
ผลประโยชน์ทับซ้อน



“ผลประโยชน์ทับซ้อน” Conflict of Interests

การขัดกันแห่งผลประโยชน์

การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

ผลประโยชน์ทับซ้อน



ความหมายของ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
(Conflict of Interests)



ความหมาย : “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
(Conflict of Interests)

เคนเนท เคอนาแฮน (Kenneth  Kernaghan) :

“สถานการณ์ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามหน้าที่
และความรับผิดชอบทางสาธารณะไปขัดกับผลประโยชน์ส่วนตัว”

แซนดร้า วิลเลียม (Sandra Williams) :

“การที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการได้เปิดโอกาสให้เงิน หรือผลประโยชน์
ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องมีต่อสาธารณะ”



ความหมาย : “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
(Conflict of Interests)

แพทริค บอเยอร์ (Patrick  Boyer)

“สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐมีผลประโยชน์ส่วนตัวและได้ใช้อิทธิพลหรือจะใช้อิทธิพล
ของต าแหน่งหน้าท่ีไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว” 

ผาสุก พงษ์ไพจิตร 

“สภาวะซึ่งการก าหนดนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของสังคมโดยรวม หรือการตัดสินใจทาง
การเมืองถูกแทรกแซงด้วยผลประโยชน์เฉพาะของธุรกิจเอกชน อันท าให้ผลที่ออกมาคือนโยบาย
ที่ให้ผลประโยชน์กับธุรกิจเอกชนบางรายบางกลุ่ม แต่สังคมโดยรวมเสียประโยชน”์



แนวความคิด เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
(Conflict of Interests)



หลักการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

➢ สถานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีความสัมพันธ์กับรัฐ  2 สถานะ
สถานะหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่

ซึ่งเป็นบุคคลที่ท างานให้กับรัฐหรือตัวแทนของรัฐ 
กับอีกสถานะหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเอกชนคนหนึ่ง

➢ เจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะผู้ใช้อ านาจรัฐจะท าอะไรได้ต้องมีกฎหมายให้อ านาจ
➢ ในฐานะเอกชนจะท าอะไรก็ได้ถ้าไม่มีกฎหมายห้าม



หลักการสากลในการปฏิบัติหนา้ที่ของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรฐัมีความสัมพันธ์กับรัฐ  ๒ สถานะดังกล่าว 
ดังนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าทีข่องรัฐจะต้องสามารถ แยกเรื่อง
ต ำแหน่งหน้ำที่กับเรื่องส่วนตัวออกจำกกันได้ และห้ำมกำรกระท ำที่เป็นกำร
ขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม



การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐกระท าการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับ
กิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ท ำให้กำรใช้อ ำนำจ
หน้ำที/่กำรใช้ดุลยพินิจ (เพื่อส่วนรวม) เป็นโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภำครัฐ

พื้นที่สีขาว แทน ประโยชน์ส่วนตน
พื้นที่สีด า   แทน ประโยชน์ส่วนรวม

พื้นที่สีเทา เกิดจากการทับซ้อนของสีขาวและสีด า เป็นพื้นที่เกิด 
“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม”



องค์ประกอบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interests)

IV. ประโยชน์ส่วนตน อาจเป็น ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดก็ได้ / ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น

ลักษณะพิเศษ  : มิได้หมายถึงการทุจริตเสมอไป

I. บุคคลนั้นมีสถานะ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

II. มีอ านาจหน้าทีเ่กี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนรวมในเรื่องนั้นๆ

III. เกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ขัดกัน (มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไป
เกี่ยวข้อง) โดยได้กระท าการ/ตัดสินใจ/ใช้ดุลยพินิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง



จริยธรรม

ประโยชน์
ทับซ้อน

ทุจริต        
ต่อหน้าที่

- เป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่ควรกระท า หรือ 
ควรหลีกเลี่ยง
- มีทั้งที่ก าหนดเป็นกฎหมาย และไม่ได้ก าหนดเป็น
กฎหมาย แต่ขัดต่อจริยธรรมของสังคม

ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย
ต่อสังคม

และเป็นบ่อเกิดของการทุจริต

ผิดจริยธรรม มีประโยชน์ทับซ้อน 
ผิดกฎหมายโดยตรง มีบทลงโทษชัดเจน

- เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติ / กฎกติกาของ
สังคมอย่างหนึ่ง 
- ไม่จ าเป็นต้องเป็นลายลักษณอ์ักษร
- ไม่มีสภาพบังคับที่ชัดเจนทางกฎหมาย 
แต่มีโทษทางสังคม 

ไม่ผิดกฎหมาย แต่ไม่เหมาะสม 

ไม่สมควรกระท า



กรณีตัวอย่าง : การขัดกันแห่งผลประโยชน์กับการทุจริต

นาย ก. เป็นนักศึกษา ได้น าเอกสารและโน้ตย่อเข้าไปในห้องสอบ 
ข้อเท็จจริง คือ นาย ก. ได้ใช้โน้ตย่อนั้นเพื่อทบทวนก่อนเข้าห้องสอบ แต่ด้วยความ

หลงลืมได้น าโน้ตย่อซึ่งยังคงค้างอยู่ในกระเป๋าเข้าไปในห้องสอบด้วย โดยไม่ได้ตั้งใจและไม่มี
การน าขึ้นมาลอกหรือใช้ประโยชน์ใด ๆ

กรณีเช่นนี้จึงเห็นได้ว่ามิได้มีการทุจริตในการสอบ ดังนั้น การน าเอกสารหรือโน้ตย่อ
เข้าไปในห้องสอบจึงไม่เท่ากับการทุจริตเสมอไป แต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม และในทาง
ปฏิบัติการจะพิสูจน์เจตนาคงท าได้ยาก และโดยทั่วไปก็คงเชื่อว่าอาจจะมีการเตรียมการไป
เพื่อทุจริตในการสอบ ดังนั้น จึงมักก าหนดห้ามมิให้น าโน้ตย่อเข้าไปในห้องสอบ



ประเด็นเปรียบเทียบ ผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริตต่อหน้าที่
มีสถานะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่มีบางกรณีที่กฎหมายบัญญัติครอบคลุมไปถึงหลังจากที่
พ้นจากต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น การท างานหลังเกษียณ 
(ตามบทบัญญัติมาตรา 127)

- ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มีอ านาจหน้าที่ มีทั้งกรณีที่มีอ านาจหน้าที่และไม่ต้องมีอ านาจหน้าที่
1) กรณีมีอ านาจหน้าที่ เช่น การเป็นคู่สัญญา
2) กรณีที่ไม่ต้องมีอ านาจหน้าที่ เช่น การรับประโยชน์ต่าง ๆ

- ต้องมีอ านาจหน้าที่

เพื่อให้ตนเอง/ผู้อื่นได้
ประโยชน์

- ตนเอง/ผู้อื่นได้ประโยชน์ - ตนเอง/ผู้อื่นได้ประโยชน์

มีเจตนาทุจริต - มี/ไม่มีเจตนาทุจริตก็ได้ - ต้องมีเจตนาทุจริต



รูปแบบของ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
(Conflict of Interests)



COI

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

5. การรู้ข้อมูลภายใน 

4. การท างานพิเศษ

2. การท าธุรกิจกับตัวเอง 
หรือเป็นคู่สัญญา

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ  

8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่เอื้อ
ประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง

7. การน าโครงการสาธารณะลงใน
เขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์

ในทางการเมือง

10 รูปแบบ

3. การท างานหลังจาก
ออกจากต าแหน่งสาธารณะ
หรือหลังเกษียณ

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสนิใจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอืน่ 

10. รูปแบบอื่น ๆ 



1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ

การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) 
ซึ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ ทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความ

บันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ 

และผลจากการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ นั้น ได้ส่งผลให้ต่อการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่



คดีทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ ์กระทรวงสาธารณสุข

1. ยกเลิกประกาศราคากลางยา แล้วไม่จัดท าประกาศราคากลางยาฉบับใหม่
ท าให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อเอกชน และภาครัฐต้องซื้อยาแพงเกินความเป็นจริง
2. สั่งการ จูงใจ ชี้แนะ หรือสั่งการให้พรรคพวกของตนเองไปด าเนินการจูงใจ
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และแพทย์หรือเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จากบริษัทเอกชนที่เป็นพรรค
พวกของตนเอง
3. เรียกรับเงินจากบริษัทเอกชนที่ขายยาและเวชภัณฑ์ที่เข้าเป็นคู่สัญญานั้น 
จ านวน 5,000,000 บาท

พฤติการณ์กระท าความผิด



การรบัสนิบน



คดีทุจริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ ์กระทรวงสาธารณสุข

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มีค าพิพากษาว่ามีความผิดตาม
ป.อาญา ม.149 : ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ... เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่งไม่
ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ 

(เมื่อการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดตาม ม. 149 ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้ว จึงไม่ปรับบทลงโทษ 
ม. 157 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก)

ลงโทษจ าคุก 15 ปี







คดีสินบนข้ามชาติ



2. การท าธุรกิจกับตัวเอง หรือ เป็นคู่สัญญา

การท าธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)

เป็นการที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ เข้าไป
มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัท
ที่ท าสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือ
เรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน 



ค าพิพากษาคดีที่ดินรัชดา
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ได้มีค าพิพากษาว่า 

1. นาย ท. ในฐานะนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจ ก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

2. นาง พ. ซึ่งเป็นคู่สมรสของนาย ท. ได้เข้าเป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาจะ
ซื้อจะขาย และสัญญาซื้อขายที่ดินรัชดา กับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

3. นาย ท. รู้เห็นยินยอมให้ นาง พ. เข้าท าสัญญาซื้อที่ดินพิพาทกับกองทุนฯ ด้วยการ
ลงลายมือชื่อ พร้อมมอบหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเภทข้าราชการ
การเมือง ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการท าสัญญา ย่อมถือว่าการเข้าท าสัญญานั้นเป็น
การกระท าของนาย ท. เอง

ดังนั้น นาย ท. ต าแหน่ง นายกรัฐมนตรี จึงมีความผิดตามมาตรา 100 (1) วรรค 3 และ
มาตรา 122 วรรค 1 ให้ลงโทษ จ าคุก 2 ปี







3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะ
หรือหลังเกษียณ
การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ 

(Post – employment) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพ้นจากต าแหน่งสาธารณะ และ
ไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานเดิม โดยบุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่งในสาธารณะมาก่อน มักจะ รู้ข้อมูล
ความลับ ขั้นตอนวิธีการท างาน มีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ และ
ใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่ เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น
หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง



3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะ
หรือหลังเกษียณ

นอกจากนี้อาจมีข้อสงสัยได้ว่า ขณะที่ด ารงต าแหน่งอยู่ ได้มีการ
เอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชน หรือมีการปฏิบัติหน้าที่ไปโดยไม่ถูกต้องเพื่อ
เอกชนนั้น และเมื่อพ้นจากต าแหน่งก็จะ ได้รับกำรตอบแทนคืนจำก

ภำคเอกชน ซึ่งในกรณีนี้อาจเป็นการเรียกรับสินบนซึ่งเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา 



กรณีตัวอย่าง : การท างานหลังจากออกจากต าแหน่ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ

กรณีตัวอย่าง
➢ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขไปเป็นผู้บริหารให้กับบริษัทผลิตยา

หลังเกษียณอายุราชการ
➢ ผู้บริหารระดับสูงของกรมประชาสัมพันธไ์ปเป็นผู้บริหารให้กับบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

ซึ่งเป็นคู่สัญญากับกรมประชาสัมพันธ์
➢ การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้ว

ใช้อิทธิพลทีเ่คยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตน
เคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะสามารถติดต่อกับหน่วยงานของรัฐได้อย่างราบรื่น



4. การท างานพิเศษ

การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
- การตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่
ตนสังกัด 
- การรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความ
น่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่



กรณีตัวอย่าง : การท างานพิเศษ

กรณีตัวอย่าง
➢ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี  กรมสรรพากร รับจ้างท าบัญชีและยื่นแบบแสดงรายการให้

บริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ
➢ ผู้จัดการโรงพิมพ์ของรัฐ ตั้งบริษัทเอกชนเกี่ยวกับการพิมพ์
➢ เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้

บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง
➢ การที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลา

ไปรับงานพิเศษอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย



คดีพิธีกรรายการชิมไป บ่นไป

ตาม รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 ม.267 บัญญัติไว้ว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะ
ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งหาผลก าไรหรือ
รายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มิได้ด้วย

พฤติการณ์กระท าความผิด

นาย ส. ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมเป็นพิธีกรในรายการ “ชิมไป บ่นไป” 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ITV และรายการอื่น ๆ ของบริษัท A. อันเป็นบริษัทของเอกชน
ที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก าไร ทั้งก่อนเข้ารับต าแหน่งและหลังจากเข้ารับต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรีแล้ว



ค าพิพากษาคดีพิธีกรรายการชิมไป บ่นไป

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า หลังจากนาย ส. เข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว 
ยั งคง เป็นพิ ธี กรรายการดั งกล่ าวอยู่  ให้ แก่บริษัท  A. เมื่ อพิ เคราะห์ ถึ งกิ จการงาน
ที่บริษัท A. ได้กระท าร่วมกับผู้ถูกร้องมาโดยตลอดเวลาหลายปี โดยบริษัท A. ท าเพื่อมุ่งค้าหา
ก าไร มิใช่เพื่อการกุศลสาธารณะ และนาย ส. ก็ได้รับค่าตอบแทนอย่างสมฐานะและภารกิจ 

ดังนั้น การกระท าและนิติสัมพันธ์ดังกล่าว จึงอยู่ในขอบข่ายของมาตรา 267 แห่ง
รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550

ศาลจึงวินิจฉัยว่า นาย ส. กระท าการอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 มีผลให้
ควำมเป็นรัฐมนตรีของนำย ส. นำยกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเป็นกำรเฉพำะตัว



5. การรู้ข้อมูลภายใน

การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information)

เป็นสถานการณ์ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ประโยชน์จากการที่ ตนเอง
รับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และน าข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้า
เอาประโยชน์เสียเอง



กรณีตัวอย่าง : การรู้ข้อมูลภายใน

กรณีตัวอย่างที่ 1
➢ เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้ข้อมูลโครงการ

ตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติ
พี่น้องไปซื้ อที่ ดินบริ เวณโครงการ
ดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการใน
ราคาที่สูงขึ้น

กรณีตัวอย่างที่ 2
➢ ก า ร ที่ เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง รั ฐ ซึ่ ง เ ป็ น

ผู้ รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคม 
ได้ทราบคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของ
วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่าย
โทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับ
บริษัทเอกชนที่ตนรู้จักเพื่อให้ได้เปรียบ
ในการประมูล



คดีทุจริตสอบข้าราชการครู

นาย A. เป็นข้าราชการครู ต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหมีน้อย  
และ นาย B. เป็นข้าราชการครู ต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนลูกไก่
นาย A. และนาย B. ได้รับแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการ มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ก ากับ 

และอ านวยการสอบ เป็นกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง หรือสัมภาษณ์ (ภาค ค.) 
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูในหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดปราจีนบุรี



คดีทุจริตสอบข้าราชการครู

นาย A. และ นาย B. ได้ล่วงรู้ข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
และวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) และได้ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
น าข้อสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. ซึ่งเป็นความลับในราชการออกเปิดเผย จัดจ าหน่ายจ่าย
แจก และกระท าด้วยประการใดอันมิชอบด้วยหน้าที่ ให้แก่ผู้สมัครสอบแข่งขันได้ล่วงรู้
ความลับนั้น โดยแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย



ค าพิพากษาของศาลคดีทุจริตสอบข้าราชการครู
ประเด็นปัญหา คือ นาย A. และ นาย B. เป็นเจ้าพนักงานหรือไม่ ?

ข้อเท็จจริง คือ นาย A. และนาย B. ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) ย่อมถือว่านาย A. และ นาย B. เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ในการสอบครั้งนี้

แม้นาย A. และ นาย B. จะเป็นเพียงกรรมการสัมภาษณ์ก็ตาม แต่การเป็นเจ้าพนักงาน
มีหน้าที่ในการสอบย่อมครอบคลุมตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้ง จนถึงวันที่การสอบเสร็จสิ้น 
หาใช่เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าท่ีเฉพาะในช่วงการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

ดังนั้น การที่ นาย A. และ นาย B. มีเจตนาทุจริต ร่วมกันน าข้อสอบซึ่งเป็นความลับทาง
ราชการไปเปิดเผยเพื่อแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ และก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้เข้าสอบแข่งขันคนอื่น ๆ รวมถึงส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ 

ศาลพิพากษาลงโทษ ตาม ป.อาญา ม. 157 และ ม. 164 ลงโทษจ าคุก คนละ 5 ปี



6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using your 
employer’s property for private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐน าเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เท่านั้นไปใช้ เพื่ อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท างานส่วนตัว



กรณีตัวอย่าง :การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกระท าดังกล่าวเป็นการทุจริตต่อหน้าที่  ฐานเป็น
เจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริตอันเป็น
การเสียหายแก่รัฐ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม ป.อาญา ม. 151 และ ม. 157

จึงพิพากษาให้จ าคุก 5 ปี

กรณีตัวอย่างที่ 1
➢ ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีอ านาจหน้าที่ในการอนุญาตให้ใช้

รถยนต์ส่วนกลางของสถานพินิจฯ จึงเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่จัดการหรือรักษารถยนต์
ส่วนกลางซึ่งเป็นทรัพย์สินของสถานพินิจฯ ได้มีค าสั่งให้พนักงานขับรถใช้รถยนต์
ส่วนกลำงรับส่งระหว่ำงที่พักกับที่ท ำงำนเป็นประจ า และให้พำไปท ำธุระส่วนตัวในวันหยุด





7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง
เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง

การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง 
(Pork - barreling) เป็นการที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหาร
ระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้
งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง
กรณีตัวอย่าง : การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพิ่มงบประมาณเพื่อท าโครงการตัดถนน
หรือสร้างสะพานในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลตนเองเป็นชื่อสะพานและถนนนั้น เพื่อ
แสดงความเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณะ



คดีใช้งบหลวงท าป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล
สตง. ตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พบว่า นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสกลนคร ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นค่าจ้างจัดท าป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 ผืน ที่มี
ข้อความว่า “พูดนิ่ม ยิ้มหวาน บริการดี สืบสานปีใหม่ไทย ห่วงใยพี่น้องชาวสกล” พร้อมชื่อ 
ต าแหน่ง และรูปของตนเอง เป็นเงิน 30,240 บาท เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

เป็นการไม่ปฏิบัตติามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2025 ลว. 20 มิ.ย. 2549 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของอปท. ข้อ 4

ที่ก าหนดว่า การจัดท างบประมาณตามแผนงานหรือโครงการของอปท. ควรให้ความส าคัญในการ
จัดท าโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่าง
จริง ไม่สมควรตั้งงบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น หรือ ตั้งงบประมาณในลักษณะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล



คดีใช้งบหลวงท าป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล
อบจ. ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด โดยมีข้อสรุปว่าไม่เอาผิดนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้ส่งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงไปยัง กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง มีความเห็นว่า รูปแบบและข้อความของป้าย เป็นลักษณะของการประชาสัมพันธ์

ตนเอง ซึ่งไม่ได้แสดงถึงรูปแบบของงานและก าหนดระยะเวลาการจัดงาน อีกทั้งไม่มีภาพกิจกรรมที่สามารถ
สื่อถึงกิจกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ได้ จึงมีค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตาม พ.ร.บ. ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้อุทธรณ์ค าสั่งของกรมบัญชีกลาง ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอุทธรณ์แล้ว วินิจฉัยยืนตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งเพิก
ถอนค าสั่งของกรมบัญชีกลาง



คดีใช้งบหลวงท าป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

คดีหมายเลขแดงที่ 0.185/2559



8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่เครือญาติ
หรือพวกพ้อง

การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่ เครือญาติหรือพวกพ้อง
(Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ 

➢ การอนุมัติแต่งตั้งคู่สมรสหรือลูกเข้ามารับต าแหน่งส าคัญ ๆ ในหน่วยงาน
➢ การใช้อ านาจแต่งตั้งหรือเลื่อนขั้นอย่างไม่เป็นธรรม
➢ การคัดสรร คัดเลือกบุคลากรอย่างไม่โปร่งใส



กรณีตัวอย่าง : การใช้ต าแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่
เครือญาติหรือพวกพ้อง

กรณีตัวอย่างที่ 1
นาย A. เป็นหนึ่งในกรรมการสรรหา ซึ่งมีอ านาจหน้าที่สรรหาหรือคัดเลือกผู้สมัคร

เพื่อจะมาด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง และภรรยาของนาย A. ได้สมัครเข้ารับการสรรหา
ในต าแหน่งดังกล่าวด้วย กรณีเช่นนี้ นาย A. ในฐานะกรรมการสรรหา ย่อมมีหน้าที่คัดสรร
ผู้ที่เหมาะสมและดีที่สุดเพื่อมาด ารงต าแหน่ง แต่นาย A. มีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ด้วยใน
ขณะเดียวกัน 

สถานการณ์เช่นนี้ ประชาชนย่อมระแวงสงสัยได้ว่า นาย A. จะไม่ใช้ดุลยพินิจเลือก
ผู้ที่เหมาะสมและดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม



กรณีตัวอย่าง : การใช้ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือประโยชน์แก่เครือญาติ
หรือพวกพ้อง

กรณีตัวอย่างที่ 2

โจกท์ฟ้อง :
นาย ธ. จ าเลยที่ 1 ขณะนั้นในฐานะอธิบดี ดีเอสไอ ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยการ

โยกย้ายโจทก์ ซึ่งขณะนั้นเป็น ผบ.ส านักคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ ดีเอสไอ ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะคดี ซึ่งมีระดับต่ ากว่าต าแหน่งเดิมอันเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



กรณีตัวอย่าง : การใช้ต าแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่เครือญาติ
หรือพวกพ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษาว่า
นาย ธ. จ าเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ให้จ าคุก 2 ปี

กรณีตัวอย่างที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษาเเก้เป็น
นาย ธ. มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ประกอบ 83 ให้จ าคุก 2 ปี

เเต่เนื่องจากนาย ธ. รับราชการมาหลายปี เคยท าคุณงามความดีต่อบ้านเมือง ไม่เคยต้องโทษจ าคุกมา
ก่อน เห็นสมควรรอการลงโทษจ าคุกให้เเก่ นาย ธ.  2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56
นอกจากที่เเก้ให้เป็นไปตามชั้นต้น



กรณีตัวอย่าง : การใช้ต าแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่เครือญาติ
หรือพวกพ้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัย... เห็นว่า
นาย ธ. เสนอย้ายโจทก์ด้วยความเห็นขัดแย้งในส านวนคดี ซึ่งการเสนอย้ายนั้นไม่ได้เป็นไปตาม

กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการเสนอย้ายโจทก์ไปด ารงต าแหน่งที่ต่ ากว่าเดิมก็เห็นได้ว่าเป็น
การใช้อ านาจกลั่นแกล้งทางส่วนตัว มากกว่าที่จะค านึงถึงประโยชน์ราชการ จึงเป็นการกระท าผิดตาม
ฟ้องของโจทก์ และพฤติการณ์นับว่าเป็นเรื่องร้ายแรงไม่สมควรให้รอการลงโทษ

จึงพิพากษาแก้เป็น จ าคุก เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา

กรณีตัวอย่างที่ 2







9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence)

การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืน

คือ การที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง
เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย
ระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม



กรณีตัวอย่าง : การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

นาย A. เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งในจังหวัด ได้รู้จักสนิทสนมกับ นายB.
หัวหน้าส่วนราชการอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นาย A. จึงใช้ความสัมพันธ์
ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นาย C. เข้ารับราชการภายใต้สังกัดของ นาย B.

➢ การให้ฝ่ายจัดซื้อจดัหาพัสดุต้องตรวจรับงานที่ไม่ถูกต้องจากบริษัทที่เป็นพรรคพวก
➢ การสั่งการโดยไม่ชอบธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพรรคพวก
➢ การสั่งการให้คณะกรรมการสอบสวนหยุดท าการสอบสวน



กรณีตัวอย่าง : การใช้อิทธิพลเข้าไปมี
ผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือหน่วยงานของรัฐอื่น 



กรณีตัวอย่าง : การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น 

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) พิจารณาแล้วมีมติว่า “แม้ไม่ปรากฏชัดว่า นาย ห. 
ได้มีการมอบหมายให้ นาย ด. เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง มีหนังสือสองฉบับดังกล่าว แต่
พยานหลักฐานก็รับฟังได้ว่านาย ห.  มีส่วนรู้เห็นเป็นใจและรับทราบในกรณีที่นาย ด. กระท าการ
ดังกล่าวอันเป็นการกระท าผิดวินัย ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผูป้ระพฤติชั่ว ซึ่งถือว่าเป็น
การประพฤติตนไม่สมควร ตามข้อ 5 และข้อ 11 วรรคหนึ่ง ของประกาศ ก.ศป. เรื่อง วินัยแห่งการเป็น
ตุลาการศาลปกครอง ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2544 ใหน้าย ห. ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ก.ศป. มีมติ”



กรณีตัวอย่าง : การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น 

ส่วน นาย ด. อดีตเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงสรุปว่า การกระท าของนาย ด . เลขาธิการส านักงาน

ศาลปกครอง ดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามจริยธรรมข้าราชการฝ่ายศาลปกครองโดยมีมูล
อันควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และการกระท าดังกล่าวยังไม่อาจรับฟังได้ว่าได้รับ
มอบหมายหรือรู้เห็นเป็นใจจากนาย ห. ประธานศาลปกครองสูงสุด



กรณีตัวอย่าง : การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น 

จึงเห็นควรลงโทษให้ภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากนาย ด. เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง         
ได้ถูกพักงานนานแล้วเป็นเวลา 2 เดือน และไม่ปรากฏความเสียหายในรูปธรรมที่ส านักงาน
ศาลปกครอง และส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) จึงให้งดโทษภาคทัณฑ์ แต่ยังให้ว่ากล่าว
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์

โดยให้พึงระมัดระวังในการรักษาชื่อเสียงภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของส านักงานศาลปกครอง และ
ศาลปกครอง รวมทั้งรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ไม่ให้เสื่อมเสียง ตลอดจนไม่
อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น โดยให้ปฏิบัติอยู่
ในกรอบของจริยธรรม ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และวินัยท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ



10. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมรูปแบบอื่น ๆ

คือ พฤติการณ์ของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมที่นอกเหนือจาก 9 รูปแบบดังกล่าว



การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

(มาตรา 126 - 129)



มาตรา 126 

มาตรา 126 นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
ห้ ามมิ ให้กรรมการ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ในองค์กรอิสระ และเจ้ าพนักงานของรัฐ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด ด าเนินกิจการดังต่อไปนี้

(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้า
พนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี



มาตรา 126 (1) 

การเป็นคู่สัญญา หมายถึง การเข้ามาท าสัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ ที่มี
เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนั้น เป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจ ก ากับ 
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

การมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การใช้อ านาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญานั้น 
หรือการเข้าไปด าเนินการใด ๆ 

เช่น นายกเทศมนตรี ก เข้าท าสัญญาก่อสร้างอาคารให้กับเทศบาล ก 



มาตรา 126 

(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้า
พนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ ากัดไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด



มาตรา 126 (2) 

การเป็นหุ้นส่วน หมายถึง การที่บุคคลได้ลงทุนร่วมกัน ในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วน
สามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด

การเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การมีหุ้นในบริษัทตามทะเบียนผู้ถือหุ้น และบริษัทที่
มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้น 

เช่น นายกเทศมนตรี ก ถือหุ้นในบริษัท ก เกิดจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด และ
บริษัท ก เข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาล ก



มาตรา 126 

(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือ
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาใน
ลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ำกัด
หรือบริษัทมหำชนจ ำกัดไม่เกินจ ำนวนท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด



มาตรา 126 (3) 

สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่เอกชนได้รับอนุญาตจากรัฐ ให้ด าเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
- สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะ เช่น สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า สัญญา

สัมปทานในกิจการโทรมนาคม 
- สัญญาที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
- สัญญาที่รัฐให้เอกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่นการท าเหมืองแร่ การ

ท าโรงโม่หิน รังนกอีแอ่น เป็นต้น 

เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถือหุ้นอยู่ในบริษัท ก เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด ต่อมา บริษัท ก เข้าไปรับสัมปทานเกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถ



มาตรา 126 

(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะที่เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ
ลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบของหน่วยงาน
ของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของ
รัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น



มาตรา 126 (4) 

เข้าไปมีส่วนได้เสีย
- ๕ สถานะ ได้แก่ ๑) กรรมการ ๒) ทีป่รึกษา ๓) ตัวแทน ๔) พนักงาน ๕) ลูกจ้าง
- ธุรกิจของเอกชน  ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ
- ในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ของหน่วยงานของรัฐที่สังกัด/ปฏิบัติหน้าที่
- โดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์

ส่วนรวม/ราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษาให้กับบริษัทยา



มาตรา 126 

วรรคสอง : ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรค

หนึ่งด้วย โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าพนักงาน

ของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นด าเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง

วรรคสาม : คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยา
โดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด

วรรคสี่ : เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (2) หรือ (3) ต้องด าเนินการไม่ให้มีลักษณะ
ดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง



คู่สมรส หมายถึง ???

มาตรา 126 วรรคสาม 

คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึง “ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดย
มิได้จดทะเบียนสมรส” ด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด



ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส

อันถือว่าเป็นคู่สมรส  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓

บุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับเจ้าพนักงานของรัฐ และมีลักษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

ได้ท าพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอื่นใดในท านองเดียว โดยมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลภายนอก
รับทราบว่าเป็นการอยู่ กินเป็นสามีภริยากันตามประเพณี 

แสดงให้ปรากฏว่ามีสถานะเป็นสามีภริยากันหรือมีพฤติการณ์เป็นที่ รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามี
สถานะดังกล่าว 

ได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกันตามกฎหมาย แต่ยังแสดงให้ปรากฏหรือมีพฤติการณ์ซึ่งเป็นที่รับรู้
ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะเป็นสามีหรือภริยากัน



มาตรา 126 ห้ามต าแหน่งใด? 

1. เจ้าพนักงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับตามมาตรา 126 โดยทันที ประกอบด้วย
1.1 กรรมการ ป.ป.ช.
1.2 ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
2) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
3) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
4) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 



มาตรา 126 ห้ามต าแหน่งใด? 

2. เจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด ซึ่ งรวมถึง
เจ้าพนักงานของรัฐที่ได้รับมอบอ านาจ
(ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนด
ต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา 126
พ.ศ. 2563 

2.1  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง : นายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรี / ส.ส. / ส.ว.



มาตรา 126 ห้ามต าแหน่งใด? 

2.2  ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 
(1) ส าหรับข้าราชการพลเรือน : หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม
(2) ส าหรับข้าราชการทหาร : ปลัดกระทรวงกลาโหม / ผู้บัญชาการทหารสูงสุด / 

ผูบ้ัญชาการเหล่าทัพ
(3) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
(4) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(5) ปลัดกรุงเทพมหานคร



มาตรา 126 ห้ามต าแหน่งใด? 

(6) กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ

(7) หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
(7.1)  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(7.2)  เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(7.3)  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(7.4)  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 



มาตรา 126 ห้ามต าแหน่งใด? 

(8)  ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด
(8.1)  เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(8.2)  เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม
(8.3)  เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง
(8.4)  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(8.5)  เลขาธิการวุฒิสภา



มาตรา 126 ห้ามต าแหน่งใด? 

2.3 ผู้บริหารท้องถิ่น
(1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(2) นายกเมืองพัทยา
(3) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) นายกเทศมนตรี
(5) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล



สรุปมาตรา 126 เจ้าพนักงานของรัฐ ควรรู้ !!!

- ใช้บังคับกับ เจ้าพนักงานของรัฐ และคู่สมรส โดยต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ห้ามด าเนิน
กิจการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1) ต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามด าเนินกิจการตำมมำตรำ 126 คือ กรรมการ 
ป.ป.ช. และ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ (รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วย)

2) ต าแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามด าเนินกิจการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศก าหนด 



สรุปมาตรา 126 เจ้าพนักงานของรัฐ ควรรู้ !!!

ห้ามกระท าการ 4 ประการ ได้แก่
1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐ  
2) เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงานของรัฐ 
3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หรือเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะผูกขาดตัดตอน

เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว 
4) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การ

ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ



บทก าหนดโทษ มาตรา 126

มาตรา 168 
- กรณีฝ่าฝืนมาตรา 126 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 

60,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 
- กรณีฝ่าฝืนมาตรา 126 วรรคสอง ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าพนักงานของรัฐนั้น

รู้เห็นยินยอมด้วย เจ้าพนักงานของรัฐนั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 



มาตรา 127
มาตรา 127 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงและ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ด าเนินการใดตามมาตรา 126 
(4) ภายในสองปี นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง

เข้าไปมีส่วนได้เสียในธุรกิจของเอกชนในฐานะ

ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่สังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ ซึ่งโดย
สภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ 
หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

ลูกจ้างพนักงานตัวแทนที่ปรึกษากรรมการ



มาตรา 170
- กรณีฝ่าฝืนมาตรา 127 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ

ไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ

บทก าหนดโทษ มาตรา 127



มาตรา 127 ห้ามต าแหน่งใด?

1. เจ้าพนักงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับตามมาตรา 127 โดยทันที ประกอบด้วย
1.1 กรรมการ ป.ป.ช.
1.2 ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการการเลือกต้ัง
2) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
3) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
4) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 



มาตรา 127 ห้ามต าแหน่งใด?

2. เจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 
(ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนด
ต าแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ด าเนินการตามมาตรา 127 พ.ศ. 2563)

2.1 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง : นายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรี / ส.ส. / ส.ว.



มาตรา 127 ห้ามต าแหน่งใด?

2.2 ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 
(1) ส าหรับข้าราชการพลเรือน : หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม
(2) ส าหรับข้าราชการทหาร : ปลัดกระทรวงกลาโหม / ผู้บัญชาการทหารสูงสุด / 

ผูบ้ัญชาการเหล่าทัพ
(3) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
(4) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(5) ปลัดกรุงเทพมหานคร



มาตรา 127 ห้ามต าแหน่งใด?

(6) กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ

(7) หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
(7.1)  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(7.2)  เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(7.3)  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(7.4)  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 



มาตรา 127 ห้ามต าแหน่งใด?

(8)  ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด
(8.1)  เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(8.2)  เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม
(8.3)  เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง
(8.4)  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(8.5)  เลขาธิการวุฒิสภา



มาตรา 128

มาตรา 128 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์และจ ำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุพการี สืบสันดาน 
หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม



มาตรา 128

“ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความ
บันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันส าคัญ และให้หมายความรวมถึง การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ 
การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม

“ญาติ” หมายความว่า พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือ
ผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 



ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 128

ข้อ 6 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้

(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าใน
การรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคล
ทั่วไป 



ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 128

ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่า
มากกว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้ว โดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้
เพื่ อ รั กษา ไมตรี  มิ ต รภาพ  หรื อความสั มพั น ธ์ อั นดี ร ะหว่ า งบุ คคล  เ จ้ าหน้ าที่ ข อ ง รั ฐ
ผู้นั้น ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบัน หรือ
องค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามี
เหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 



การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ทีไ่ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนด

เจ้าพนักงานของรัฐรับมาแล้ว โดยมีความจ าเป็นเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี

แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สนิ

ไม่สมควรรับ

คืนทรัพย์สิน หรือประโยชน์แก่ผู้ให้ทันที

ไม่สามารถคืนได้

ส่งมอบทรัพย์สิน หรือประโยชน์ให้เป็นสิทธิของหน่วยงาน

ผล เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้นั้นไม่เคยรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่ำวเลย



ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า 
รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ไว้

ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน



ประธานกรรมการ และกรรมการ
ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ไว้

แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ด าเนินการตามที่ก าหนด



ผู้ด ารงต าแหน่ง ส.ส.  ส.ว. 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ไว้

แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี

เพื่อด าเนินการตามที่ก าหนดไว้



สรุปมาตรา 128 เจ้าพนักงานของรัฐ ต้องรู้ !!!

- ใช้บังคับกับ เจ้าพนักงานของรัฐทุกคน ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ 

+  ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง 2 ปีด้วย

หลัก = ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เว้นแต่
1) รับตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเบี้ยประชุม
2) จากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 
3) รับตามธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด : ไม่เกิน 3,000 บาท
4) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 



สรุปมาตรา 128 เจ้าพนักงานของรัฐ ต้องรู้ !!!
กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 



บทก าหนดโทษ มาตรา 128 

มาตรา 169 
- กรณีฝ่าฝืนมาตรา 128 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน

60,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 



นาย ส. ลาออกจากราชการ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ลาออกจากราชการและผู้เกษียณ     
อายุราชการ ได้รับเข็มกลัดทองค ามีมูลค่าประมาณ 12,000 บาท จากกองทุนสวัสดิการของหน่วยงาน       
ตามข้อก าหนดในการมอบของที่ละรึกให้กับผู้ที่ออกจากราชการ

การรับเข็มกลัดทองค าที่จัดท าโดยกองทุนสวัสดิการภายในส านักงาน เป็นการรับที่ชอบด้วยข้อบังคับ
คณะกรรมการสวัสดิการภายในส านักงาน ว่าด้วยการมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกกรณีออกจากราชการ  
พ.ศ. 2559 ข้อ 3 (2) ที่ให้อ านาจแก่กองทุนสวัสดิการสามารถมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกที่ออกจากราชการ
ซึ่งมีอายุราชการตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ได้ไม่เกินรายละ 15,000 บาท

ดังนั้น การรับเข็มขัดทองดังกล่าวถือเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมาย 
หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงไม่จ าเป็นต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กรณีตัวอย่าง



ศาลอุทธรณ์ ยืนตามศาลอาญา
คดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 3 
สั่งจ าคุก 3 ปี 4 เดือน นายก 
อบต. ด่านจาก อ .โนนไทย 
นครราชสีมา คดีเรียกรับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษหรือ โบนัสจากพนง.-
ลูกจ้าง

มีความผิ ดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 149 
และ พ.ร.บ. ป.ป.ช. พ.ศ. 
2542 มาตรา 103 วรรค
หนึ่ง มาตรา 122 วรรคหนึ่ง



มาตรา 129

มาตรา 129 การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็น
การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม



สรุปสาระส าคัญ เรื่อง การชัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑



แนวทางป้องกัน

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
(Conflict of Interests) 



ปรับฐานความคิด
...คิดแยกแยะ...







ระบบคิด

อนาล็อค ANALOG

ไม่ยอมรบักบัค ำพดูท่ีว่ำ
“ทุจริตบำ้งไม่เป็นไร 
ถ้ำเรำได้ประโยชน์”

เหน็ประโยชน์
สำธำรณะมำก่อน
ประโยชน์ส่วนตน

แยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจำกประโยชน์

ส่วนรวม

ดิจิทัล DIJITAL
ยอมรบักบัค ำพดูท่ีว่ำ “ทุจริต

บำ้งไม่เป็นไร ถ้ำเรำได้
ประโยชน์”

ไม่สำมำรถแยกประโยชน์
ส่วนตนออกจำกประโยชน์

ส่วนรวม
ประโยชน์ทบัซ้อน/สินบน/คอร์

รปัชนั
ระบบอปุถมัภ ์

ใช้ควำมสมัพนัธส่์วนตวัอย่ำงไม่
ถกูต้อง



การรับมือกับสถานการณ์
การขัดกันแห่งผลประโยชน์



- กรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้มีอ านาจควรหยุดการปฏิบัติหน้าที่ หรือหยุดการพิจารณา 
วินิจฉัย หรือลงมติ ในเรื่องนั้น
- กรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ได้ ควรแจ้ง ประกาศ หรือเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคล
ที่เก่ียวข้อง ผู้บังคับบัญชา หรือสาธารณะ
- กรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ได้ ควรปฏิบัติหน้าที่ หรือพิจารณาโดยยึดหลัก
เหตุผล โปร่งใส และเปิดเผย
- ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

หลัก : ไม่อยู่ในสถานการณ์ของการขัดกันแห่งผลประโยชน์เสียแต่ต้น

แนวทางการรับมือกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์



Conflict of Interests

เรื่อง ใกล้ตวั

แก้ไขได้..ถ้ำคิดเป็น


