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คำนำ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
นโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ เสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซอ้นในภาครัฐทุกระดับ 

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและเพ่ือนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการกระทำที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน งานตรวจสอบภายใน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นเล่มนี้ขึ้น 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างวามรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานและลูกจ้างให้เกิดความตระหนักรู้
ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมรณรงค์
สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สุจริต โปร่งใส และเป็นสังคมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นสังคม
ที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเทา่ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สารบัญ 
เร่ือง            หน้า 
คำนำ           1 
บทที ่๑ กฎหมายและความรู้ทั่วไปเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน    2 

๑. กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน 
๒. ความหมาย ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. ประเภทของผลผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. ปัจจัยทีท่ำให้เกดิผลประโยชน์ทับซ้อน 

บทที ่๒ แนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     7 
๑. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิใหม้ีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แห่ง 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต      
๒. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์        
๓. กรณีตอ้งเผชิญกับสถานการณ์ที่เอ้ือต่อการทำธุรกิจกับตนเอง      
๔. โทษของการมผีลประโยชน์ทับซ้อน        

บทที ่๓ ช่องทางละขั้นตอนการแจ้งเบาะแส กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่นำไปสู่   10 
การมผีลประโยชน์ทับซ้อน 
๓.๑ การแจง้เบาะแสเมื่อพบเห็น พฤติกรรมที่นำไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน    
๓.๒ ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ         
ภาคผนวก : แหล่งขอ้มูลเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง    
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บทที ่๑ 
กฎหมายและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้น 

๑.กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปามการทุจริต พ.ศ. 

๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน
(ส่วนตัวและส่วนรวมไว้เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกแยกยะประโยชน(ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมนอกจากกันได้หากเจ้าหน้าที่ ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาดว้ย 

๑.๒ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน(อ่ืนใด โดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กำหนดว่า โดยอาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติได้กำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจาก
บุคคลได้โดยธรรมจรรยากล่าวคือ การับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือใหก้ันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

๑.๓ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสำหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
มี ๑๐ ประการ ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
(๓) การมีจิตสำนึกท่ีดี  ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(๔) ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชนทับ

ซ้อน 
(๕) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบ้ริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเ่ลือกปฏิบัติ 
(๗) การใหข้้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๘) การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(๑๐) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่น ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี รวมกันพัฒนาชุมชนให้น่า

อยู่คูคุ่ณธรรม และดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมใหส้อดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 
๒. ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 

คำว่ า  Conflict of Interests มี ก าร ใช้ ค ำภ าษ าไท ย ไว้ ห ล ายค ำ  เช่ น  “ผลป ระ โยชน์ ทั บ
ซ้อน”“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยคำเหล่านี้ถือเป็น
รูปแบบหนึ่ง ของการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซ้อนจึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ทั้ง
เป็นสถานการณท์ี่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่และความ 
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รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่
จำกัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์ อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 

๒.๑ หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อำนาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ให้
บริษัทตัวเองไดง้านรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขา้ทำงาน เป็นต้น 

๒.๒ รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงิน
จากผู้มาเสียภาษ ีหรือเปน็เจ้าหน้าที่จดัซื้อแล้วรับไม่กอล์ฟเป็นของกำนัลจากร้านค้า เป็นต้น 

๒.๓ ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิผลในตำแหน่งหน้าที ่ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งอย่างไมเ่ป็นธรรม 

๒.๔ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ราชการ
ทำงานส่วนตัว เป็นต้น 

๒.๕ ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวดัก
หนา้ไว้ก่อน เป็นต้น 

๒.๖ รับงานนอก ได้แก่การเปิดบริษัททางธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทำงานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี
แตร่ับงานสวนตัวจนไม่มีเวลาทำงานบัญชีในหน้าที่ให้กับเป็นต้น 

๒.๗ ทำงานหลังออกจากตำแหน่ง คือการไปทำงานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจากท่ีทำงานเดิม โดยใช้ความรู้
หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น 
 

หลักสำคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ชุมชนคาดหวังให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์ของสาธารณะมี

ความสำคัญในอันดับต้น 
- ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติกรรม ประชาชนทุกคนเสมอภาค

ภายใตก้ฎหมาย และตอ้งได้รับการปฏิบัติอยา่งเปน็ธรรม 
 
๓. ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

รูปแบบพฤติกรรมและการกระทำที่เข้าขา่ยผลประโยชน์ทับซ้อนไปในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
๓.๑ การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน( คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ที่เกิน 

ความเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญ มีได้ในหลายรูแบบเช่น การ
ลดราคาของที่ซื้อ ให้การเลี้ยงอาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจน การให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีผลต่อ
การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ให้เอนเอียง หรือเปน็ไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น 

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้บริษัทตน
ได้รับชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ / การที่บริษัท แห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองคำมูลค่า
มากกว่า ๑๐ บาท แกเ่จ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา และปีนี้ เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นพิเศษโดยลัด
คิวให้ก่อนบริษัทอ่ืน ๆ เพราะ คาดว่าจะได้รับของขวัญอีก / การทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐไปเป็น คณะกรรมการของ  
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บริษัท เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่างๆจากบริษัทเหล่านั้น ซึ่ง มีผลต่อการให้คำ
วินิจฉัยหรือข่อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ เป็นต้น 

๓.๒ การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือพวก
พ้องจากตำแหน่งหน้าที ่เป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง 

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจหน้าที่ให้บริษัทของตนเอง หรือบริษัทครอบครัวได้รับ
งานเหมาจากรัฐหรือฝากลูกหลานเข้าทำงาน / การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาให้
หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานจากบริษัทครอบครัว ตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่/ 
ผู้บริหารหน่วยงานทำ สัญญาเช่ารถไปสัมมนา และดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่ผู้บริหารมี
หุ้นส่วนอยูแ่ล้ว เป็นต้น 

๓.๓ การทำงานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปทำงานหลังออกจากงานเดิม โดย 
ใช้ความรู้ประสบการณ์หรืออิทธิพลจากที่เคยดำรงตำแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองและพวก
พ้อง  

ตัวอย่างเช่น การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยดำรงตำแหน่งใน
หน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงาน
รัฐได้อย่างราบรื่น / การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณ มาทำงานในตำแหน่งเดิมที่หน่วยงาน โดยไม่คุ้มค่ากับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย / การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการ
ไปทำงานใน บริษัทผลิตหรือขายยา เป็นต้น 

๓.๔ การทำงานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาและการ 
จ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตำแหน่งสถานภาพการทำงานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็นนายจ้างของ
ภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลา และเครื่องมือของรัฐในการทำงานพิเศษ
ภายนอกที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย จากหน่วยงานด้วย 

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตำแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ
เพ่ือให้บริษัทเกชนที่ว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง / การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย / การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ที่
ทำบัญชีให้กับบริษัท ที่ถูกตรวจสอบ เป็นต้น 

๓.๕ การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็น ในข้อมูลลับของ
ทางราชการ หรือนำข้อมูลไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ หรือ
นำขอ้มูลไปเปดิเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหา ผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไป
ซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าว เพ่ือขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น / การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการวางโครงข่ายคมนาคม แล้วแจ้ง
ข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ไดเ้ปรียบในการประมูลข้อมูล เป็นต้น 

๓.๖ การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นส่วนของตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและทำให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 
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ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการนำน้ำมันในรถไปขายและนำ
เงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตน ทำให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณเพ่ือซื้อน้ำมันรถมากกว่าที่ควรจะเป็นพฤติกรรม
ดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเองและมีความผิดฐานลัก
ทรัพย์ 

๓.๗ การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) 
คือ การใช้อิทธิพลทางการเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ ต่อพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ 

ตัวอย่างเช่น การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือนำโครงการ ตัดถนน สร้าง 
สะพานลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนาสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน / การใช้งบ สาธารณะในการหา 
เสียง / การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบา้นเกิดของตนเอง เป็นต้น 
 
๔. ปัจจัยที่ทำใหเ้กิดผลประโยชน์ทับซอ้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผลมาจาก
การไม่สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่ในเรื่องส่วนตัว และเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจน และมี
สาเหตุมาจากพ้ืนฐานความคิดแบบดั้งเดิม ของคนไทยและมีปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้ 

๔.๑ มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่อง ส่วนตัวกับเรื่อง
ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง ดังนี้ 

(๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตท่ีเห็นว่า ขุนนางคา้ขายได้โดยไม่เป็นสิ่งที่นา่รังเกียจ 
(๒) ตำแหน่งหน้าที่ราชการสามารถนำมาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มีการแยกแยะระหว่าง

ประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม 
(๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐานสิบ คือ ไม่แยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอำนาจกับผลประโยชน์ส่วนรวม) จึงพัฒนาไม่ทันกับพ้ืนฐานแนวคิดของระบบ
กฎหมายสากลที่เป็นระบบคิดแบบฐานสอง คือ แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม
อย่างชัดเจน 

๔.๒ มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เช่น การเอ้ือประโยชน์ให้ผู้
เคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนตำแหน่งให้โดยจะไม่ใช้การตอบแทนด้วยตัวเงินเป็นหลัก แต่เป็นการ
ตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น การให ้ผลประโยชน์ หรือตำแหน่งทางการเมือง เป็นต้น 

๔.๓ มีพฤติกรรมการใช้จา่ยเงินที่สุรุยสุร่าย ทำให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย เช่น มีภาระการใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ทำให้มีพฤติกรรมที่ต้อง เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดโดย
สมัครใจ หรือมีพฤติกรรมที่ยักยอกประโยชน์ส่วนรวม เข้าเป็นประโยชน์ส่วนตัว เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว 

๔.๔ มีความจำเป็นในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปัญหากับค่านิยม การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ทำให้ตนองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนสาเหตุ ส่วนหนึ่งนั้นคือปัจจัยทางสังคมซึ่งเป็นลักษณะ 
“ตัวกูของกู” อันเป็นค่านิยมของสังคม ที่เน้นเรื่องวัตถุนิยม การอยากมีอยากได้การรักษาหน้าตาและยก
หนา้ตาทางสังคม ทำให้ ต้องมีการแสวงหาทรัพย์สินและอำนาจมากข้ึน 
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๔.๕ โครงสร้างการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งฝ่ายตรวจสอบ ยังขาดความเข้าใจ
และระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงเอ้ือต่อการมีพฤติกรรมที่เป็นไปในลักษณะการมีผลประโยชน์ทับซ้อนมาก
ที่สุด 

๔.๖ ปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากปัจจัยด้านกฎหมาย ดังจะเห็นได้ว่า ตัวบทกฎหมายยัง
ไมต่อบสนองต่อสภาพปัญหา และทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือ บทลงโทษทางกฎหมายยังไม่พียงพอต่อ
การ “ปอ้งกัน” และ “ป้องปราม” ผู้ที่จะกระทำหรือคิดที่จะกระทำเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเทา่ที่ควร 
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บทที ่๒ 
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. แนวทางปฏิบัติเพื่อ ป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แหง่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
๑.๑ การเตรียมตัวกอ่นเขา้สู่ตำแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 

- ก่อนเข้ามารับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบุคคลนั้นๆ จะต้องเตรียมตัวโดยตรวจสอบ  ตนเอง  
คูส่มรส บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการใดๆ บ้าง 

- ในขณะที่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้ทำธุรกิจหรือทำการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบ
การเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการหรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่า มีหรือไม่อย่างไร และต้องสำรวจกิจการต่างๆ ของคูสมรส 
รวมถึงการศึกษาท่ีเกี่ยวขอ้ง 
๑.๒ การปฏิบัติหน้าที่หรือดำรงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่ง เช่น ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่ดำเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

- คู่สมรสเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หา้มคู่สมรสมิใหด้ำเนินกิจการใดๆ ที่เปน็การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมไว้ด้วย 
๑.๓ การดำเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากตำแหน่ง (พ้นจากกการเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึง ๒ ปี) 

- กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา ๑๐๐ ได้
บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมโดยห้ามดำเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งนั้นๆ แล้ว ทั้งนี ้ไดห้า้มการดำเนินกิจการของคjูสมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 
๒. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ 

คำแนะนำ : ท่านควรดำเนินการดังนี้ 
ในการรับของขวัญหรือประโยชน์ใดๆ ท่านควรพิจารณาตอบคำถาม ๓ ข้อนี้ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจว่า

จะรับหรือไมร่ับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ คือ 
๒.๑ เราควรรับหรือไม่ : ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่

สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารย าท ที่ ป ฏิ บั ติ กั น ใน สั งคม  อย่ าง ไรก็ ต าม  มี ห ลาย โอก าสที่  ไม่ เป็ น การ เห ม าะสมที่ จ ะ รั บ 
อย่างยิ่ง ดังนี้ 

- ถ้าเป็นการใหเ้งิน ท่านต้องปฏิเสธ ไมว่่าจะเปน็โอกาสใดๆ หรือการรับเงินสด หรือสิ่งใดๆ ที่สามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินได ้เช่น หุ้น พันธบัตร หรือ ล็อตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าขา่ยการรับสินบน และเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น 
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- ทั้งนี้ หากได้รับการเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรนำมาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือให้
พิจารณาว่าทำไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เรา และการเสนอของดังกล่าวนั้นมีผลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐ ที่อยู่บนพื้นฐานว่า การ
กระทำและการตัดสินใจใดๆ จะต้องกระทำด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ
และปกป้อง ผลประโยชน์ของสังคมไทยโยรวม ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือ
ผลประโยชน์มาแสวง ความชอบ ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ทำ
ให้สั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐ และทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 

๒.๒ เราควรรายงานการรับหรือไม่ : ท่านควรมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
- ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูปเครื่องประดับ

โบราณ ฯลฯ แม่จะมีขนาดเล็ก แตก่็ถือว่า ของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพยส์ินขององคก์ร ไมว่่าจะมีราคาเทา่ใด 
- ของขวัญหรือผลประโยชน์ ที่ ได้ รับ เมื่ อเทียบกับราคาตลาด  มีค่าน้อยกว่ า ๓ ,๐๐๐  บาท  

ไม่ต้องรายงานหรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

- ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ ต้องรายงานหน่วยงานและ
ลงทะเบียนไว้ 

- ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่า ทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท และเจ้าหน้าที่มี
ความจำเป็นต้องรับให้องค์กร โดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควร ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคน
นั้นๆ รับทรัพยส์ินดังกล่าวหรือไม่ 

- ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินของ
องค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญ ในการย้ายหน่วยงานขณะดำรงตำแหน่งเดิม 
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น 

- ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ จากผู้ให้คนเดียวกัน 
กลุม่เดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกัน ทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

- ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้บริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม 
เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้การบริการที่ดีแต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

- ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชนองค์กร
เอกชน) ที่ได้อย่างสม่ำเสมอ บ่อยครั้ง อาจทำให้เกิดข้อสงสัยจาก ประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิด
อคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่า จะ
ไดร้ับของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

- เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเงินไดต้้องปฏิเสธไม่รับ ไมว่่าจะอยู่ใน สถานการณ์ใดๆ 
๒.๓ เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองไดห้รือไม ่
- ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีคา่ไมเ่กิน ๓,๐๐๐ บาท 
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- หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณา 
ตัดสินว่าขา้ราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม ่

- หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของทางราชการ และส่วนราชการ
พิจารณาตัดสินว่า จะใช้ประโยชน์อย่างไร 
๓. กรณีต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เอื้อต่อการทำธุรกิจกับตัวเอง 

คำแนะนำ : ท่านควรดำเนินการดังนี้ 
ปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ ยึดมั่นความถูกต้องดีงามและชอบธรรม ปฏิบัติงานโดยไม่ยอมโอนอ่อน

ผ่อนตามอิทธิผลหรือเอ้ือประโยชน์ใดๆ ให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่ง แต่ให้ยึดการดำเนินการตามขั้นตอนของ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการ อย่างรอบคอบและเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการกระทำ
ใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายการใช้อำนาจหน้าที่ ในตำแหน่งหาประโยชน์ให้กับธุรกิจของ ครอบครัวหรือพวกพ้อง ซึ่ง
เป็นการใช้อำนาจที่ไม่สุจริต หรือเอ้ือต่อการมีประโยชน์ทับซอ้น  
 
๔. โทษของการมปีระโยชน์ทับซ้อน 

การมีพฤติกรรมใดๆ  ก็ตามที่ เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีพฤติกรรรม  
ที่พร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัด
เงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน นอกจากนั้น หากพฤติกรรมนั้นๆเข้าข่าย
การรับ สิ นบ น  ฉ้ อฉลทุ จ ริ ต และสามารถ พิ สู จน์ ได้ ว่ า  ข้ าราชการ  ห รือ เจ้ าหน้ าที่ ข อ งรั ฐนั้ น ๆ  
มีการรับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายการมีพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับ โทษ
ทางอาญาดว้ย  

ตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริต  
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดการ ๙ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑๐๓ห้าม
มิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรืประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อัน
ควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ บังคับที่ออก โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดโยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติกำหนด 
 
 

บทสรุป 
ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการ

และหรืเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจาก
อคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบใดๆนอกเหนือจากเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่
ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และทำลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้ง
องคก์รของทา่นเอง 
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บทที ่๓ 
ช่องทางและขั้นตอนการแจ้งเบาะแส 

กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่นำสู่การมีผลประโยชน์ทับซอ้น 
๑. การแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่นำสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

เมื่อพบเห็นหรือประสบปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ที่เรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อนควรดำเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ เมื่อเกิดขึ้นกับตัวเอง ควรพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่หาก
ส่วนรวม เสียประโยชน์ท่านควรหลีกเลี่ยง เช่น หากท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดจ้าง หรือพิจารณา
ความดีความชอบของบุคคลใกล้ชิด ท่านควรถอนตัวจากการเป็นคณะกรรรมการฯ หรือ งดออกเสียง เนื่องจาก
การตัดสินใจของท่านอาจส่งผลให้การพิจารณาเกิดความเบี่ยงเบน แต่หากเป็นคนรู้จักกันธรรมดา ท่านควร
ประกาศให้ทราบว่าท่านรู้จักบุคคลนั้นต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่านและความ
โปร่งใสด้วย 

๑.๒ เมื่อเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว ท่านควรให้คำแนะนำด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงกรณี
ต่างๆ และผลหรือโทษ ของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมรวมทั้ง
แนะนำวิธีการป้องกัน เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งนี้ หากท่านพบเห็นและมีหลักฐานที่ทำ ให้
มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ท่านสามารถประสานเพื่อให้ข้อมูลกับหน่วยงาน ดังตอ่ไปนี้ หนว่ยงานต้นสังกัดของผู้กระทำ
ผิด / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน /ศูนย์ดำรงธรรม / กระทรวงมหาดไทย / ศาลปกครอง / สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) / มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด / 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
๒. ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ 

กรณีข้อสงสัยหรือทักท้วงว่ามีการกระทำที่เอ้ือต่อการมีประโยชน์ทับซ้อนหรือฝ่าฝืน ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน เมื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสงสัยว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกระทำการใดหรือดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติการใด ในฐานะส่วนตัวจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน้าที่ให้ข้าราชหารยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาเมื่อผ่านกระบวนการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้ปฏิบัติตามนั้น 
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ภาคผนวก  
แหลง่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

๑.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

มาตรา ๑๐๐ หา้มมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 
   (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเขา้เป็นคูส่ัญญากับหนว่ยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแลควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดำเนินคด ี
   (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคูส่ัญญาในลักษณะดังกล่าว 
   (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้าง ในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพ ของผลประโยชน์ของ 
ธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมี
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐตำแหน่ งใดที่ ต้ อ งห้ ามมิ ให้ ดำเนิ นกิจการตามวรรคหนึ่ งให้ เป็ น ไปตาม  
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคูสมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสองโดยให้ถือว่าการ
ดำเนินการของคูส่มรสดังกล่าว เป็นการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกำหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย อำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ และจำนวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแลว้ยังไม่ถึงสองปด้ีวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย 
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บทกำหนดโทษ 
มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ต้อง

ระวางโทษจำคุกไมเ่กินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 
   กรณีความผิดมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็น
ยินยอมดว้ยในการที่คู่สมรสของตนดำเนินกิจการมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไมม่ีความผิด 
๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

โดยที่มาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติห้ามมิใหเ้จ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคูส่ัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หนา้ที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุมตรวจสอบ
หรือดำเนินคด ี

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชกาส่วน
ท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัททีร่ับสัมปทานหรือเข้าเป็นคูส่ัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่ง อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ ของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัด
หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าทีข่องเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

ทั้งให้นำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ถือว่า การดำเนินกิจการ
ของคูส่มรสดังกล่าวเป็นการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และความในมาตรา ๑๐๑ ยังให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของผู้ซึ่ง 
พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของ
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมิใช้บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับ_หน่วยงานของรัฐ ตาม
มาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ข้างต้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐของรัฐที่
ต้องห้ามมิใหด้ำเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าว ดังตอ่ไปนี้ 
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๑. นายกรัฐมนตรี 
๒. รัฐมนตร ี

ทั้งนี ้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ 

โอภาส อรุณินท์ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
๓. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๐๐ ได้กำหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินกิจการบางอย่างโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งใดที่
ต้องห้ามมีให้ดำเนินกิจการตามความในบทบัญญัติ ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการ 
ตามวามในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เป็นตำแหน่ง ที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพ่ือให้
การบังคับใช้กฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อันเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีที่มาจากการกระทำความผิดอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึง
กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทีต้่องห้ามมิใหด้ำเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าวเพ่ิมเติม 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ กับ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา 
๔๓ ของรับธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้
ดำเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ เพ่ิมเติมจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ซึ่งได้กำหนดไว้แล้วตามประ
กาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ดังตอ่ไปนี้ 

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น 
๒. รองผู้บริหารท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
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ประกาศ ณ วันที่  ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ปานเทพ กลา้ณรงค์ราญ 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
๔. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติจึงกำหนด
หลักเกณฑ์และจำนวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้
ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันแบละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก

ญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการีผู้สืบสันดาร พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน 
ลุง ป้า นา้ อา คูส่มรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของผู้สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่ง อ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดย อำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแตก่ารรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา ตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับทรัพยส์ินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมตาม 

ฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ

บุคคล แตล่ะโอกาสไมเ่กินสามพันบาท 
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีหรือ

มูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มี เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานราบละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผู้บังคับบัญชา
เห็นว่าไม่มีเหตุผล ที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ 
ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพยส์ินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันท ี
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ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคา หรือมีมูลค่า
มากกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษา
ไมตรี มิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทำ
ได้เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนว่ยงานหรือสถาบัน หรือองคก์ร 
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวใช้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ดำเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย 

ในกรณีทีเ่จ้าหน้าที่ของรัฐผู้ไดร้ับทรัพยส์ินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งประธาน 
กรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ไมม่ีผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจถอด
ถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพ่ือดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ไดร้ับสิทธิไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก 
แล้วแต่กรณีเพ่ือดำเนินการ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศ ฉบับนี้ให้ใช้
บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไมถ่ึงสองปีด้วย 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
โอภาส อรุณินท์ 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
 


