความชอบส่วนตน การเขา้ถึงประโยชน์ หรือการสัญญาวา่จะใหห้รือการสัญญาวา่จะไดรั้บ  
ประโยชน์มากกวา่คนอ่ืน ๆ  
 

ข้อเสนอแนะในการพจิารณาเกีย่วกบัการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด
ในทางปฏบิัติ  

• เราจะจัดการอย่างไร  
การจะรับของขวญัและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี ๓ ค าถาม ท่ีใชใ้นการตดัสินใจวา่จะรับ  

หรือไม่รับของขวญัและหรือผลประโยชน์ คือ  
1) เราควรรับหรือไม่  
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่  
3) เราสามารถเก็บไวเ้ป็นของตนเองไดห้รือไม่  
 

• เราควรรับหรือไม่  
ตามหลกัการทางจริยธรรมแมว้า่เราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสท่ีเราไม่สามารถปฏิเสธได ้หรือ

เป็นการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมหรือใหก้นัตามมารยาทท่ีปฏิบติักนั 
ในสังคม อยา่งไรก็ตาม มีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมอยา่งยิง่ท่ีจะรับ  

1) ถา้เป็นการให้เงิน ท่านจะตอ้งปฏิเสธ ไม่วา่จะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือส่ิงใด ๆ ท่ี
สามารถเปล่ียนกลบัมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอร่ี หุน้ พนัธบตัร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเขา้
ข่ายการรับสินบน  

การถูกเสนอส่ิงใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น ส่ิงท่ีควรนามาเป็นเหตุผลในการตดัสินใจ  
คือ 

- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจ  
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ในการปฏิบัติตนหรือไม่  
- ความประทับใจของท่านต่อของขวญัและหรือผลประโยชน์ท่ีจะส่งผลต่อ  

การทางานในอนาคต  
ถา้ท่านท างานอยูใ่นกลุ่มเส่ียง อ่อนไหว หรืออยูใ่นข่ายท่ีตอ้งไดรั้บความไวว้างใจเป็นพิเศษ เช่น งาน

ตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจดัซ้ือจดัจา้ง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมติั/อนุญาต
ต่าง ๆ ฯลฯ ท่านจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและหลกัจริยธรรมเร่ืองน้ี มากกวา่บุคคลกลุ่มอ่ืน  

2) การรับก่อให้เกิดการขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แลว้ผลประโยชน์ส่วนตน  
ท่ีไดรั้บกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ หรือก่อใหเ้กิดขอ้สงสัยต่อสาธารณชนวา่เป็นการ  
ประพฤติโดยมิชอบ  

การขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตวักระตุน้ให้เกิดการประพฤติมิชอบ 
และการทุจริตคอร์รัปชัน่ ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของ
ตนเอง โดยส่วนราชการท่ีอยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเส่ียงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบายด้านนี้
อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอ่ืน ๆ หลกัการการปฏิบติังานในภาครัฐอยูบ่นพื้นฐานท่ีวา่ “การกระท าและ
การตดัสินใจใด ๆ จะตอ้งกระท าดว้ยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนไดส่้วนเสียในการให้บริการ และ
ปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”  

ดังนั้ น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวญัหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ 
ผลประโยชน์ให้กบัองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ทาให้เกิดความสั่นคลอนความ
เช่ือถือไวว้างใจท่ีประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการส าคญั สมาชิก
ทั้งหมดในสังคมตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม ภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ี
ภาครัฐมีพนัธะผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติังานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความ
โปร่งใส ความพร้อมรับผดิชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง เท่ียงธรรม ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับขา้ราชการ
ไม่ว่าของขวญัและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียงเล็กนอ้ยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพนั
หรือพนัธะกบัผูใ้ห ้และอาจก่อใหเ้กิดความเส่ือมศรัทธาต่อประชาชน  

 

เราต้องรายงานหรือไม่  
การรายงานการรับของขวญัและหรือผลประโยชน์ตดัสินจากหลกัการต่อไปน้ี  

1) ธรรมชาติของผูใ้ห ้: พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การหา้มรับของขวญัหรือ
ประโยชน์จากคู่สัญญา/องคก์รหรือบุคคลท่ีก าลงัจะมาท าการคา้ การสัญญาวา่จะให้-รับ กบัองคก์รหรือ
บุคคลท่ีจะขอทาใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดา้นต่าง ๆ ฯลฯหน่วยงานควรก าหนดนโยบายดา้นน้ี 
ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการท่ีช่วยให้ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีภาครัฐสามารถจดัการเร่ืองน้ีได้อย่าง
เหมาะสม การรายงานการรับของขวญัและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ตอ้งมีการลงทะเบียนรับอยา่งเป็นทางการ 
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2) บทบาทหนา้ท่ีของท่านในองคก์ร : ถา้ขา้ราชการนั้น ๆ ทางานในขอบข่ายท่ีอ่อนไหวและตอ้งการ
ความเช่ือถือไวว้างใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มท่ีเก่ียวกบัการไดป้ระโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดบั
องค์กร และระดบับุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจดัซ้ือจดัจา้ง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ 
ควรใหแ้น่ใจท่ีสุดวา่ตวัท่านและองคก์รมีความเท่ียงธรรม และจะไม่ถูกตั้งขอ้สงสัย แมว้า่หน่วยงานของท่าน
มิไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการหา้มรับของขวญัหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิไดก้ าหนดให้รายงานการรับ
ของขวญัและผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกตอ้งดว้ยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวญัและหรือ
ผลประโยชน์นั้น ๆ  
 

หลักการการก าหนดว่าของขวญัและผลประโยชน์อ่ืนใดควรตอ้งรายงานหรือไม่ ควรจะตอ้งให้
องคก์รเก็บรักษาไวห้รือไม่ หรือควรตกเป็นของขา้ราชการ ให้เทียบกบัค่าตามราคาตลาดโดยตอ้งมีค่าน้อย
กวา่ 3,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ให้ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง
หลกัเกณฑก์ารรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

-ของขวญัทั้งหมดท่ีมีค่าทางวฒันธรรมหรือประวติัศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป เคร่ือง-
ประดบัโบราณ ฯลฯ แมจ้ะมีขนาดเล็กหรือเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย ของขวญันั้น ๆ ย่อมเป็นทรัพยสิ์นขององคก์ร 
ไม่วา่จะมีค่าราคาเท่าใด  

-ของขวญัหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง
รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได ้ 

 

แนวพจิารณาในทางปฏบิัติ  
ของขวญัหรือผลประโยชน์ใด ๆ เม่ือเทียบกบัราคาตลาดมีค่าเกิน 3,๐๐๐ บาท ตอ้งรายงานหน่วยงาน

และลงทะเบียนไว ้ 
ถา้ของขวญัหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาด ระหวา่ง 3,001 – 15,000 บาท และเจา้หนา้ท่ีมี

ความจาเป็นตอ้งรับ ให้องคก์รโดยหวัหนา้ส่วนราชการตดัสินวา่ สมควรใหข้า้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
คนนั้น ๆ รับทรัพยสิ์นดงักล่าวหรือไม่  

ถา้ของขวญัหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาดมากกวา่ 15,000 บาท ใหส่้งมอบเป็นทรัพยสิ์น
ขององคก์ร เพื่อใชป้ระโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคก์รอาจพิจารณาอนุญาตให้
ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้นเก็บรักษาของไวเ้ป็นกรณีไป เช่น ของขวญัในการยา้ยหน่วยงาน
ในขณะด ารงต าแหน่งเดิม ของขวญัในโอกาสเกษียณอายรุาชการหรือลาออกจากงาน ของขวญัหรือ
ผลประโยชน์ท่ีเพื่อนร่วมงานใหเ้ม่ือเจบ็ป่วย ฯลฯ  

ถา้ในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวญัและหรือผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผูใ้หค้นเดียวกนั 
กลุ่มเดียวกนั หรือผูใ้หมี้ความสัมพนัธ์กนัหลาย ๆ คร้ัง เม่ือรวมกนัทั้งปีมีค่ามากกวา่ 3,000 บาทตอ้งรายงาน
ของขวญัหรือผลประโยชน์แต่ละอยา่งท่ีไดรั้บ   
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ถา้ในปีงบประมาณใด ๆ ไดข้องขวญัและหรือผลประโยชน์จากผูรั้บบริการ แมจ้ะต่างคนต่างกลุ่ม 
เพื่อเป็นการขอบคุณในการใหบ้ริการท่ีดี แต่เม่ือรวมกนัแลว้มีค่ามากกวา่สามพนับาทตอ้งรายงานของขวญั
หรือผลประโยชน์แต่ละอยา่งนั้น  

ของขวญัและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไดรั้บเพื่อเป็นการขอบคุณจากผูรั้บบริการ (ประชาชน 
องคก์รเอกชน) ท่ีไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ บ่อยคร้ัง อาจท าให้เกิดขอ้สงสัยจากประชาชนวา่มีอิทธิพลบิดเบือน 
ก่อใหเ้กิดอคติในการใหบ้ริการของขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ หรืออาจก่อใหเ้กิดความรู้สึกชอบ และ
คาดหวงัวา่จะไดรั้บของขวญัและหรือผลประโยชน์เม่ือมีผูม้ารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ  

เงินสดหรือส่ิงใด ๆ ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น หุน้ พนัธบตัร ล็อตเตอร่ี) ตอ้งปฏิเสธ
ไม่รับไม่วา่จะอยูใ่นสถานการณ์ใด ๆ)  

 

เราจะเกบ็รักษาไว้เองได้หรือไม่  
1) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเ้อง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท  
2) หากมีราคาทางการตลาดระหวา่ง 3,001 – 15,000  บาท ส่วนราชการตอ้งพิจารณาตดัสินวา่ 

ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไวเ้องไดห้รือไม่  
3) หากราคามากกวา่ 15,000 บาท จะตอ้งให้เป็นทรัพยสิ์นของส่วนราชการ และส่วนราชการ

พิจารณาตดัสินวา่จะใชป้ระโยชน์อยา่งไร  

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลกัเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใด โดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓)  

ขอ้ 5 เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาไดด้งัต่อไปน้ี  
(1) จากญาติ ซ่ึงใหโ้ดยเสน่หาตามจ านวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป  
(2) จากบุคคลอ่ืนราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพนับาท  

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ทีม่ีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท โดยมีความจาเป็นต้องรับเพือ่รักษาไมตรี 
มิตรภาพ ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยทนัทีทีส่ามารถกระท าได้  
 

หากมคีวามจาเป็นต้องรับเพราะเพือ่รักษาไมตรี...จะท าอย่างไร  
 แจง้ผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเป็นหวัหนา้ส่วนราชการ วนิิจฉยั  
 มีเหตุผล รับได ้- รับไว ้ 
 ไม่เหตุควรรับ - ส่งคืน ส่งคืนไม่ได ้มอบใหส่้วนราชการ  

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  
 

ขอ้22 เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเร่ียไรของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรตามกฎหมายวา่ดว้ยการเร่ียไรซ่ึงมิใช่หน่วยงานของรัฐจะตอ้ง
ไม่กระท าการดงัต่อไปน้ี  
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(1) ใชห้รือแสดงต าแหน่งหนา้ท่ีใหป้รากฏในการด าเนินการเร่ียไรไม่วา่จะเป็นการโฆษณาดว้ย
ส่ิงพิมพต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการพิมพ ์หรือส่ืออยา่งอ่ืนหรือดว้ยวธีิการอ่ืนใด  

(2) ใช ้สั่ง ขอร้อง หรือบงัคบัใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเร่ียไรให้หรือกระท าใน
ลกัษณะใหผู้น้ั้นอยูใ่นภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ช่วยท าการเร่ียไรไม่วา่ทางตรง
หรือทางออ้ม  

 

การฝ่าฝืนกฎนีม้โีทษอย่างไร 
 

การฝ่าฝืนนโยบายวา่ดว้ยการรับของขวญัหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบติั ตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตกัเตือน ตดัเงินเดือน จนกระทัง่ถึงไล่ออก ข้ึนกบัความร้ายแรงของการ ฝ่า
ฝืนนอกจากนั้น หากการรับของขวญัหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เขา้ข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล ทุจริต และ
สามารถพิสูจน์ไดว้า่ ขา้ราชการและหรือเจา้หนา้ท่ีภาครัฐนั้น ๆ รับของขวญัหรือผลประโยชน์ซ่ึงมีผลต่อ
ความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผูใ้ห้โดยมิชอบ หากถูกตดัสินวา่ผดิจริง ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน
อาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาดว้ย  

-จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือ ทั้งจาทั้งปรับ  
 

• การรับของขวญัและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเส่ียง  
การรับของขวญัและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุใหส้าธารณชนรับรู้วา่มีการปฏิบติัอยา่งมีอคติ มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อขา้ราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 


