
ผลประโยชน์ทบัซ้อน  

และการรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อ ืน่ใด                  

โดยธรรมจรรยา 



การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม 

(Conflict of Interests)  

“ประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม” 

“การขดักนัระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน ์

 ส่วนตน” 

“ผลประโยชน์ทบัซ้อน” “ผลประโยชน์ขดัแยง้” 

“ผลประโยชน์ขดักนั”  “ความขดัแยง้ทางผลประโยชน”์ 



ความหมาย 

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใด ๆ หรือด าเนินการในกิจการสาธารณะ ที่เป็น
การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กร
ของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่าง ๆ 
หรือน าประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพล หรือเกี่ยวข้อง
ในการใช้อ านาจหน้าที่หรือดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระท าการใด 
ๆ หรือด าเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการทางเงินหรือประโยชน์
อื่น ๆ ส าหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 



ความสมัพนัธร์ะหว่างการขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่น

บคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวม จริยธรรม และการทจุริต 

จรยิธรรม 

ทุจรติ 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 



จริยธรรม เป็นหลักส าคัญในการควบคมุพฤติกรรมของเจ้าพนักงานของรฐั  
ท่ีเปรียบเสมือนโครงสรา้งพืน้ฐานที่เจ้าหน้าทีข่องรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ  

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เป็นพฤติกรรมที่อยู่
ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริต ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบ ต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งพฤติกรรมบางประเภทมีการบัญญัติเป็นความผิดทาง
กฎหมายมีบทลงโทษชัดเจน แต่พฤติกรรมบางประเภทยังไม่มีการบัญญัติ ข้อห้าม
ไว้ในกฎหมาย 

การทุจริต เป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรง ถือเป็นความผิดอย่างชัดเจน 
สังคมส่วนใหญ่จะมีการบัญญัติกฎหมายออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน ถือเป็น
ความผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่ปฏิบัติ 



รปูแบบของการขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นบคุคล 

กบัประโยชนส์ว่นรวม 

๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) 

ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความ
บันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใด ใน
ลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ นั้น 
ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที ่



รปูแบบของการขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นบคุคล 

กบัประโยชนส์ว่นรวม 

๒. การท าธุรกิจกับตนเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา 
(Contracts) 
การใช้ต าแหน่งหน้าที่ท าให้หน่วยงานของรัฐท าสัญญาซื้อสินค้า
จากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา 
หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน 



รปูแบบของการขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นบคุคล 

กบัประโยชนส์ว่นรวม 

๓. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือ
หลังเกษียณ (Post - employment) 
ไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มี
ความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยบุคคลผู้ เคยด ารงต าแหน่ง
สาธารณะมาก่อน มักจะรู้ข้อมูลความลับ ขั้นตอนวิธีการท างาน หรือมี
อิทธิพลต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ และใช้อิทธิพลหรือ
ความสัมพันธ์จากที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์
ให้กับบริษัท และตนเอง 



รปูแบบของการขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นบคุคล 

กบัประโยชนส์ว่นรวม 

  ๔. การท างานพิเศษ (Outside employment or Moonlighting) 

เปิดบริษัทด าเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือ
องค์การสาธารณะที่ตนสังกัด 

การรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการ 



รปูแบบของการขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นบคุคล 

กบัประโยชนส์ว่นรวม 

  ๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) 

น าข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 
อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอา
ประโยชน์เสียเอง 



รปูแบบของการขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นบคุคล 

กบัประโยชนส์ว่นรวม 

  ๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
(Using your employer’s property for private advantage) 

การน าเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน 

การน ารถยนต์ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว 



รปูแบบของการขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นบคุคล 

กบัประโยชนส์ว่นรวม 

  ๗. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทาง
การเมือง (Pork - barreling) 

อนุมัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 

การใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง 



รปูแบบของการขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นบคุคล 

กบัประโยชนส์ว่นรวม 

  ๘. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือ  
พวกพ้อง (Nepotism) 

การแต่งตั้งคู่สมรสหรือลูกเข้ามารับต าแหน่งส าคัญ ๆ ใน
หน่วยงาน 

การใช้อ านาจแต่งตั้ง หรือเลื่อนขั้นอย่างไม่เป็นธรรม 

การคัดสรร คัดเลือกบุคลากรอย่างไม่โปร่งใส 



รปูแบบของการขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นบคุคล 

กบัประโยชนส์ว่นรวม 

  ๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าพนักงาน  
ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น (Influence) 

ใช้ต าแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่โดย 
มิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝุาฝืนจริยธรรม 



การรับทรัพยส์ินหรือ 

ประโยชนอ่ื์นใดตามกฎหมาย ป.ป.ช. 



พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญู 

ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 

พ.ศ.๒๕๖๑ 



หา้มมิใหเ้จา้พนักงานของรัฐผูใ้ดรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใด อันอาจคํานวณเป็นเงินไดจ้ากผูใ้ด 

นอกเหนือจากทรัพยส์ินหรือประโยชนอ์ันควรไดต้าม

กฎหมาย กฎ หรือขอ้บังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย เวน้แตก่ารรบัทรพัยส์ิน 

หรือประโยชนอ่ื์นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์

และจาํนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 

มาตรา ๑๒๘ 



หมายความว่า เจา้หนา้ที่ของรัฐ ผูด้าํรงตาํแหนง่ทาง

การเมอืง ตลุาการ ศาลรฐัธรรมนญู ผูด้าํรงตาํแหนง่

ใ นองค์กร อิสร ะ  แล ะคณะกรรมการ  ป .ป . ช . 

 

เจา้พนกังานของรฐั 



หมายความว่า ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีตําแหน่งหรือ

เงินเดือนประจํา ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ผูช้่วยผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และสมาชิก

สภาทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และใหห้มายความรวมถึงกรรมการ 

อนกุรรมการ ลกูจา้งของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

และบคุคลหรือคณะบคุคลบรรดาซ่ึงมีกฎหมายกาํหนดใหใ้ชอ้าํนาจหรือไดร้ับ

มอบใหใ้ชอ้ํานาจทางปกครองท่ีจัดตัง้ขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

กิจการ อ่ืนของรัฐดว้ย แตไ่ม่รวมถึงผูด้าํรงตาํแหนง่ทางการเมือง ตลุาการ

ศาลรัฐธรรมนญู ผูด้าํรงตาํแหนง่ในองคก์รอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 

เจา้หนา้ท่ีของรฐั 



หมายความว่า วัตถุมีรปูร่าง รวมทั้งวัตถุที่ ไม่มี

รปูร่างซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได ้เชน่ บา้น ที่ดิน 

เป็นวตัถมุีรปูร่าง ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร กระแสไฟฟ้าท่ีสง่

ตามสาย เป็นวตัถไุมม่รีปูร่าง 

ทรพัยส์ิน 



หมายความว่า สิ่งที่มีมลูค่า ไดแ้ก่ การลดราคา การ

รบัความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม 

หรือสิ่งอ่ืนใดในลกัษณะเดยีวกนั 

ประโยชนอ่ื์นใดอนัอาจค านวณเป็นเงินได ้ 



ขอ้ยกเวน้ 

ประโยชนอ่ื์นใดอนัอาจค านวณเป็นเงินได ้ 



การรบัทรพัยส์ินหรอืประโยชนอ่ื์นใดตามกฎหมาย 

กฎ หรอืขอ้บงัคบั ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ  

ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

เงนิเดอืน เงนิประจาํตาํแหนง่ หรือคา่จา้ง 

เงนิค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คา่ที่พกั คา่พาหนะในการ

เดนิทางไปราชการ 

เงนิค่าสมนาคณุวิทยากร 



หมายความว่า การรับทรัพยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใด

อันอาจคาํนวณเป็นเงินไดจ้ากบคุคลที่ใหก้ันในโอกาส

เทศกาลหรือวันสาํคญั และใหห้มายความรวมถึงการ

รับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ื์นใดอันอาจคํานวณเป็น

เงนิไดใ้นโอกาสการแสดงความยินดี การแสดงความ

ขอบคณุ การตอ้นรบั การแสดงความเสียใจ หรือการ

ใหต้ามมารยาทที่ถือปฏิบตัใินสงัคมดว้ย 

การรบัทรพัยส์ินหรอืประโยชนอ่ื์นใดโดยธรรมจรรยา 



ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทจุริตแห่งชาต ิเร่ือง หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์ินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา้พนักงาน 

ของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การรบัทรพัยส์ิน หรอืประโยชนอ่ื์นใดโดย

ธรรมจรรยาตามหลกัเกณฑแ์ละจ านวนท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 



๑.การรบัทรพัยส์ินหรือประโยชนอ่ื์นใดอนัอาจคาํนวณ

เป็นเงินไดจ้ากบุคคลอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ญาติ ที่มีราคาหรือ

มลูค่าในการรับจากแต่ละบคุคล แต่ละโอกาส ไม่เกิน 

๓,๐๐๐ บาท 

หลกัเกณฑ ์

เทศกาลปีใหม ่เทศกาลสงกรานต ์วนัเกิด วนัข้ึนบา้นใหม่ 

วนัมงคลสมรส การรบัของท่ีระลึกงานศพ 



๒.การรบัทรพัยส์ินหรือประโยชนอ่ื์นใดอนัอาจคาํนวณ

เป็นเงนิไดท้ี่เป็นการใหใ้นลกัษณะใหก้บับคุคลทัว่ไป 

หลกัเกณฑ ์

- ไดร้บัรางวลัจากการจบัสลากกินแบ่งรฐับาล  

- การรบัสว่นลดจากการซ้ืออสงัหารมิทรพัย ์ 

- การรบัสว่นลดจากการซ้ือรถยนต ์ 

- การรบัรางวลัจากการแขง่ขนั  

- การรบัของแจกในฐานะผ ูป้ระสบภยัพิบติั 



การดํา เนินการกรณีที่ เ จ ้าพนักงานของรัฐรับ

ทรัพย์สินหรือประ โยชน์อ่ืน ใดที่ ไม่ เ ป็น ไป ตาม

หลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. 

กาํหนด 



การรบัทรพัยส์ินหรือประโยชนอ่ื์นใดเกิน ๓,๐๐๐ บาท

ตอ้งทาํอย่างไร 

๑. ตอ้งแจง้รายละเอียดตามแบบฟอรม์ที่กาํหนดภายใน ๓๐ วนันบั

แตว่นัท่ีไดร้บัทรพัยส์ินตอ่ผูบ้ริหารสงูสดุของหนว่ยงาน 

๒. ผูบ้ริหารสงูสดุของหนว่ยงาน วินจิฉยัว่าจะใหร้บัหรือไม่ 

๓. หากมคีาํสัง่ว่าไมส่มควรใหร้บัก็ใหส้ง่คืนแกผู่ใ้หท้นัที หรือ กรณี

ไมส่ามารถส่งคืนได ้ใหส้ง่มอบเป็นสิทธิแกห่นว่ยงานโดยเร็ว 



ความในวรรคหนึ่งมิใหใ้ชบ้ังคับกับการรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุพการี ผูส้ืบสันดาน หรือ

ญ า ติ ที่ ใ ห้ต า ม ธ ร ร ม จ ร ร ย า ต า ม ฐ า น า นุร ูป 

 

มาตรา ๑๒๘ วรรคสอง 



ญาติ 

หมายความว่า พี่นอ้งร่วมบิดามารดาหรือ 

ร่วมบิดาหรือมารดาเดยีวกนั ลงุ ป้า นา้ อา คูส่มรส  

ผูบ้พุการีหรือผูส้ืบสนัดานของคูส่มรส บตุรบญุธรรม

หรือผูร้บับตุรบญุธรรม 

 



หมายถึง ญาตทิางสายโลหิตโดยตรงขึน้ไป ไดแ้ก ่บิดา

มารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด 

 

บพุการ ี



หมายถึง ผูส้ืบสายโลหิตโดยตรงลงมา ไดแ้ก ่ลกู 

หลาน เหลน ลื่อ 

 

ผ ูส้ืบสนัดาน 



หมายความว่า สมควรแกฐ่านะ 

ฐานานรุปู 



บทบัญญัติ ในวรรคหนึ่ง ให้ใช ้บังคับกับการรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ื์นใดของผูซ่ึ้งพน้จาก การ

เป็นเจา้พนกังานของรฐัมาแลว้ยังไมถึ่งสองปีดว้ยโดย

อนโุลม 

มาตรา ๑๒๘ วรรคสาม 



มาตรา ๑๖๙ 

- จาํคกุไมเ่กิน  ๓  ปี 

- หรือปรบัไมเ่กินหกหมืน่บาท 

-หรือทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

บทก าหนดโทษ 



 พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา 

๑๒๖ ไดก้ าหนดหา้มมิใหเ้จา้หนา้ท่ีของรฐัด าเนินกิจการ

ดงัต่อไปน้ี 

  

 

การขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นบคุคล 

และประโยชนส์ว่นรวม 

ตามกฎหมาย ป.ป.ช. 



 (๑) เป็นค ู่สญัญาหรอืมีสว่นไดเ้สียในสญัญาท่ี

ท ากบัหน่วยงานของรฐัท่ีเจา้พนกังานของรฐัผ ูน้ัน้

ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นเจา้พนกังานของรฐัซ่ึงมี

อ านาจไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในการก ากบั 

ดแูล ควบคมุ ตรวจสอบ หรอืด าเนินคดี 

  

  

 



 เช่น ท าสญัญาจา้งบรษิทัท่ีภรรยาของ

ตนเองเป็นเจา้ของมาเป็นท่ีปรกึษาของ

หน่วยงาน หรอื ท าสญัญาจดัซ้ือรถต ูจ้าก

บรษิทัท่ีตนเองมีห ุน้สว่นอย ูด่ว้ย หรอื  

ท าสญัญาใหห้น่วยงานจดัซ้ือท่ีดินของตนเอง

ในการสรา้งส านกังานแห่งใหม ่เป็นตน้ 

  

  

 



  

 (๒)  เป็นห ุน้สว่นหรอืถือห ุน้ในหา้งห ุน้สว่น

หรอืบรษิทัท่ีเขา้เป็นค ู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐัท่ี

เจา้พนกังานของรฐัผ ูน้ัน้ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็น

เจา้พนกังานของรฐัซ่ึงมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรอื

โดยออ้มในการก ากบั ดแูล ควบคมุ ตรวจสอบ หรอื

ด าเนินคดี   เวน้แต่จะเป็นผ ูถื้อห ุน้ในบรษิทัจ ากดั

หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัไม่เกินจ านวนท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

  

 



 (3)  รบัสมัปทานหรอืคงถือไวซ่ึ้งสมัปทานจาก

รฐั หน่วยราชการ หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ รฐัวิสาหกิจ 

หรือราชการสว่นทอ้งถ่ิน หรือเขา้เป็นค ู่สญัญากบัรฐั  

หน่วยงานของรฐั  รฐัวิสาหกิจ  หรือราชการสว่น

ทอ้งถ่ินอนัมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอน  ทัง้น้ี  

ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  หรือเป็นห ุน้สว่นใน

หา้งห ุน้สว่นหรือบริษทัท่ีรบัสมัปทานหรอืเขา้เป็น

ค ู่สญัญาในลกัษณะดงักลา่ว 

  

 



       (๔) เขา้ไปมีสว่นไดเ้สียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ี

ปรกึษา ตวัแทน พนกังาน หรือลกูจา้งในธรุกิจของ

เอกชนซ่ึงอย ูภ่ายใตก้ารกากบั ดแูล ควบคมุ หรือ

ตรวจสอบของหน่วยงานของรฐัท่ีเจา้พนกังานของ

รฐัผ ูน้ัน้สงักดัอย ูห่รือปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเป็นเจา้

พนกังานของรฐั ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนข์อง

ธรุกิจของเอกชนนัน้อาจขดัหรือแยง้ต่อประโยชน์

สว่นรวม หรือประโยชนท์างราชการหรอืกระทบต่อ

ความมีอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังาน

ของรฐัผ ูน้ัน้ 



มาตรา ๑๒๙ การกระทาํอนัเป็นการฝ่าฝืน

บทบญัญตัใินหมวดนี ้ใหถื้อว่าเป็นการ 

กระทาความผดิตอ่ตาํแหนง่หนา้ที่ราชการหรือ

ความผดิตอ่ตาํแหนง่หนา้ที่ในการยตุธิรรม 

บทก าหนดโทษ 



มาตรา ๑๔๙  ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน สมาชกิสภานติบิญัญตัิ

แห่งรฐั สมาชกิสภาจงัหวดั หรือสมาชกิสภาเทศบาล เรียก 

รบั หรือยอมจะรบัทรพัยส์ินหรือประโยชนอ์ื่นใดสาํหรบั

ตนเองหรือผูอ้ื่นโดยมชิอบ เพื่อกระทาํการหรือไมก่ระทาํ

การอย่างใดอยา่งหนึง่ในตาํแหนง่ ไมว่่าการนัน้จะชอบหรือ

มชิอบดว้ยหนา้ที่ ตอ้งระวางโทษจาํคกุตัง้แตห่า้ปีถึงยี่สิบปี

หรือจาํคกุตลอดชวีิต และปรบัตัง้แตห่นึง่แสนบาทถึงสี่แสน

บาทหรือประหารชวีิต 

 

ความผิดอาญา 



มาตรา ๑๕๑  ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน มหีนา้ที่ซ้ือ ทาํ จดัการ 

หรือรกัษาทรพัยใ์ดๆ ใชอ้าํนาจในตาํแหนง่โดยทจุริต อนั

เป็นการเสียหายแกร่ฐั เทศบาล สขุาภบิาลหรือเจา้ของ

ทรพัยน์ัน้ ตอ้งระวางโทษจาํคกุตัง้แตห่า้ปีถึงยี่สิบปีหรือ

จาํคกุตลอดชวีิต และปรบัตัง้แตห่นึง่แสนบาทถึงสี่แสนบาท 

 

ความผิดอาญา 



มาตรา ๑๕๒  ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน มหีนา้ที่จดัการ หรือ

ดแูลกจิการใด เขา้มสีว่นไดเ้สียเพื่อประโยชนส์าํหรบัตนเอง

หรือผูอ้ื่นเนือ่งดว้ยกิจการนัน้ ตอ้งระวางโทษจาํคกุตัง้แต่

หนึง่ปีถึงสิบปีและปรบัตัง้แตส่องหมืน่บาทถึงสองแสนบาท 

 

ความผิดอาญา 



มาตรา ๑๕๗  ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน ปฏิบตัหิรือละเวน้การ

ปฏิบตัหินา้ที่โดยมชิอบ เพื่อใหเ้กดิความเสียหายแกผู่ห้นึง่

ผูใ้ด หรือปฏิบตัหิรือละเวน้การปฏิบตัหินา้ที่โดยทจุริต ตอ้ง

ระวางโทษจาํคกุตัง้แตห่นึง่ปีถึงสิบปี หรือปรบัตัง้แตส่อง

หมืน่บาทถึงสองแสนบาท หรือทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

ความผิดอาญา 



ระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการให้

หรือการรบัของขวัญของเจา้หนา้ที่ของรฐั 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 



หมายความว่า เงนิ ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใดที่ใหแ้กก่นัเพื่ออธัยาศยั

ไมตรี และใหห้มายความรวมถึง เงนิ ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใดที่ให้

เป็นรางวัลใหโ้ดยเสนห่าหรือเพ่ือการสงเคราะหห์รือใหเ้ป็นสินนํา้ใจ การให้

สิทธิพิเศษซ่ึงไมใ่ชเ่ป็นสิทธิที่จดัไวส้าํหรบับคุคลทัว่ไปในการไดร้บัการลด

ราคาทรพัยส์ิน หรือการใหส้ิทธิพิเศษในการไดร้บับริการหรือความบนัเทิง 

ตลอดจนการออกค่าใชจ้่ายในการเดนิทางหรือท่องเที่ยว ค่าท่ีพกั

ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนัและไมว่่าจะใหเ้ป็นบตัร ตัว๋ หรือ

หลกัฐานอ่ืนใด การชาํระเงนิ ใหล้ว่งหนา้ หรือการคืนเงนิใหใ้นภายหลงั 

 

ของขวญั 



หมายความว่า เทศกาลหรือวนัสาํคญัซ่ึงอาจมกีารให้

ของขวญักนั และใหห้มายความรวมถึง โอกาสในการ 

แสดงความยินด ีการแสดงความขอบคณุ การตอ้นรบั   

การแสดงความเสียใจ หรือการใหค้วามชว่ยเหลือ 

ตามมารยาทที่ถือปฏิบตักินัในสงัคมดว้ย 
 

ปกติประเพณีนิยม 



หมายความว่า สว่นราชการหรือหนว่ยงานที่อยู่

ในกาํกบัดแูลของรฐัทกุระดบั ทัง้ในราชการ

สว่นกลาง ราชการสว่นภมูภิาค ราชการสว่น

ทอ้งถ่ิน และรฐัวิสาหกิจ 

หน่วยงานของรฐั 



หมายความว่า ขา้ราชการ พนกังานและลกูจา้ง

ของหนว่ยงานของรฐั 

เจา้หนา้ท่ีของรฐั 



หมายความรวมถึง ผูซ่ึ้งปฏิบตัหินา้ที่หัวหนา้

หนว่ยงาน ท่ีแบ่งเป็นการภายในของหนว่ยงาน

ของรฐั และผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหนง่ในระดบัที่สงูกว่า

และไดร้บัมอบหมายใหม้อีาํนาจบงัคบับญัชา หรือ

กาํกบัดแูล 

ผ ูบ้งัคบับญัชา 



หมายความว่า คู่สมรส บตุร บิดา มารดา พี่นอ้ง

ร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดยีวกนั 

บคุคลในครอบครวั 



เจา้หนา้ที่ของรฐัจะใหข้องขวญัแกผู่บ้งัคบับญัชา

หรือบคุคลในครอบครวัของผูบ้งัคบับญัชา 

นอกเหนอืจากกรณีปกตปิระเพณีนยิมที่มีการให้

ของขวญัแกก่นัมิได ้

ขอ้ ๕ 



การใหข้องขวญัตามปกตปิระเพณีนยิมตามวรรคหนึง่ 

เจา้หนา้ที่ของรฐัจะใหข้องขวญัที่มรีาคา หรือมลูคา่เกิน

จาํนวนที่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริตแห่งชาตกิาํหนดไวส้าํหรบัการรบัทรพัยส์ินหรือ

ประโยชนอ่ื์นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ที่ของรฐั 

ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูว่าดว้ยการป้องกนั 

และปราบปรามการทจุริตมไิด ้

ขอ้ ๕ 



เจา้หนา้ที่ของรฐัจะทาํการเร่ียไรเงนิหรือทรพัยส์ินอ่ืน

ใดหรือใชเ้งนิสวสัดกิารใด ๆ เพื่อมอบใหห้รือจดัหา

ของขวญัใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบคุคลในครอบครวัของ

ผูบ้งัคบับญัชาไมว่่ากรณีใด ๆ มไิด ้

ขอ้ ๕ 



ผูบ้งัคบับญัชาจะยินยอมหรือร ูเ้ห็นเป็นใจใหบ้คุคลใน

ครอบครวัของตนรบัของขวญั จากเจา้หนา้ที่ของรฐั 

ซ่ึงเป็นผูอ้ยู่ในบงัคบับญัชามไิด ้ เวน้แตเ่ป็นการรบั

ของขวญัตามขอ้ ๕ 

ขอ้ ๖ 



เจา้หนา้ที่ของรฐัจะยินยอมหรือร ูเ้ห็นเป็นใจใหบ้คุคลใน

ครอบครวัของตนรบัของขวญั จากผูท้ี่เกี่ยวขอ้งใน

การปฏิบตัหินา้ที่ของเจา้หนา้ที่ของรฐัมิได ้ถา้มใิชเ่ป็น

การรบัของขวญัตามกรณีที่กาํหนดไว ้ในขอ้ ๘ 

ขอ้ ๗ 



ไดแ้ก ่ผูม้าตดิตอ่งานหรือผูซ่ึ้งไดร้บัประโยชนจ์ากการ

ปฏิบตังิานของเจา้หนา้ที่ของรฐั ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี้ 

ผ ูท่ี้เกี่ยวขอ้งในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

เจา้หนา้ท่ีของรฐั คือ ใคร 

(๑) ผูซ่ึ้งมคีาํขอใหห้นว่ยงานของรฐัดาํเนนิการอย่างหนึง่อย่างใด 

เชน่ การขอใบรบัรอง การขอใหอ้อกคาํสัง่ทางปกครอง หรือการ

รอ้งเรียน เป็นตน้ 



ผ ูท่ี้เกี่ยวขอ้งในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

เจา้หนา้ท่ีของรฐั คือ ใคร 
(๒) ผูซ่ึ้งประกอบธรุกจิหรือมสีว่นไดเ้สียในธรุกจิที่ทาํกบั

หนว่ยงานของรฐั เชน่ การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการไดร้บั

สมัปทาน เป็นตน้ 

(๓) ผูซ่ึ้งกาํลงัดาํเนนิกิจกรรมใด ๆ ที่มหีนว่ยงานของรฐั

เป็นผูค้วบคมุหรือกาํกบัดแูล เชน่ การประกอบกจิการ

โรงงาน หรือธรุกจิหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

(๔) ผูซ่ึ้งอาจไดร้บัประโยชนห์รือผลกระทบจากการปฏิบตัิ

หนา้ที่หรือละเวน้การปฏิบตัหินา้ที่ของเจา้หนา้ที่ของรฐั 



เจา้หนา้ที่ของรฐัจะยินยอมหรือรูเ้ห็นเป็นใจใหบ้คุคลใน

ครอบครวัของตนรบัของขวญั จากผูท้ี่เกีย่วขอ้งในการ

ปฏิบตัหินา้ที่ของเจา้หนา้ที่ของรฐัไดเ้ฉพาะกรณี การรบั

ของขวญัที่ใหต้ามปกตปิระเพณีนยิม และของขวญันัน้มรีาคา

หรือมลูคา่ไมเ่กนิจาํนวนที่คณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุริตแห่งชาตกิาํหนดไวส้าํหรับการรบั

ทรพัยส์ินหรือประโยชนอ์ื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ที่

ของรฐั ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 

ขอ้ ๘ 



ในกรณีที่บคุคลในครอบครวัของเจา้หนา้ที่ของรฐัรบั

ของขวญัแลว้เจา้หนา้ที่ของรฐัทราบ ในภายหลงัว่าเป็นการ

รบัของขวญัโดยฝ่าฝืนระเบียบนี ้ใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัปฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑ ์ที่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริตแห่งชาตกิาํหนดไวส้าํหรบัการรับทรพัยส์ิน หรือ

ประโยชน ์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ที่ของรฐัที่มี

ราคาหรือมลูคา่เกนิกว่าที่กาํหนดไว ้ตามกฎหมายประกอบ

รฐัธรรมนญูว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 

ขอ้ ๙ 



ในกรณีที่เจา้หนา้ที่ของรฐัผูใ้ดฝ่าฝืนระเบียบนี ้ใหด้าํเนนิการ

ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ในกรณีที่เจา้หนา้ที่ของรฐัเป็นขา้ราชการการเมอืง ใหถื้อ

ว่าเจา้หนา้ที่ของรฐัผูน้ัน้ประพฤตปิฏิบตัไิมเ่ป็นไปตาม

คณุธรรมและจริยธรรม และใหด้าํเนนิการตามระเบียบที่

นายกรฐัมนตรีกาํหนด โดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี

ว่าดว้ยมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรมของขา้ราชการ

การเมอืง 
 

ขอ้ ๑๐ 



(๒) ในกรณีที่เจา้หนา้ที่ของรฐัเป็นขา้ราชการประเภทอื่น

นอกจาก (๑) หรือพนกังานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

หรือพนกังานของรัฐวิสาหกิจใหถื้อว่าเจา้หนา้ที่ของรฐัผูน้ัน้

เป็นผูก้ระทาํความผดิทางวินยั และใหผู้บ้งัคบับญัชามหีนา้ที่

ดาํเนนิการใหม้กีารลงโทษทางวินยัเจา้หนา้ที่ของรฐัผูน้ัน้ 

ขอ้ ๑๐ 



เพื่อประโยชนใ์นการเสริมสรา้งใหเ้กดิทศันคตใินการประหยดั

แกป่ระชาชนทัว่ไป ในการแสดงความยินดี การแสดงความ

ปรารถนาด ีการแสดงการตอ้นรบั หรือการแสดงความ

เสียใจในโอกาสตา่ง ๆ ตามปกตปิระเพณีนยิม ใหเ้จา้หนา้ที่

ของรฐัพยายามใชว้ิธีการแสดงออกโดยใชบ้ตัรอวยพร    

การลงนามในสมดุอวยพร หรือใชบ้ตัรแสดงความเสียใจ 

แทนการใหข้องขวญั 

ขอ้ ๑๒ 



พระราชบัญญัตริะเบียบขา้ราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งไมก่ระทาํการใดอนัเป็นขอ้หา้ม 

ดงัตอ่ไปนี ้

(3) ตอ้งไมอ่าศยัหรือยอมใหผู้อ้ื่นอาศัยตาํแหนง่หนา้ที่

ราชการของตนหาประโยชน ์ใหแ้กต่นเองหรือผูอ้ื่น 

(5) ตอ้งไมก่ระทาํการหรือยอมใหผู้อ้ื่นกระทาํการหา

ผลประโยชนอ์นัอาจทาํใหเ้สียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสีย

เกยีรตศิกัดิข์องตาํแหนง่หนา้ที่ราชการของตน 

มาตรา ๘๓ 



ตวัอยา่งพฤติการณท่ี์เป็นผลประโยชนท์บัซอ้น  

    ๑. รถราชการ 

     - น ารถยนตร์าชการไปใชป้ระโยชนส์ว่นตวั 

     - น ารถยนตร์าชการไป-กลบัระหว่างท่ีท างานและ 

        ท่ีพกั โดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากผ ูมี้อ านาจ 

     



ตวัอยา่งพฤติการณท่ี์เป็นผลประโยชนท์บัซอ้น  

    ๒. การใชว้สัดสุ านกังาน 

     - น าวสัดอุปุกรณข์องทางราชการไปใชส้ว่นตวั 

เช่น กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  น ้ายาลา้งหอ้งน ้า 

เป็นตน้ 

     - น าน ้าประปาไปลา้งรถสว่นตวั 

     - เบิกน ้ามนัเช้ือเพลิงไปเติมรถยนตส์ว่นตวั 

     - น าเอกสารสว่นตวัมาถ่ายเอกสารจากเครือ่ง

ถ่ายเอกสารของทางราชการ 

     



ตวัอยา่งพฤติการณท่ี์เป็นผลประโยชนท์บัซอ้น  

    ๓. การจดัซ้ือจดัจา้ง 

     - น าเครอืญาติของตนมารบังานกบัทางราชการท่ี

ตนเองมีอ านาจในการจดัหาหรอือนมุติั 

     - เรยีกรบัผลประโยชนต์อบแทนในการจดัซ้ือ 

   จดัจา้ง 

      

     



ตวัอยา่งพฤติการณท่ี์เป็นผลประโยชนท์บัซอ้น  

    ๔. ค่าตอบแทน 

     - เบิกค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา

ราชการและวนัหยดุราชการ เป็นเท็จ 

           



ตวัอยา่งพฤติการณท่ี์เป็นผลประโยชนท์บัซอ้น  

    ๕. การฝึกอบรม ศึกษาดงูาน ประชมุ สมัมนา 

     - เบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ 

     - จดัท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดงูาน ประชมุ 

สมัมนา เป็นเท็จ 

           

     



















สวสัดี 


