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คำนำ 

การจัดทำคู่มือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดำเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตนระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและในภายหลังพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยคู่มือเล่มนี้จึงได้นำเสนอกฎหมายที่มีการบัญญัติเกี่ยวกับการขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมการเปรียบเทียบกฎหมายการห้ามเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและคู่สมรสมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
และโทษท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับในกรณีท่ีได้ดำเนินกิจการที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบกับการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับประมวลจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

โรงพยาบาลหนองบัวระเหวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่ม
นี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นจ้าหน้าที่ของรัฐได้และหากเป็นจริงตาม
จุดประสงค์ข้างต้นแล้วก็จะส่งผลดีต่อประเทศชาติและเกิดผลดีต่อหน่วยงานอีกท้ังเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะ
ปลอดภัยจากความผิดที่กำหนดไว้ทั้งนี้ขอขอบคุณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขที่
ให้คำปรึกษาในการจัดทำคู่มือเล่มนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคู่มือ
โรงพยาบาลหนองบัวระเหวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิยินดีน้อมรับเพ่ือนำมาปรับปรุงแก้ไขใน
โอกาสต่อไป 
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สารบัญ 

หน้า 

บทที่๑ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ตัวอย่างเรื่องการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน 

บทที่๒แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

บทที่๓มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

- แนวปฏิบัติ ๑๐ ข้อตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
- มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข 
- ค่านิยมของปกระทรวงสาธารณสุข 
- จรรยาข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข                                      

บรรณานุกรม  

ภาคผนวก            

- คำประกาศเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลหนองบัวระเหว 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
- พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๔๒หมวด๙มาตรา๑๐๐,๑๐๓ 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

บทที่ ๑ 
ความหมายผลประโยชน์ทับ

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ขัดกันหมายถึง
การที่เจา้หน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลักซ่ึงถือเป็นความผิด
เชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะนำไปสู่การทุจริต 

สำนักงานก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือConflict of Interests หมายถึงสถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็น
นักการเมืองข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของ
ส่วนรวมกล่าวคือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลายจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็น
ว่าเป็นความผิดตัวอย่างการกระทำดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคมส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึง
ประโยชน์สาธารณะแต่ทำหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวก
พ้องเป็นหลัก 

ความขัดแย้ง 

สถานการณ์ที่ขัดกันไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระทำ
อย่างใดอย่างหนึ่งความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือ
ผลประโยชน ์

ผลประโยชน์ส่วนตัว(PrivateInterest) 

เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือ
ของกลุ่มท่ีตนเองเกี่ยวข้องผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆเพ่ือสนองความต้องการ
ทั้งหลาย 

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรอืผลประโยชน์สาธารณะ 

สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคมผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึง
หลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม 



 

พฤติกรรมที่เข้าข่าย 
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย
ได้แก่ 

๑. หาประโยชน์ให้ตนเองหรือการใช้อำนาจหน้าที่เพ่ือตนเองเช่นข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ทำ
ให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐหรือฝากลูกหลานเข้าทำงาน 

๒. รับผลประโยชน์คือการรับสินบนหรือรับของขวัญเช่นเป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงิน
จากผู้มาเสียภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับของกำนัลจากร้านค้า 

๓. ใช้อิทธิพลเป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลที่เป็นคุณ
แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

๔.ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนเช่นการใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของ
ราชการทำงานส่วนตัว 

๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเป็นการทำข้อมูลลับขอทางราชการไม่เปิดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบ
แทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆหรือนำไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 

๖. การทำงานพิเศษเช่นเป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเอง
ทำงานอยู่ 

๗. การทำงานหลังเกษียณคือการทำงานกับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ทำงานเดิมโดยใช้ความรู้หรือ
อิทธิพลจากท่ีเคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงานหรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 

องค์กรสากล(Organization for Economic Cooperation and Development)นิยม
ผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interest) เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผลประโยชน์ทับซ้อนมี๓ประเภท 

๑.ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (Actual)มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และสาธารณะเกิดข้ึน 

๒.ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (Perceived & Apparent)เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่า
มีแต่จริงๆอาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนำมาซึ่ง
ผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริงข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้อง
ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้นแต่ต้องทำให้คนอ่ืนๆรับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้น
จริง 

๓.ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (Potential)ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับ
ซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 



 

หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty)หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (Competing 
Interests)  มี๒ประเภท 

๑. ประเภทแรกเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งเช่นเป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจำหน่วยงานด้วยปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถ
แยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทำให้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งเกิดความ
ผิดพลาดหรือผิดกฎหมายปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆให้
ชัดเจนแต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกำลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนท่านั้นที่
สามารถทำงานบางอย่างที่คนอ่ืนๆทำไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

๒. ประเภทที่สองเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาทและการทำ
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้นทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนำมาใช้ประโยชน์แก่การทำ
บทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือถ้านำข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือ
ความลำเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่า
มีหลักการจัดการแบบเดียวกันนั่นคือการตัดสินใจทำหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนำมาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 

หลักการ๔ประการสำหรับการจัดการ 

๑.ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะการทำเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก
เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้คำแนะนำภายในกรอบกฎหมายและนโยบายจะต้องทำงานในขอบเขต
หน้าที่พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้าไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือ
ทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลางไม่มีอคติลำเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทาง
การเมืองเผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูลฯลฯทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรม
ด้วย 

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิดการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปิดเผยและจัดการที่โปร่งใสนั่นคือเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิด
มีวิธีการต่างๆเช่นจดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตำแหน่งที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอน
แรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนการใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้าจะทำให้เจ้าหน้าที่
ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างการแก้ปัญหาหรือ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่
และองค์กรการจัดการต้องอาศัยข้อมูลนำเข้าจากทุกระดับในองค์กรฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการ
สร้างระบบและนโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้าหน้าที่



 

ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าที่ทำได้และผู้บริหารก็ต้องเป็น
แบบอย่างด้วย 

๔.สร้างวัฒนธรรมองค์กรผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อ
หน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

๔.๑ให้ข้อแนะนำและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
และการปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการทำงาน 

๔.๒ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่
สบายใจในการเปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทำงาน 

๔.๓ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มี
ผู้นำไปใช้ในทางที่ผิด 

๔.๔ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการ
พัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 

๔.๕ มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกำหนดทาง
จริยธรรม 

๔.๖กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔.๗กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 

         ๔.๘วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ)ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดขอตนเองที่
จะต้องทำตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 

ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

การใช้รถหลวงส่วนกลางเป็นพาหนะไป-กลับระหว่างบ้านพักกับท่ีทำงานได้หรือไม่ 

มีประเด็นตัวอย่างว่าข้าราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งได้นำรถยนต์ส่วนกลางซึ่งเป็นรถ
ที่มีไว้เพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วยงานไปใช้ในลักษณะรถประจำตำแหน่งโดยข้าราชการ
หน่วยงานของรัฐจะโทรศัพท์สั่งการพนักงานขับรถโดยตรงและให้พนักงานขับรถเป็นผู้เก็บกุญแจรถไว้
และยงัให้พนักงานขับรถนำรถยนต์ดังกล่าวไปรับ-ส่งตนเองระหว่างบ้านพักกับหน่วยงานในช่วงเช้าและ
เย็นด้วยโดยไม่มีการจัดทำเอกสารควบคุมการใช้รถตามระเบียบทางราชการทำให้ไม่สามารถตรวจสอบ
ได้ว่าใช้รถเพ่ืองานราชการหรือไม่หรือเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานในแต่ละวันได้นำรถมาเก็บรักษาที่โรงเก็บรถ
ภายในหน่วยงานหรือไม่กรณีนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. 2523 กระทำการทุจริตและใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอำนาจหน้าที่ในการ
พิจารณาอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางแต่กลับนำรถยนต์ไปใช้ในลักษณะที่เป็นรถประจำส่วนตัวการใช้
รถยนต์ไป-กลับที่พักเป็นประจำส่วนตัวแม้จะมีระยะทางสั้นๆหรือใช้รถยนต์ไปในสถานที่อ่ืนๆเช่นไป



 

รับประทานอาหารกลางวันหรือไปทำธุระส่วนตัวก็ถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการและเป็นการกระทำการทุจริตซึ่งจะต้องถูกดำเนินการทางอาญาและทางวินัยนอกจากคนใช้
รถยนต์จะมีความผิดแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและผู้อนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันก็จะถูก
ดำเนินการทางวินัยด้วยรวมทั้งเรียกเงินค่าน้ำมันทั้งหมดคืนราชการดังนั้นการใช้รถยนต์ส่วนกลางต้อง
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ไม่ควรใช้ในลักษณะที่เป็นการส่วนตัวและหากมีความ
จำเป็นที่จะใช้นอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้นก็ควรจะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือก่อนเพื่อไม่ให้
เกิดความเสียหายในภายหน้ากรณีนี้เป็นเรื่องล่อแหลมที่มีการกระทำกันแทบทุกหน่วยงานด้วยความเคย
ชินโดยคิดไปเองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่ที่พลาดพลั้งมีการเอาผิดกันขึ้นมาก็จะเกิดความเสียหายแก่
ผู้กระทำความผิดโดยใช่เหตุ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
ใช้รถหลวงโทษจำคุก5ปีอดีตคณบดีไปงานแต่งลูกรอลงอาญา2ปี 

ศาลพิพากษาจำคุกนพ.ชัยวันเจริญโชคทวีอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลฯ5 ปี
ปรับ2 หมื่นบาทหลังเอาทรัพย์สินพร้อมรถยนต์4 คันไปใช้ในงานแต่งบุตรสาวทั้งที่บ้านพักและโรงแรม
เจ้าตัวรับสารภาพไม่สู้คดีรวมทั้งชดใช้ค่าเสียหายคืนรัฐลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2 ปี6 เดือนปรับ1 หมื่น
บาทโดยรอลงอาญา  2 ปี 

ที่ห้องพิจารณา813 ศาลอาญาเมื่อเวลา09.30 น. วันที่28 มี.ค. ศาลอ่านคำพิพากษาคดี
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการหมายเลขดำอ.2117/58 คดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดี
พิเศษ2 เป็นโจทก์ฟ้องนพ.ชัยวันเจริญโชคทวีอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนว
มินทราธิราชและอดีตกรรมการแพทยสภาเป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำ
จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีเอารถหลวงและทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว 

ตามฟ้องโจทก์เมื่อวันที่22 มิ.ย. 58 ระบุความผิดสรุปว่าระหว่างต้นเดือนม.ค.-16 ม.ค. 54 
ขณะจำเลยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตสั่งให้เจ้าหน้าที่นำ
เก้าอ้ี100 ตัวพร้อมผ้าคลุมเก้าอ้ีเครื่องถ่ายวีดิโอ2 เครื่องเครื่องเล่นวีดิโอกล้องถ่ายรูปผ้าเต็นท์หลายผืน
รวมทั้งรถยนต์ส่วนกลางอีก4 คันนำไปใช้ในงานวิวาห์บุตรสาวเพ่ือใช้รับส่งผู้เข้าร่วมพิธีและขนย้าย
อุปกรณ์ทั้งท่ีบ้านพักและที่โรงแรมท้ังหมดเป็นทรัพย์สินของราชการต่อมาวันที่10 ก.ย.56 คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดการกระทำของจำเลยเป็นการใช้
อำนาจโดยทุจริตเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวสร้างความเสียหายแก่รัฐและคณะแพทยศาสตร์ฯขอให้ศาล
พิพากษาลงโทษตามความผิดเบื้องต้นจำเลยให้การปฏิเสธแต่ต่อมาให้การรับสารภาพไม่สู้คดี 

คัดลอกจากคอลัมน์มุมขา้ราชการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับที่21548 ปีที่68 
ฉบับวันพฤหัสบดีที่19 มกราคม2560 



 

ศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานโจทก์เห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการ
ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่จริงพิพากษาจำคุก5 ปีปรับ20,000 บาทคำให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ใน
การพิจารณาคดีลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยไว้2 ปี6 เดือนปรับ10,000 บาทจำเลยสำนึกผิดชดใช้
ค่าเสียหายคืนให้รัฐทันทีประกอบกับเป็นแพทย์ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งไม่เคยต้องโทษจำคุกมา
ก่อนให้รอลงอาญามีกำหนด2 ปี 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับ

วันที ่29  มี.ค.59 



 

บทท่ี๒ 
แนวทางการจัดการ 

การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดำเนินการตามนโยบายการให้และ
รับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. 2543 และร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมพ.ศ. .... 

การรับสินทรัพย์แบ่งเป็น  2  กรณีคือ 
1. รับในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยหลักการรับไม่ได้ทุกกรณีไม่ว่าก่อนขณะหรือหลังการ

ปฏิบัติหน้าที่เว้นแต่มีกฎหมายให้รับ 
2. รับในฐานะส่วนตัวไม่ได้ห้ามรับแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลักเกณฑ์และต้องรายงาน

ตามเงื่อนไขที่กำหนดการรับทรัพย์สิน 

เจตนารมณ์ 

เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐว่าจะต้องตัดสินใจและกระทำหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์
ส่วนบุคคลหากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทำให้มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจและการกระทำหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบย่อมทำลายความเชื่อถือไว้วางใจของ
ประชาชนกระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อ
กระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและที่สำคัญคือหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดไม่ได้เว้น
แต่โดยธรรมจรรยาเท่านั้นซึ่งก็หมายถึงตามปกติธรรมเนียมประเพณีเช่นวันเกิดวันปีใหม่และต้องอยู่ใน
เงื่อนไขว่าจะรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติพ่ีน้องตามฐานานุรูปแต่ถ้าเป็นบุคคลอ่ืนไม่เกิน
3,000 บาท 

รวมถึงเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมพ.ศ. .... เพ่ือให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนรวมทั้งต้องให้ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความ
ซื่อสัตย์สุจริตของผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานของรัฐจึงต้องห้ามการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้มีหน้าที่ดังกล่าวกับประโยชน์ส่วนรวมอีกท้ังยังเป็นการแสดงเจตจำนงอย่าง



 

เด่นชัดของรัฐบาลไทยต่อประชาคมโลกถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจังเพ่ือความมั่นคงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 

1. ของขวัญและประโยชน์อื่นใดหมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆ (เงินทรัพย์สินสิ่งของบริการ
หรืออ่ืนๆที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และ/หรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือนรายได้
และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

2. ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสามารถตีค่าตีราคาเป็นเงินหรืออาจไม่สามารถตีค่าตี
ราคาได้ 

3. ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้(Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิง
การต้อนรับให้ที่พักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตร
กำนัลบัตรลดราคาสินค้าหรือบริการและเงินเป็นต้น 

4. ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible Gifts and Benefits) 
หมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัวการ
ปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตนการเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับ
ประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด 
เราจะจัดการอย่างไรข้อคำถามที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญและ/หรือ

ผลประโยชน์มี3 คำถามคือ 

1. เราควรรับหรือไม่ 
2. เราต้องรายงานหรือไม่ 
3. เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม 
 
 

ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับแต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับ
ในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ 

 1) ถ้าเป็นการให้เงินท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆการรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่
สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินเช่นล็อตเตอรี่หุ้นพันธบัตรเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่าย
การรับสินบน 

1.1) การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนำมาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ
คือ 

 

รบั/ไม่รบั 

1.เราควรรับหรือไม่ 



 

       1.1.1) ทำไมเขาจึงเสนอให้เช่นให้แทนคำขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ 

      1.1.2) ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและ/หรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อ
การทำงานในอนาคตคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interest 55 

 1.2) ถ้าท่านทำงานอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอ่อนไหวหรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจ
เป็นพิเศษเช่นงานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆการจัดซื้อจัดจ้างการออกใบอนุญาตหรือ
การอนุมัติ/อนุญาตต่างๆฯลฯท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่ม
อ่ืน 

 2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่หากการรับ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะแล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่
ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ
ประพฤติโดยมิชอบ 

 

 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิ
ชอบและการทุจริตคอร์รัปชั่นในแต่ละส่วนราชการควรกำหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์
ของตนเองโดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ท่ีเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบควรกำหนดนโยบายด้าน
นี้อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า“การกระทำและการตัดสินใจใดๆ
จะต้องกระทำด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการและปกป้อง
ผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”  

ดังนั้นองค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบธรรม
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืนทำให้เกิดความสั่นคลอนความ
เชื่อถือไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐและทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการสำคัญสมาชิก
ทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระทำและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความ
โปร่งใสความพร้อมรับผิดชอบและแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ 

 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
1) ธรรมชาติของผู้ให้พิจารณาตามกฎหมายกฎระเบียบที่เก่ียวข้องเช่นประกาศ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมทั้งนโยบายของหน่วยงานเช่นการห้ามรับ

2. เราต้องรายงานหรือไม่ 

 



 

ของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กำลังจะมาทำการค้าการสัญญาว่าจะให้-รับกับ
องค์กรหรือบุคคลที่จะขอทำใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆฯลฯ 

หน่วยงานควรกำหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสมการรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใดๆต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

2) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กรถ้าข้าราชการนั้นๆทำงานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ
ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษและหรือกลุ่มที่เก่ียวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจาก
ระดับองค์กรและระดับบุคคลอาทิเช่นงานตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างการให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาตฯลฯ
ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัยแม้ว่าหน่วยงานของท่าน
มิได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้กำหนดให้รายงานการรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ท่านควรดำรงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์นั้นๆ 

หลักการการกำหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดต้องควรรายงานหรือไม่ควรจะต้องให้
องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่หรือควรตกเป็นของข้าราชการให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อย
กว่า3,000 บาททั้งนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. 2543 และ
เป็นไปตามมาตรา7 แห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมพ.ศ. .... 

แนวทางปฏิบัต ิ

 • ของขวัญทั้งหมดที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์เช่นงานศิลปะพระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณฯลฯแม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยของขวัญนั้นๆย่อมเป็นทรัพย์สินของ
องค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด 

• ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าน้อยกว่า3,000 บาทไม่ต้อง
รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

• ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน3,000 บาทต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

• ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง 3,000-15,000 บาทและ
เจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆรับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

 • ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาทให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กรเพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสมองค์กรอาจพิจารณาอนุญาต



 

ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไปเช่นของขวัญในการย้ายหน่วยงาน
ในขณะดำรงตำแหน่งเดิมของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ที่เพ่ือนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วยฯลฯ 

• ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คน
เดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้งเมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า3,000 บาทต้อง
รายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

• ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการแม้จะต่างคนต่าง
กลุ่มเพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดีแต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

 • ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ 
(ประชาชนองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ำเสมอบ่อยครั้งอาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล
บิดเบือนก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึก
ชอบและคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

• เงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ตัวอย่างเช่นหุ้นพันธบัตรล็อตเตอรี่ต้อง
ปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ 

 

 

1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน3,000 บาท 

2) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง3,000-15,000 บาทส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 

3) หากราคามากกว่า15,000 บาทจะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วนราชการ
พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 

การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 

การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือนตัดเงินเดือนจนกระทั่งถึงไล่ออกขึ้นกับความร้ายแรงของการ
ฝ่าฝืน 

นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆเข้าข่ายการรับสินบนฉ้อฉลทุจริต
และสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อ
ความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบหากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจ
มีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

3.เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 



 

กรณีฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะมีโทษ
จำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังมีความผิดฐานกระทำความผิดต่อ
ตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามประมวลกฎหมายของอาญาด้วย 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมพ.ศ. .... มาตรา7 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญของที่ระลึกเงินทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามตำแหน่ง
หน้าที่ของตนหรือตามท่ีได้รับมอบหมายแม้ว่าผู้มอบหมายจะระบุให้เป็นการส่วนตัวก็ตามเว้นแต่เป็นสิ่งที่
อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎหรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไปหรือตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามวรรคหนึ่งที่ตนไม่มีสิทธิได้รับต้อง
รายงานและส่งมอบสิ่งนั้นให้หน่วยงานที่ตนสังกัดในโอกาสแรกที่กระทำได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับสิ่งนั้นไว้และให้สิ่งนั้นตกเป็นของหน่วยงานของรัฐโดยให้หน่วยงานนั้นจัดทำบัญชีไว้เป็นหลักฐานและ
เก็บรักษาหรือจัดการสิ่งนั้นทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด 

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่คู่สมรสและญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับ
ของขวัญของที่ระลึกเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยโดยอนุโลมในกรณีที่คู่สมรสหรือญาติไม่มีสิทธิรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว
ให้มีหน้าที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในโอกาสแรกท่ีกระทำได้แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่ง
นั้นไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการตามวรรคสองต่อไป 

หากเจ้าหน้าที่ของรัฐคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา7 โดยไม่
แจ้งรายงานหรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินภายในเวลาที่กำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา21 แห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมพ.ศ. .... 

 

****************** 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่๓ 
มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกับการป้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

มาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา100 , 103 และ103/1 กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัว
และส่วนรวมไว้เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วย 

2) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. 2543 ได้กำหนดว่าโดยอาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติได้กำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจาก
บุคคลได้โดยธรรมจรรยากล่าวคือการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
3.1) ส่วนคำปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน9 ข้อดังนี้ 
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(2) การมีจิตสำนึกท่ีดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี

ผลประโยชน์ทับช้อน 
(4) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
(6)การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง 
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

3.2) หมวด2 ข้อ5 ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 



 

(1) ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพรรคพวก
เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะความชอบหรือชัง 

(2) ไม่ใช้เวลาราชการเงินทรัพย์สินบุคลากรบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(3) ไม่กระทำการใดหรือดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ทั้งนี้ในกรณีมี
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการ
ใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการ
รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักใน
กรณีท่ีมีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วน
กลุ่มอันจำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 

3.3) หมวด2 ข้อ6 ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย
ตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดย
อย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 

(1) ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทน
ตนหรือญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคล
ทั่วไป 

(2) ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกระทำการที่เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
(3) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการการดำเนินการหรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง

ตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

4) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7 มกราคม2540 ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้
ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เพ่ือ
เสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัดและสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องโดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชา
ต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมทั้งกำชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี่ยไรและ
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องหากฝ่า
ฝืนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างหนึ่งทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้ 

5) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 



 

6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2549  

7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ.2544 
 
แนวปฏิบัติ 10 ข้อตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

1. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
2. ข้าราชการต้องมีจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
ความรวดเร็วโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
3. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่ 
กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
5. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
6. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมเป็นกลางทางการเมืองให้บริการแก่ 
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
7. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
และรวดเร็วไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดำเนินงานเพ่ือ 
การในหน้าที่และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องทันการณ์และ 
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
8. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดย 
เคร่งครัด 
9. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุข 
10. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ 
ราชการโดยรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตกระทรวงสาธารณสขุ 



 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 
 
 



 

 



 

 

 

 



 

 

บรรณานุกรม 



 

การจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิได้จัดทำตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีกฎหมายระเบียบและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้ 
 - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 
 - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2558  

(ฉบับที ่3)  
 - ประมวลกฎหมายอาญา 

- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. 2543 

 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐพ.ศ. 2544 
 

คู่มือ :ผลประโยชน์ทับซ้อนกระทรวงสาธารณสุขปีพ.ศ. 2560 
สำนักงานก.พ. (2552). ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
Interest). กรุงเทพฯ:สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. 
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ภาคผนวก 

 

 
คำประกาศเจตนารมณ์ 

“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance) 
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 

************** 

ข้าพเจ้า ..........(กล่าวชื่อตนเอง).........ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า 

จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จะเป็นคนดี 
มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญม่ันคง 

ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
ไม่กระทำการโกงแผ่นดินไม่ทนต่อการทุจริต 

หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน 
และขอถวายสัจวาจาว่า 

จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม 
จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ 

สืบสานพระราชปณิธานยืนเคียงข้างสุจริตชน 
เพ่ือความมั่นคงม่ังคั่งยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป……………… 

 
โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเหว 

และคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหนองบัวระเหว 
ในพิธีประกาศเจตนารมณ์ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต“ 

“สุจริตตามรอยพ่อขอทำดีเพ่ือแผ่นดิน” 
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 



 

สำเนา 

                                           คำสั่งโรงพยาบาลหนองบัวระเหว 

                                                    ที ่ ๔๐  /2564                     

เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
โรงพยาบาลหนองบัวระเหวประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

…………………………………………… 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนใน
การป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการโดยต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก
ตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและต้องละเว้นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมดังปรากฏในหมวด2 ข้อ3(3) ข้อ5(1) , (2) , (3) , (4) ข้อ6(1) , 
(2) , (3) ข้อ7(4) , (5) ข้อ8(5) ข้อ9(1)  

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องเสริมสร้างทัศนคติความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาล
หนองบัวระเหวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและส่งเสริมวัฒนธรรม
การทำงานที่ดีรักษาศักดิ์ศรีข้าราชการพลเรือนให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนจึงแต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) โรงพยาบาลหนองบัวระเหวประจำปีงบประมาณพ.ศ. 
2561  ดังต่อไปนี้ 

1) นายเฉิดพันธุ์  ภัทรพงศ์สินธุ์  ผอก.โรงพยาบาลหนองบัวระเหว   ที่ปรึกษา 
2) นางลำไพร   สนั่นเมือง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประธาน 
3) นายสังเวียน  งาหัตถี   นักวิชาการสารณสุขชำนาญการ    คณะทำงาน 
4) นางนภางค์ดาว  มาด้วง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
5) นางสาวอรญา  คำภู   จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะทำงาน 
6) นางบุบผา   บัวชม             จพ.พัสดุชำนาญงาน คณะทำงานและเลขานุการ 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                สั่ง  ณ  วันที่ ๒๐  ธันวาคม   พ.ศ. 2564  

        
 ลงชื่อ      นายเฉิดพันธุ์  ภัทรพงศ์สินธุ์ 

(นายเฉิดพันธุ์  ภัทรพงศ์สินธุ์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเหว 



 

 
พระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542  

------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดชป.ร. 
ให้ไว้ณวันที่ 8 พฤศจิกายน 2542  

เป็นปีที่54 ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้

ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินจึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 

หมวด9 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรา100   ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดำเนินคดี 
(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลควบคุม
ตรวจสอบหรือดำเนินคดี 
(3)  รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
(4)  เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน
นั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตาม
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 

ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสองโดยให้ถือว่าการ
ดำเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
มาตรา101   ให้นำบทบัญญัติมาตรา100 มาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลมเว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้น 
ทั้งหมดท่ีจำหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตาม 
มาตรา100 (2) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

มาตรา102   บทบัญญัติมาตรา100 มิให้นำมาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง 
หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจำกัด 
หรือบริษัทมหาชนจำกัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ 
หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน 

มาตรา103   ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตาม 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ 
และจำนวนที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
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