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                                               คํานํา 
  
             เทศบาลเมืองบุรีรัมย�ได�ให�ความสําคัญกับการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของ
รัฐบาลภายใต�การนําของ พลเอกประยุทธ� จันทร�โอชา ซ่ึงได�ให�ความสําคัญกับการผลักดันให�การป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป0นวาระแห1งชาติ โดยได�แถลงนโยบาย ๑๑  ด�าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส1งเสริม
การบริหารราชการแผ1นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี เพ่ือสร�างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ เสริมสร�างระบบ
คุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดให�มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป�องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน�ทับซ�อนในภาครัฐทุกระดับ  

            เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร1งใสการ
ดําเนินงานของหน1วยงานภาครัฐสู1การปฏิบัติ โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือต1อการมีผลประโยชน�ทับซ�อนของ
เจ�าหน�าท่ีในหน1วยงาน งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําคู1มือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อนเล1มนี้ข้ึน  

           งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน หวังเป0นอย1างยิ่งว1าหนังสือคู1มือการปฏิบัติงานเพ่ือป�องกัน
ผลประโยชน�ทับซ�อนเล1มนี้ จะเป0นประโยชน�ในการเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจแก1พนักงานและลูกจ�างให�เกิด
ความตระหนักรู�ถึงป<ญหาในเรื่องดังกล1าว รวมท้ังเป0นข�อมูลให�ผู�สนใจได�ศึกษา เพ่ือเป0นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนใน
การร1วมรนณรงค�สร�างสังคมไทยให�เป0นสังคมท่ีสุจริต โปร1งใส และเป0นสังคมท่ีทุกคนสามารถมีส1วนร1วมในการ
พัฒนา เป0นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให�เทียบเท1าระดับมาตรฐานสากล
ได�ต1อไป   

 
 

                                                                         งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน 

                                                           เทศบาลเมืองบุรีรัมย� 
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                                             สารบัญ 
 

เรื่อง                                                                                                            หน!า 

คํานํา                                                                                                                   
บทนํา                                                                                                                  
บทท่ี ๑ กฎหมายและความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ�อน                                              
           ๑. กฎหมายเก่ียวกับการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อน                                               ๑ 
           ๒. ความหมาย ผลประโยชน�ทับซ�อน                                                                  ๑ 
           ๓. ประเภทของผลประโยชน�ทับซ�อน                                                                  ๒ 
           ๔. ป<จจัยท่ีทําให�เกิดผลประโยชน�ทับซ�อน                                                             ๔ 
บทท่ี ๒ แนวทางปฏิบัติเพ่ือป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อน                                                       
           ๑. แนวทางปฏิบัติเพ่ือป�องกันมิให�มีการฝDาฝEนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แห1ง 
                 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว1าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต                ๖ 
           ๒. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน�                                                         ๖ 
           ๓. กรณีท่ีต�องเผชิญกับสถานการณ�ท่ีเอ้ือต1อการทําธุรกิจกับตนเอง                               ๘ 
           ๔. โทษของการมีผลประโยชน�ทับซ�อน                                                                ๘ 
บทท่ี ๓ ช1องทางและข้ันตอนการแจ�งเบาะแส กรณีพบเห็นพฤติกรรมท่ีนําไปสู1 
          การมีผลประโยชน�ทับซ�อน                                                                               
           ๓.๑ การแจ�งเบาะแสเม่ือพบเห็น พฤติกรรมท่ีนําไปสู1การมีผลประโยชน�ทับซ�อน               ๑๐ 
           ๓.๒ ข้ันตอนกระบวนการดําเนินการ                                                                 ๑๐ 
ภาคผนวก: แหล1งข�อมูลเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง                       ๑๑                                                                         
บรรณานุกรม                                                                                                        ๑๗                                                                
    



������ก�	
�������������
���ก����
	������������  ��!�������"	#	���� 1 
 

บทท่ี ๑ 

กฎหมายและความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน�ทบัซ�อน 

1. กฎหมายเก่ียวกับการป"องกันผลประโยชน�ทับซ�อน  
            ๑.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน4ส�วนตัวและส�วนรวมไว� 
เพ่ือลดระบบอุปถัมภ4ในสังคมไทย ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐ มีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน4ส�วนบุคคลและประโยชน4
ส�วนรวมออกจากกันได� หากเจ�าหน�าท่ี ของรัฐฝ<าฝ=นให�ถือเป>นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด�วย  
           ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติเรื่อง หลักเกณฑ4 การรับทรัพย4สิน
หรือประโยชน4อ่ืนใด โดยธรรมดาของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได�กําหนดว�า โดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๐๓ แห�งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วย การป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติได�
กําหนดหลักเกณฑ4และจํานวนทรัพย4สิน หรือประโยชน4อ่ืนใดท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได�โดยธรรมจรรยา 
กล�าวคือ การรับ ทรัพย4สินหรือประโยชน4อ่ืนใดจากบุคคลท่ีให�กันในโอกาสต�างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให�กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  
           ๑.๓ มาตรฐานจริยธรรมอันเป>นค�านิยมหลักสําหรับข�าราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย4 มี 10 ประการ
ดังนี้  
                 (1) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย4ทรงเป>นประมุข 
                 (2) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
                 (3) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย4 และรับผิดชอบ  
                 (4) ยึดถือประโยชน4ส�วนรวมของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน4ส�วนตน และไม�มีผลประโยชน4ทับ
ซ�อน 
                (5)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต�อง เป>นธรรมและถูกกฎหมาย  
                (6)  การให�บริการแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ 
                (7)  การให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�อง และไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง  
                (8)  การมุ�งผลสําฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร�งใส และตรวจสอบได�  
                (9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค4กร 
               (10) การสร�างจิตสํานึกให�ประชาชนในท�องถ่ินประพฤติตนเป>นพลเมืองดี ร�วมกันพัฒนาชุมชนให�หน�า
อยู�คู�คุณธรรม และดูแลสภาพสิ่งแวดล�อมให�สอดคล�องรัฐธรรมนูญฉบับปXจจุบัน  
 
๒.  ความหมายผลประโยชน�ทับซ�อน  
            คําว�า Conflict of Interests มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา เช�น “ผลประโยชน�ทับซอน” 
“ผลประโยชน�ขัดกัน” “ผลประโยชน�ขัดแยง” หรือ “การขัดกันแห�งผลประโยชน�” ถอยคําเหล�านี้ถือเป)นรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ อันเป)นการกระทําท่ีขัดต�อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี  โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน�ทับซอน จึงหมายถึงความทับซอนระหว�าง ผลประโยชน�ส�วนตน 
และผลประโยชน�สาธารณะท่ีมีผลต�อการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐดังกล�าว  ท้ังเป)นสถานการณ�ท่ีเจาหนาท่ี
ของรัฐมีผลประโยชน�ส�วนตนอยู�และไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชน�
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ส�วนตัว โดยก�อใหเกิดผลเสียต�อผลประโยชน�ส�วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม�จํากัดอยู�ในรูปแบบของตัวเงิน หรือ
ทรัพย�สินเท�านั้น แต�รวมถึงผลประโยชน�อ่ืนๆ ท่ีไม�ใช�ในรูปตัวเงินหรือทรัพย�สินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้  
               ๒.๑ หาผลประโยชน�ใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง เช�น ขาราชการใชอํานาจหนาท่ีให
บริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เป)นตน                                                               
               ๒.๒ รับผลประโยชน� คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช�น เป)นเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงิน
จากผูมาเสียภาษี หรือเป)นเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวรับไมกอล�ฟเป)นของกํานัลจากรานคา เป)นตน  
               ๒.๓ ใชอิทธิพล เป)นการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหน�งหนาท่ี ส�งผลท่ีเป)นคุณแก�ฝ@ายใด
ฝ@ายหนึ่งอย�างไม�เป)นธรรม  
               ๒.๔ ใชทรัพย�สินของทางราชการเพ่ือประโยชน�ส�วนตน เช�น การใชรถยนต� หรือคอมพิวเตอร�ราชการ
ทํางานส�วนตัว เป)นตน  
               ๒.๕ ใชขอมูลลับของทางราชการ เช�น รูว�าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซ้ือท่ีดินในบริเวณดังกล�าวดัก
หนาไวก�อน เป)นตน  
               ๒.๖ รับงานนอก ไดแก� การเปDดบริษัททาธุรกิจซอนกับหน�วยงานท่ีตนเองทางานอยู� เช�น เป)นนักบัญชี 
แต�รับงานส�วนตัวจนไม�มีเวลาทํางานบัญชีในหนาท่ีใหกับหน�วยงาน เป)นตน  
               ๒.๗ ทํางานหลังออกจากตําแหน�ง คือการไปทํางานใหกับผูอ่ืนหลังออกจากท่ีทํางานเดิม โดยใชความรู
หรืออิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน�โดยไม�เป)นธรรม เช�น เอาความรูในนโยบายและแผนของ
ธนาคารแห�งประเทศไทยไปช�วยธนาคารเอกชนอ่ืน ๆ หลังจากเกษียณ เป)นตน 
 

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชน�ทับซ�อน 
       �ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอย�างเป)นธรรม โดยใหผลประโยชน�
ของสาธารณะมคีวามสาํคัญในอันดับตน  
       �ความซ่ือตรงต�อหนาที่ของเจาหนาที่ยังเป)นรากฐานของหลักนิติธรรม 
(ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใตกฎหมาย และตองไดรับการปฏิบัติอย�างเป)นธรรม)  
 
๓. ประเภทของผลประโยชน�ทับซ�อน  
            รูปแบบพฤติกรรมและการกระทํา ท่ีเขาข�ายผลประโยชน�ทับซอนเป)นไปในลักษณะต�างๆ ดังนี้  
                ๓.๑ การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน� คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ท่ีเกินความ
เหมาะสม ซ่ึงอาจส�งผลต�อบุคคลในการปฏิบัติงานในหนาท่ี การรับของขวัญ มีไดในหลายรูปแบบ เช�น การลดราคา
ของท่ีซ้ือ ใหการเลี้ยงอาหารอย�างฟุ@มเฟJอย ตลอดจน การใหความบันเทิงในรูปแบบต�างๆ ซ่ึงมีผลต�อการตัดสินใจ
ของเจาหนาท่ีใหเอนเอียง หรือเป)นไปในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชน�ต�อผูใหของขวัญนั้น  
                       ตัวอย�างเช�น การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐรับของขวัญจากผูบริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช�วยให
บริษัทตนไดรับชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ�ของรัฐ / การท่ีบริษัท แห�งหนึ่งใหของขวัญเป)นทองคํา 
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มูลค�ามากกว�า ๑๐ บาท แก�เจาหนาท่ีในปMท่ีผ�านมา และปMนี้ เจาหนาท่ีเร�งรัดคืนภาษีใหกับบริษัทนั้นเป)นพิเศษโดย
ลัดคิวใหก�อนบริษัทอ่ืนๆ เพราะ คาดว�าจะไดรับของขวัญอีก / การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไปเป)น  คณะกรรมการของ
บริษัท เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจและไดรับความบันเทิงในรูปแบบต�างๆ จากบริษัทเหล�านั้น ซ่ึงมีผลต�อการใหคํา
วินิจฉัยหรือขอเสนอแนะท่ีเป)นธรรมหรือเป)นไปในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชน�ต�อบริษัทผูใหนั้นๆ เป)นตน  
               ๓.๒  การหาประโยชน�ให�ตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชน�ใหกับตนเอง ครอบครัวหรือ
พวกพองจากตําแหน�งหนาท่ี เป)นการใชตําแหน�งหนาท่ีเพ่ือตนเอง  
                      ตัวอย�างเช�น การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐใชอํานาจหนาท่ีทําใหบริษัทตนเอง หรือบริษัทครอบครัว
ไดรับงานเหมาจากรัฐหรือฝากลูกหลานเขาทํางาน / การท่ีเจาหนาท่ีในกระบวนการ จัดซ้ือจัดจางทําสัญญาให 
หน�วยงานตนสังกัดซ้ือคอมพิวเตอร�สํานักงานจากบริษัทของครอบครัว ตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุนส�วนอยู� / 
ผูบริหารหน�วยงานทํา สัญญาเช�ารถไปสัมมนา และดูงานกับบริษัท ซ่ึงเป)นของเจาหนาท่ีหรือบริษัทท่ีผูบริหารมี
หุนส�วนอยู� เป)นตน                                                          
              ๓.๓  การทํางานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปทํางานหลังออกจากงานเดิม โดยใช
ความรู ประสบการณ� หรืออิทธิพลจากท่ีเคยดํารงตําแหน�งมารับงาน หรือเอาประโยชน�ใหกับตนเองและพวกพอง  
                      ตัวอย�างเช�น การท่ีผูบริหารหรือเจาหนาท่ีของหน�วยงานท่ีเกษียณแลวใชอิทธิพลท่ีเคยดํารง
ตําแหน�งในหน�วยงานรัฐ รับเป)นท่ีปรึกษาใหบริษัทเอกชนท่ีตนเคยติดต�อประสานงาน โดยอางว�าจะไดติดต�อกับ
หน�วยงานรัฐไดอย�างราบรื่น / การว�าจางเจาหนาท่ีผูเกษียณ มาทํางานในตําแหน�งเดิมท่ีหน�วยงาน โดยไม�คุมค�ากับ
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย / การท่ีผูบริหารหรือเจาหนาท่ีขององค�กรดานเวชภัณฑ�และสุขภาพออกจากราชการไป
ทํางานใน บริษัทผลิตหรือขายยา เป)นตน  
              ๓.๔  การทํางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเป)นท่ีปรึกษาและ
การจางงานใหแก�ตนเอง รวมถึงการใชตําแหน�งสถานภาพการทํางานสาธารณะ ในการเขาไปเป)นนายจางของ
ภาคเอกชนหรือเป)นเจาของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใชเวลา และเครื่องมือของรัฐในการทํางานพิเศษภายนอกท่ี
ไม�ใช�อํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย จากหน�วยงานดวย 
                     ตัวอย�างเช�น การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐอาศัยตําแหน�งหนาท่ีทางราชการรับจางเป)นท่ีปรึกษา
โครงการเพ่ือใหบริษัทเอกชนท่ีว�าจางนั้นเกิดความน�าเชื่อถือกว�าบริษัทคู�แข�ง / การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไม�ทํางานท่ี
ไดรับมอบหมายจากหน�วยงานอย�างเต็มท่ีแต�เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ท่ีอยู�นอกเหนืออํานาจหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายจากหน�วยงานตามกฎหมาย / การท่ีผูตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป)นท่ีปรึกษาหรือเป)นผูท่ีทํา
บัญชีใหกับบริษัท ท่ีตองถูกตรวจสอบ เป)นตน  
               ๓.๕ การรับรู�ข�อมูลภายใน (Inside Information) คือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐรูเห็น ในขอมูลลับ
ของทางราชการ หรือนําขอมูลไปเปDดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนท่ีเป)นประโยชน� ในรูปของเงินหรือประโยชน�อ่ืนๆ 
หรือนําขอมูลไปเปDดเผยใหแก�ญาติหรือพวกพองในการแสวงหา ผลประโยชน�จากขอมูลเหล�านั้น  
                     ตัวอย�างเช�น การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐทราบขอมูลโครงการตัดถนนเขาหมู�บาน จึงบอกใหญาติพ่ีนอง
ไปซ้ือท่ีดินบริเวณโครงการดังกล�าว เพ่ือขายใหกับราชการในราคาท่ีสูงข้ึน / การท่ีเจาหนาท่ีหน�วยงานผูรับผิดชอบ
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โครงข�ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ อุปกรณ�ท่ีจะใชในการวางโครงข�ายโทรคมนาคม แลวแจงขอมูล
ใหกับบริษัทเอกชนท่ีตนรูจัก เพ่ือใหไดเปรียบในการประมูล เป)นตน  
               ๓.๖ การนําทรพัย�สินของหนOวยงานไปใช�ช่ัวคราวในกิจการท่ีเปRนของสOวนตน  
เพ่ือประโยชน�ส�วนตัวของเจาหนาท่ีของรัฐและทําใหหน�วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน�             
                    ตัวอย�างเช�น การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูมีหนาท่ีขับรถยนต�ของส�วนราชการนําน้ํามันในรถไปขาย 
และนําเงินมาไวใชจ�ายส�วนตน ทําใหส�วนราชการตองเสียงบประมาณเพ่ือซ้ือน้ํามันรถมากกว�าท่ีควรจะเป)น 
พฤติกรรมดังกล�าวถือเป)นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน� ของส�วนรวมเพ่ือประโยชน�ของตนเอง และมีความผิด
ฐานลักทรัพย�  
           ๓.๗ การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน�ทางการเมือง (Pork Barreling) คือ 
การใชอิทธิพลทางการเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน� ต�อพ้ืนท่ีท่ีตนรับผิดชอบ  
                 ตัวอย�างเช�น การท่ีนักการเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือนําโครงการ ตัดถนน สรางสะพาน
ลงในจังหวัด โดยใชชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป)นชื่อสะพาน / การใชงบ สาธารณะในการหาเสียง / การท่ี
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนท่ีหรือบานเกิดของตนเอง เป)นตน 
                                                               
๔. ปXจจัยท่ีทําให�เกิดผลประโยชน�ทับซ�อน  
                ผลประโยชน�ทับซอน หรือการขัดกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตัวและประโยชน� ส�วนรวม เป)นผลมา
จากการไม�สามารถแยกแยะระหว�างบทบาทหนาท่ีในเรื่องส�วนตัว และเรื่องส�วนรวมออกจากกันไดชัดเจน และมี
สาเหตุมาจากพ้ืนฐานความคิดแบบด้ังเดิม ของคนไทยและมีปUจจัยท่ีเอ้ือใหเกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้ 
           ๔.๑  มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไม�สามารถแยกแยะระหว�างเรื่อง ส�วนตัวกับเรื่อง
ส�วนรวมออกจากกันไดอย�างสิ้นเชิง ดังนี้  
                 (๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตท่ีเห็นว�า ขุนนางคาขายไดโดยไม�เป)นสิ่งท่ีน�ารังเกียจ  
                 (๒) ตําแหน�งหนาท่ีราชการสามารถนํามาซ่ึงผลประโยชน�ส�วนตัว จึงไม�มีการแยกแยะระหว�าง
ประโยชน�ส�วนตัวออกจากประโยชน�ส�วนรวม  
                 (๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป)นระบบคิดแบบฐานสิบ (คือ ไม�แยกแยะ
ระหว�างผลประโยชน�ส�วนตัวของผูมีอํานาจกับผลประโยชน�ส�วนรวม) จึงพัฒนาไม�ทันกับพ้ืนฐานแนวคิดของระบบ
กฎหมายสากลท่ีเป)นระบบคิดแบบฐานสอง (คือ แยกแยะ ผลประโยชน�ส�วนตัวออกจากผลประโยชน�ส�วนรวมอย�าง
ชัดเจน)  
          ๔.๒  มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เช�น การเอ้ือประโยชน�ใหผู
เคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนตําแหน�งใหโดยจะไม�ใช�การตอบแทนดวยตัวเงินเป)นหลัก แต�เป)นการ
ตอบแทนในลักษณะผลประโยชน�อย�างอ่ืน เช�น การให ผลประโยชน� หรือตําแหน�งทางการเมือง เป)นตน  
          ๔.๓  มีพฤติกรรมการใช�จOายเงินท่ีสุรุOยสุรOาย ทําใหรายรับไม�สมดุลกับรายจ�าย เช�น มีภาระการใชจ�ายใน
การรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ทําใหมีพฤติกรรมท่ีตอง เขาไปเก่ียวของกับการกระทําผิดโดยสมัคร
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ใจ หรือมีพฤติกรรมท่ียักยอกประโยชน�ส�วนรวม เขาเป)นประโยชน�ส�วนตัว เกิดการขัดกันระหว�างผลประโยชน�
ส�วนรวมและประโยชน�ส�วนตัว  
          ๔.๔  มีความจําเปRนในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปXญหากับคOานิยม การมีผลประโยชน�ทับซอน 
ทําใหตนเองตองเขาไปเก่ียวของกับผลประโยชน�ทับซอน สาเหตุ ส�วนหนึ่งนั้นคือปUจจัยทางสังคม ซ่ึงเป)นลักษณะ 
“ตัวกูของกู” อันเป)นค�านิยมของสังคม ท่ีเนนเรื่องวัตถุนิยม การอยากมีอยากไดการรักษาหนาตาและยกหนาตา
ทางสังคม ทําให ตองมีการแสวงหาทรัพย�สินและอํานาจมากข้ึน  
          ๔.๕  โครงสร�างการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถOวงดุล ซ่ึงฝ̀ายตรวจสอบ ยังขาดความ
เข�าใจและระบบยังไมOมีประสิทธิภาพ จึงเอ้ือต�อการมีพฤติกรรมท่ีเป)นไปในลักษณะการมีผลประโยชน�ทับซอนมาก
ท่ีสุด  
          ๔.๖  ปXญหาการมีผลประโยชน�ทับซ�อนเกิดจากปXจจัยด�านกฎหมาย ดังจะเห็นไดว�า ตัวบท
กฎหมายยังไม�ตอบสนองต�อสภาพปUญหา และทันต�อสภาวการณ�ปUจจุบัน กล�าวคือ บทลงโทษทาง
กฎหมายยังไม�เพียงพอต�อการ “ปXองกัน” และ “ปXองปราม” ผูท่ีจะกระทําหรือคิดท่ีจะกระทําเอ้ือต�อการ
มีผลประโยชน�ทับซอนเท�าท่ีควร 
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บทที ่๒ 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือปcองกนัผลประโยชน�ทับซ�อน 

 
๑. แนวทางปฏิบัติเพ่ือปcองกันมิให�มีการฝ̀าฝdนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แหOงกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวOาด�วยการปcองกันและปราบปรามการทุจริต           
        ๑.๑ การเตรียมตัวกOอนเข�าสูOตําแหนOง (กOอนเปRนเจ�าหน�าท่ีของรัฐ)  
             • ก�อนเขามารับตําแหน�งเจาหนาท่ีของรัฐบุคคลนั้นๆจะตองเตรียมตัวโดยตรวจสอบ ตนเอง คู�สมรส 
บุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ ว�าไดมีการดําเนินกิจการใดๆ บาง 
            • ในขณะท่ีตนเองอยู�ในสถานะของเอกชนท่ีไดทําธุรกิจหรือทําการคาไวกับรัฐ โดยจะตองตรวจสอบการ
เป)นคู�สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป)นกรรมการผูจัดการ การถือหุนหรือการเป)นหุนส�วนผูจัดการ
หรือการเป)นหุนส�วนในหางหุนส�วนต�างๆ ว�า มีหรือไม�อย�างไร และตองสํารวจกิจการต�างๆ ของคู�สมรส รวมถึง
การศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของ  
        ๑.๒ การปฏิบัติหน�าท่ีหรือดํารงตนในระหวOางท่ีเปRนเจ�าหน�าท่ีของรัฐ  
             • เจาหนาท่ีของรัฐในตําแหน�ง เช�น ตําแหน�งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผูบริหาร องค�กรปกครองส�วน
ทองถ่ิน หรือผูบริหารหน�วยงานภาครัฐ ตองไม�ดําเนินกิจการใดๆ ท่ีเป)นการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลกับ
ประโยชน�ส�วนรวม ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๐๐ แห�งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าดวยการปXองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
             • คู�สมรสของเจาหนาท่ีของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าดวยการปXองกัน และปราบปรามการ
ทุจริตไดหามคู�สมรสมิใหดําเนินกิจการใดๆ ท่ีเป)นการขัดกันระหว�าง ประโยชน�ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวมไว
ดวย  
        ๑.๓ การดําเนินกิจการในภายหลังท่ีพ�นจากตําแหนOง(พ�นจากการเปRนเจ�าหน�าท่ีของรัฐยังไมOถึง ๒ ปf)  
             • กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าดวยการปXองกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา ๑๐๐ ได
บัญญัติหามเจาหนาท่ีของรัฐมิใหดําเนินกิจการท่ีเป)นการขัดกันระหว�าง ประโยชน�ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวม 
โดยหามดําเนินกิจการนั้นต�อไปอีกเป)นเวลา ๒ ปM นับแต�เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไดพนจากตําแหน�งเจาหนาท่ีของรัฐ 
ในตําแหน�งนั้นๆ แลว ท้ังนี้ ไดหามการดําเนินกิจการของคู�สมรสของเจาหนาท่ีของรัฐดวย 
 

๒. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน�  
    คําแนะนํา : ท�านควรดําเนินการดังนี้  
             ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน�ใดๆ ท�านควรพิจารณาตอบคําถาม ๓ ขอนี้ เพ่ือใชในการตัดสินใจว�า
จะรับหรือไม�รับของขวัญหรือผลประโยชน�นั้นๆ คือ  
          ๒.๑ เราควรรับหรือไมO : ตามหลักการทางจริยธรรม แมว�าเราไม�ควรรับ แต�มีหลายโอกาส ท่ีเราไม�
สามารถปฏิเสธไดหรือเป)นการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตาม
มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อย�างไรก็ตาม มีหลายโอกาสท่ี ไม�เป)นการเหมาะสมท่ีจะรับอย�างยิ่ง ดังนี้  
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                 • ถ�าเปRนการให�เงิน ทOานต�องปฏิเสธ ไมOวOาจะเปRนโอกาสใดๆ หรือการรับเงินสด หรือสิ่งใดๆ ท่ี
สามารถเปลี่ยนเป)นเงินไดเช�น หุน พันธบัตร หรือ ล็อตเตอรี่ฯลฯ ลวนเขาข�าย การรับสินบน และเป)นการฝ@าฝJน
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนท้ังสิ้น  
                 • ท้ังนี้ หากได�รบัการเสนอส่ิงใดๆ นอกเหนือจากเงิน ส่ิงท่ีควรนํามาเปRนเหตุผลในการตัดสินใจ 
คือใหพิจารณาว�าทําไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน�ดังกล�าวใหเรา และการเสนอของดังกล�าวนั้นมีผลต�อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม� หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐ ท่ีอยู�บนพ้ืนฐานว�า การ
กระทําและการตัดสินใจใดๆ จะตองกระทําดวยความเป)นกลาง ปราศจากการมีส�วนไดส�วนเสียในการใหบริการ 
และปกปXอง ผลประโยชน�ของสังคมไทยโดยรวม ดังนั้น องค�กรหรือบุคคลใดๆ ไม�ควรใชของขวัญหรือผลประโยชน�
มาแสวงหา ความชอบ ผลประโยชน�ใหกับองค�กรของตนหรือตนเอง เหนือองค�กรหรือบุคคลอ่ืน ทําใหสั่นคลอน
ความเชื่อถือไววางใจท่ีประชาชนมีต�อรัฐ และทําใหเกิดความไม�เป)นธรรมในสังคม  
 
             ๒.๒ เราควรรายงานการรับหรือไมO : ท�านควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้  
                 • ของขวัญท้ังหมดท่ีมีคOาทางประวัติศาสตร�หรือวัฒนธรรม เช�น งานศิลปะ พระพุทธรูป 
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็ก แต�ก็ถือว�า ของขวัญนั้นๆ เป)นทรัพย�สินขององค�กร ไม�ว�าจะมีราคา
เท�าใด  
                 • ของขวัญหรือผลประโยชน�ท่ีได�รับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีคOาน�อยกวOา ๓,๐๐๐ บาท ไมOต�อง
รายงานหรืออาจเก็บเป)นของตนเองได ท้ังนี้ เพ่ือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ปXองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห�งชาติ เรื่องหลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๓                                                             
                 • ของขวัญหรือผลประโยชน�ใดๆ เม่ือเทียบกับราคาตลาดมีคOาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต�องรายงาน
หนOวยงานและลงทะเบียนไว�  
                 • ถ�าของขวัญหรือผลประโยชน�ท่ีมีคOา ทางการตลาดระหวOาง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท และ
เจาหนาท่ีมีความจํา เป)นตองรับ ใหองค�กร โดยหัวหน�าสOวนราชการตัดสินว�า สมควร ใหขาราชการหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย�สินดังกล�าวหรือไม�  
                 • ถ�าของขวัญหรือผลประโยชน�มีคOาทางการตลาดมากกวOา ๑๕,๐๐๐ บาท ให�สOงมอบ เปRน
ทรัพย�สินขององค�กร เพ่ือใชประโยชน�สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค�กรอาจพิจารณาอนุญาตให
ขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเป)นกรณีไป เช�น ของขวัญ ในการยายหน�วยงาน ขณะดํารง
ตําแหน�งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป)นตน 
                  • ถาในปMงบประมาณใดๆ คุณค�ารวมของของขวัญและหรือผลประโยชน�ท่ีไดรับ จากผูใหคนเดียวกัน 
กลุ�มเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธ�กันหลายๆ ครั้ง เม่ือรวมกัน ท้ังปfมีคOามากกวOา ๓,๐๐๐ บาท ต�องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน�แตOละอยOางท่ีได�รับ  
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                  • ถาในปMงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชน�ท่ีไดรับจากผูรับบริการ แมจะต�างคนต�าง
กลุ�ม เพ่ือเป)นการขอบคุณในการใหบริการท่ีดีแต�เม่ือรวมกันแล�วมีคOามากกวOา ๓,๐๐๐ บาท ต�องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน�แตOละอยOางนั้น  
                • ของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆ ท่ีไดรับเพ่ือเป)นการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชนและ
องค�กรเอกชน) ท่ีไดอย�างสมํ่าเสมอ บ�อยครั้ง อาจทําใหเกิดขอสงสัยจาก ประชาชนว�ามีอิทธิพลบิดเบือน ก�อใหเกิด
อคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาท่ี ของรัฐ หรืออาจก�อใหเกิดความรูสึกชอบ และคาดหวังว�า จะ
ไดรับของขวัญหรือผลประโยชน� เม่ือมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ  
                • เงินสดหรือสิ่งใดๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนเป)นเงินได ตองปฏิเสธไม�รับ ไม�ว�าจะอยู�ใน สถานการณ�ใดๆ  
           ๒.๓ เราสามารถเก็บไว�เปRนของตนเองได�หรือไมO  
                • ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากของขวัญหรือผลประโยชน�นั้นมีค�าไมOเกิน ๓,๐๐๐ บาท  
                • หากมีราคาทางการตลาดระหว�าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สOวนราชการต�องพิจารณาตัดสินวOา 
ขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐนั้นๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม�  
                • หากราคามากกวOา ๑๕,๐๐๐ บาท จะต�องให�เปRนทรัพย�สินของสOวนราชการ และส�วน
ราชการพิจารณาตัดสินว�า จะใชประโยชน�อย�างไร        
                        

๓. กรณีต�องเผชิญกับสถานการณ�ที่เอ้ือตOอการทําธุรกิจกับตัวเอง  
                คําแนะนํา : ท�านควรดําเนินการดังนี้  
 
             ปฏิบัติงานดวยความกล�าหาญ ยึดม่ันความถูกต�องดีงามและชอบธรรม ปฏิบัติงานโดยไมOยอมโอน
อOอนผOอนตามอิทธิพลหรือเอ้ือประโยชน�ใดๆ ใหกับบริษัทรายใดรายหนึ่ง แต�ใหยึดการดําเนินการตามข้ันตอนของ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของในทุกข้ันตอนของกระบวนการ อย�างรอบคอบและเคร�งครัด และหลีกเลี่ยงการกระทํา ใดๆ 
ก็ตามท่ีเขาข�ายการใชอํานาจหนาท่ี ในตําแหน�งหาประโยชน�ใหกับธุรกิจของครอบครัวหรือพวกพอง ซ่ึงเป)นการใช
อํานาจท่ีไม�สุจริต หรือเอ้ือต�อการมีผลประโยชน�ทับซอน  
 

๔. โทษของการมีผลประโยชน�ทับซ�อน  
             การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามท่ีเขาข�ายประเภทของผลประโยชน�ทับซอน หรือมีพฤติกรรม ท่ีพรอมฝ@าฝJน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ย�อมส�งผลใหถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล�
ออก ข้ึนอยู�กับความรายแรงของการฝ@าฝJน นอกจากนั้น หากพฤติกรรมนั้นๆ เขาข�ายการรับสินบน ฉอฉลทุจริต 
และสามารถพิสูจน�ไดว�า ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐนั้นๆ มีการรับผลประโยชน�ทับซอนหรือเขาข�ายการมี
พฤติกรรมดังกล�าว ซ่ึงมีผลต�อความเป)นธรรม ก�อใหเกิดผลประโยชน�แก�ผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินว�าผิดจริง ผูมี
ส�วนเก่ียวของทุกคนอาจมีส�วนร�วมในการรับโทษทางอาญาดวย  
             ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าดวยการปXองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมวด ๙ การขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวม มาตรา ๑๐๓ ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐ
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ผู�ใดรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย�สินหรือประโยชน�อันควรไดตามกฎหมาย 
หรือกฎ ขอบังคับท่ีออก โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย เวนแต�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใด 
โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ�และจํานวนท่ีคณะกรรมการปXองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติกําหนด  
 

                                                     บทสรุป  
 
             ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเป)นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เม่ือท�านเป)นขาราชการและ
หรือเจาหนาท่ีภาครัฐไม�ว�าจะสังกัดหน�วยงานใด ท�านถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาท่ีและตัดสินใจโดยปราศจากอคติ 
ท�านถูกคาดหวังไม�ใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชน�ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน�ท่ีรัฐ
จัดให แมว�านโยบายของหน�วยงานหลายแห�งจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซ่ึงถือว�าเป)นของท่ีระลึกในโอกาสท่ี
เหมาะสม แต�อย�างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ@าฝJนขอบเขตดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชน�
ท่ีไม�เหมาะสม จะนําไปสู�ความเสี่ยงต�อการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของท�านรวมท้ังองค�กรของท�านเอง 
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บทที ่๓ 
 

ชOองทางและข้ันตอนการแจ�งเบาะแส 
กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่นําสูOการมีผลประโยชน�ทับซ�อน 

 

๑. การแจ�งเบาะแส เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่นําสูOการมีผลประโยชน�ทับซ�อน  
             เม่ือพบเห็นหรือประสบปUญหาความขัดแยงกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน� ส�วนรวมท่ี
เรียกว�า ผลประโยชน�ทับซ�อน ควรดําเนินการ ดังนี้  
              ๑.๑ เม่ือเกิดข้ึนกับตัวเอง  ควรพิจารณาผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนว�าส�วนรวมเสียผลประโยชน�หรือไม� หาก
ส�วนรวม เสียประโยชน� ท�านควรหลีกเลี่ยง เช�น หากท�านเป)นคณะกรรมการพิจารณาจัดจาง หรือพิจารณาความดี
ความชอบของบุคคลใกลชิด ท�านควรถอนตัวจากการเป)นคณะกรรมการฯ หรือ งดออกเสียง เนื่องจากการตัดสินใจ
ของท�านอาจส�งผลใหการพิจารณาเกิดความเบ่ียงเบน แต�หากเป)นคนรูจักกันธรรมดา ท�านควรประกาศใหทราบว�า 
ท�านรูจักบุคคลนั้นต�อคณะกรรมการ ท้ังนี้ เพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ใจของท�านและเพ่ือความโปร�งใสดวย  
              ๑.๒ เม่ือเกิดข้ึนกับผู�รOวมงานหรือคนใกล�ตัว ท�านควรใหคําแนะนําดวยการอธิบายใหเขาใจถึงกรณี
ต�างๆ และผลหรือโทษ ของความขัดแยงกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�ส�วนรวม รวมท้ังแนะนํา 
วิธีการปXองกัน เพ่ือสรางความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน  
ท้ังนี้ หากท�านพบเห็นและมีหลักฐานท่ีทา ใหม่ันใจว�า เจาหนาท่ีของรัฐทุจริต และปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชน�ของ
ตนเอง ซ่ึงส�งผลใหเกิดความเสียหายแก�ประโยชน�ส�วนรวม ท�านสามารถประสานเพ่ือใหขอมูลกับหน�วยงาน
ดังต�อไปนี้ หน�วยงานตนสังกัดของผูกระทาผิด / สานักงานผูตรวจการแผ�นดิน / ศูนย�ดารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย/ ศาลปกครอง/ สา นักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สา
นักงาน ป.ป.ช.) / มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด/ สานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน  
 

๒. ข้ันตอนกระบวนการดําเนินการ  
           กรณีขอสงสัยหรือทักทวงว�ามีการกระทําท่ีเอ้ือต�อการมีผลประโยชน�ทับซอนหรือฝ@าฝJน ประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน เม่ือขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐมีความสงสัยว�า ขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการ
ใดหรือดํารงตําแหน�งหรือปฏิบัติการใด ในฐานะส�วนตัวจะขัดกับประโยชน�ส�วนรวมท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ
หนาท่ี ใหขาราชการยุติการกระทําดังกล�าวไวก�อนแลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาส�วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาเม่ือผ�านกระบวนการวินิจฉัยเป)นประการใดแลว ใหปฏิบัติตามนั้น  
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ภาคผนวก 
แหลOงข�อมลูเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

 
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวOาด�วยการปcองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
    มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังต�อไปนี้  
                (๑) เป)นคู�สัญญาหรือมีส�วนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหน�วยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ผูนั้นปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะท่ีเป)นเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี  
                (๒) เป)นหุนส�วนหรือผูถือหุนในหางหุนส�วนหรือบริษัทท่ีเขาเป)นคู�สัญญากับหน�วยงาน ของรัฐท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเป)นเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดําเนินคดี  
                (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส�วนทองถ่ิน หรือเขาเป)นคู�สัญญากับรัฐ หน�วยราชการ หน�วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วน
ทองถ่ินอันมีลักษณะเป)นการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางออม หรือเป)นหุนส�วนหรือผูถือหุนใน
หางหุนส�วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเป)นคู�สัญญาในลักษณะดังกล�าว  
                (๔) เขาไปมีส�วนไดเสียในฐานะเป)นกรรมการท่ีปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจาง ในธุรกิจของ
เอกชนซ่ึงอยู�ภายใตการกํากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน�วยงานของรัฐ ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดอยู�หรือ
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเป)นเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพ ของผลประโยชน�ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยง
ต�อประโยชน�ส�วนรวม หรือประโยชน� ทางราชการหรือกระทบต�อความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ของรัฐผูนั้น  
                    เจาหนาท่ีของรัฐตําแหน�งใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเป)นไปตาม ท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
                    ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคู�สมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือ
ว�าการดําเนินกิจการของคู�สมรสดังกล�าว เป)นการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ  
 มาตรา ๑๐๓ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย�สิน
หรือประโยชน�อันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย เวน
แต�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ�และจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 
                     บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดของผูซ่ึงพน จากการ
เป)นเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไม�ถึงสองปMดวยโดยอนุโลม  
 มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ใหถือเป)นความผิดฐานทุจริตต�อหนาท่ีหรือความผิดต�อ
ตําแหน�งหนาท่ีราชการหรือความผิดต�อตําแหน�งหนาท่ีในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญาดวย  
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บทกําหนดโทษ 
    มาตรา ๑๒๒ เจาหนาท่ีของรัฐผูใดฝ@าฝJนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ตองระวาง
โทษจําคุกไม�เกินสามปMหรือปรับไม�เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
                     กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาท่ีของรัฐผูใดพิสูจน�ไดว�า ตนมิไดรูเห็น
ยินยอมดวยในการท่ีคู�สมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ใหถือว�าผูนั้นไม�มีความผิด 
 
๒. ประกาศคณะกรรมการปcองกันและปราบปรามการทุจริตแหOงชาติเรื่อง กําหนดตําแหนOงเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ี
ต�องห�ามมิให�ดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหOงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวOาด�วยการ
ปcองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔  
                     โดยท่ีมาตรา ๑๐๐ แห�งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าดวยการปXองกัน และปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติหามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังต�อไปนี้  
                (๑) เป)นคู�สัญญาหรือมีส�วนไดส�วนเสียในสัญญาท่ีทํากับหน�วยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเป)นเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี  
                (๒) เป)นหุนส�วนหรือผูถือหุนในหางหุนส�วนหรือบริษัทท่ีเขาเป)นคู�สัญญากับหน�วยงาน ของรัฐท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเป)นเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ดําเนินคดี  
                (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส�วนทองถ่ิน หรือเขาเป)นคู�สัญญากับรัฐ หน�วยราชการ หน�วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส�วน
ทองถ่ิน อันมีลักษณะเป)นการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางออม หรือเป)นหุนส�วนหรือผูถือหุนใน
หางหุนส�วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเป)นคู�สัญญาในลักษณะดังกล�าว  
                (๔) เขาไปมีส�วนไดส�วนเสียในฐานะเป)นกรรมการท่ีปรึกษาตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางในธุรกิจของ
เอกชนซ่ึงอยู�ภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ ของหน�วยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดอยู�
หรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเป)นเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชน�ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจจะขัดหรือ
แยงต�อประโยชน�ส�วนรวม หรือประโยชน�ทางราชการ หรือกระทบต�อความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น  
                    ท้ังใหนําบทบัญญัติดังกล�าวมาใชบังคับกับคู�สมรสของเจาหนาท่ีของรัฐ โดยใหถือว�า การดําเนิน
กิจการของคู�สมรสดังกล�าวเป)นการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ  
                    และความในมาตรา ๑๐๑ ยังใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผู
ซ่ึงพนจากการเป)นเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไม�ถึงสองปMโดยอนุโลม เวนแต�การเป)นผูถือหุนไม�เกินรอยละหาของ
จํานวนหุนท้ังหมดท่ีจําหน�ายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงมิใช�บริษัทท่ีเป)นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ ตามมาตรา 
๑๐๐ (๒) ท่ีไดรับอนุญาต ตามกฎหมายว�าดวยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�  
                   ท้ังนี้เจาหนาท่ีของรัฐตําแหน�งใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการดังกล�าว ใหเป)นไปตามท่ี 
คณะกรรมการปXองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
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                   ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห�งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังกล�าว
ขางตน คณะกรรมการปXองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติจึงกําหนดตําแหน�ง เจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองหามมิ
ใหดําเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล�าว ดังต�อไปนี้  
                                                 ๑. นายกรัฐมนตรี  
                                                 ๒. รัฐมนตรี  
                   ท้ังนี้ ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป)นตนไป  
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ� ๒๕๔๔ 
โอภาส อรุณินท� 

ประธานกรรมการปXองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 
 

๓. ประกาศคณะกรรมการปcองกันและปราบปรามการทุจริตแหOงชาติเรื่องกําหนด ตําแหนOงเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ี
ต�องห�ามมิให�ดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหOงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวOาด�วยการ
ปcองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  
            โดยท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าดวยการปXองกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๐๐ ไดกําหนดหามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐดําเนินกิจการบางอย�างโดยเจาหนาท่ีของรัฐตําแหน�งใดท่ีตองหาม
มิใหดําเนินกิจการตามความในบทบัญญัติ ดังกล�าวใหเป)นไปตามท่ีคณะกรรมการปXองกันและปราบปรามการทุจริต
แห�งชาติกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงคณะกรรมการปXองกันและปราบปรามการทุจริต แห�งชาติได
มีประกาศ เรื่อง กําหนดตําแหน�งเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการ ตามความในมาตรา ๑๐๐ แห�ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าดวยการปXองกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลง
วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ� ๒๕๔๔ กําหนดตําแหน�งเจาหนาท่ีของรัฐ ใหตําแหน�งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เป)น
ตําแหน�ง ท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห�งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว�าดวย
การปXองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพ่ือใหการบังคับใชกฎหมาย เป)นไปอย�างมีประสิทธิภาพ
อันเป)นการปXองกันและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมีท่ีมาจากการกระทําความผิดอันเป)นการขัดกันระหว�างประโยชน�
ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวม คณะกรรมการ ปXองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติจึงกําหนดตําแหน�ง
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองหามมิให ดําเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล�าวเพ่ิมเติม  
               อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห�งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว�าดวยการปXองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป)นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ 
ของรัฐธรรมนูญ แห�งราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 
คณะกรรมการปXองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติจึงกําหนดตําแหน�งเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีตองหามมิใหดําเนิน
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กิจการตามมาตรา ๑๐๐ เพ่ิมเติมจากตําแหน�งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ซ่ึงไดกําหนดไวแลวตามประกาศ
คณะกรรมการปXองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ� ๒๕๔๔ ดังต�อไปนี้  
                                               ๑. ผูบริหารทองถ่ิน  
                                               ๒. รองผูบริหารทองถ่ิน  
             ท้ังนี้ ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต�วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
เป)นตนไป  

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปานเทพ กลาณรงค�ราญ 

ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 
 
 

       ๔. ประกาศคณะกรรมการปcองกันและปราบปรามการทุจริตแหOงชาติเรื่องหลักเกณฑ� การรับทรัพย�สิน
หรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  
            อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห�งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว�าดวยการปXองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการปXองกันและปราบปราม การทุจริตแห�งชาติจึงกําหนดหลักเกณฑ�
และจํานวนทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีเจาหนาท่ี ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยาไวดังนี้  
           ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกว�า “ประกาศคณะกรรมการปXองกันและปราบปรามการทุจริต แห�งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ี ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓”  
           ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป)นตนไป  
           ขอ ๓ ในประกาศนี้  
                  “การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว�า การรับทรัพย�สิน หรือ
ประโยชน�อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสต�างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ
วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  
                  “ญาติ” หมายความว�า ผูบุพการีผูสืบสันดาน พ่ีนองร�วมบิดามารดาหรือร�วมบิดา หรือมารดา
เดียวกัน ลุง ปXา นา อา คู�สมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคู�สมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม  
                  “ประโยชน�อ่ืนใด” หมายความว�า สิ่งท่ีมีมูลค�า ไดแก� การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝ]กอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  
            ขอ ๔ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย�สิน
หรือประโยชน�อันควรไดตามกฎหมาย หรือ กฎ ขอบังคับ ท่ีออกโดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย เวน
แต�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา ตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้  
            ขอ ๕ เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได ดังต�อไปนี้  
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                    (๑) รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสน�หาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตาม
ฐานานุรูป  
                    (๒) รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช�ญาติมีราคาหรือมูลค�า ในการรับจากแต�
ละบุคคล แต�ละโอกาสไม�เกินสามพันบาท  
                    (๓) รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีการใหนั้นเป)นการใหในลักษณะใหกับ บุคคลท่ัวไป  
            ขอ ๖ การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากต�างประเทศ ซ่ึงผูใหมิไดระบุใหเป)นของส�วนตัว หรือมี
หรือมูลค�าเกินกว�าสามพันบาท ไม�ว�าจะระบุเป)นของส�วนตัวหรือไม� แต�มี เหตุผลความจําเป)นท่ีจะตองรับไวเพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ�อันดีระหว�าง บุคคล ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียด
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย�สิน หรือประโยชน�ดังกล�าวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นว�า
ไม�มีเหตุ ท่ีจะอนุญาตใหเจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพย�สินหรือประโยชน�ดังกล�าวนั้นไวเป)นประโยชน� ส�วนบุคคล ให
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นส�งมอบทรัพย�สินใหหน�วยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ผูนั้นสังกัดโดยทันที 
            ขอ ๗ การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีไม�เป)นไปตามหลักเกณฑ� หรือมีราคา หรือมีมูลค�ามากกว�าท่ี
กําหนดไวในขอ ๕ ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเป)น อย�างยิ่งท่ีตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ 
หรือความสัมพันธ�อันดีระหว�างบุคคล เจาหนาท่ี ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับ
ทรัพย�สินหรือประโยชน�นั้น ต�อผูบังคับบัญชา ซ่ึงเป)นหัวหนาส�วนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
ผูบริหารสูงสุด ของหน�วยงาน สถาบันหรือองค�กรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด โดยทันทีท่ีสามารถกระทําได 
เพ่ือใหวินิจฉัยว�ามีเหตุผลความจําเป)น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ีของรัฐ ผูนั้นรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�นั้นไวเป)นสิทธิของตนหรือไม�  
               ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน�วยงานหรือสถาบัน หรือองค�กรท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งว�าไม�สมควรรับทรัพย�สินหรือประโยชน� ดังกล�าว ก็ใหคืนทรัพย�สินหรือประโยชน�
นั้นแก�ผูใหโดยทันที  ในกรณีท่ีไม�สามารถคืนใหได ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นส�งมอบทรัพย�สินหรือประโยชน�ดังกล�าว
ใหเป)นสิทธิของหน�วยงาน ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว  
               เม่ือไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือว�าเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไม�เคยไดรับ ทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�ดังกล�าวเลย  
               ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพย�สินไวตามวรรคหนึ่งเป)นผูดํารงตําแหน�ง ผูบังคับบัญชา ซ่ึงเป)น
หัวหนาส�วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท�า หรือเป)นกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือเป)น
กรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหน�วยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�นั้นต�อผูมีอํานาจแต�งต้ัง ถอดถอน ส�วนผูท่ีดํารงตําแหน�งประธานกรรมการและกรรมการในองค�กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหน�งท่ีไม�มีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอนใหแจงต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ 
เพ่ือดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพย�สินไวตามวรรคหนึ่ง 
เป)นผูดํารงตําแหน�ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียด 
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย�สินหรือประโยชน�นั้น ต�อประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือ
ประธานสภาทองถ่ินท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเป)นสมาชิก แลวแต�กรณีเพ่ือดําเนินการ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
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            ขอ ๘ หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดของเจาหนาท่ีรัฐ ตามประกาศ ฉบับนี้ใหใชบังคับ
แก�ผูซ่ึงพนจากการเป)นเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไม�ถึงสองปMดวย  
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
โอภาส อรุณินท� 

ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 
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