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สําหรับพนักงาน

และแนวทางในการตรวจสอบบุคคล
กับผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

และประชาชน
มาตรา 100,103

องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก
จดัทำาโดย



พระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
หมวด 9 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรา 100   ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำาเนินกิจการดังต่อไปนี้

	 (1)	 เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำากับหน่วยงานของ

รัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่	 ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี

อำานาจกำากับ	ดูแล	ควบคุม	ตรวจสอบหรือดำาเนินคดี

	 (2)	 เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่

สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่	 ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่

เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำานาจกำากับ	ดูแล	ควบคุม	ตรวจสอบ	หรือดำาเนิน

คดี

	 (3)	 รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ	 หน่วยราชการ	

หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจหรือราชการ	ส่วนท้องถิ่น	หรือเข้าเป็นคู่สัญญา

กับรัฐ	หน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่น

อันมี	 ลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน	 ทั้งนี้	 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	

หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน	 หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือ

เข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว



(4)	เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ	ที่ปรึกษา	ตัวแทน	พนักงาน

หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน	ซึ่งอยู่ภายใต้การกำากับ	ดูแล	ควบคุม	หรือ

ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ	ปฏิบัติ

หน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจ

ของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้ง	ต่อประโยชน์ส่วนรวม	หรือประโยชน์ทาง

ราชการ	หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ

รัฐผู้นั้น

	 เจ้าหน้าที่ของรัฐตำาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดำาเนินกิจการตามวรรค

หนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	กำาหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา

	 ให้นำาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่

ของรัฐตามวรรคสอง	โดยให้ถือว่าการ	ดำาเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว	

เป็นการดำาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	



๑. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

	 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม	 ตาม

ความในมาตรา	 ๑๐๐	 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอง

กันและปราบปรามการทุจริตในบทนี้จะกล่าวถึงประโยชน์ส่วนบุคคล	

ประโยชน์ส่วนรวมและการกระทำาที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม	 รวมถึงรูปแบบต่างๆของการกระทำาที่เป็นการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและขอบเขตของ

การกระทำาที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วน

รวมตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา	๑๐๐	ดังนี้

 ๑.๑ ประโยชน์ส่วนบุคคล

	 ประโยชน์ส่วนบุคคล	 หมายถึง	 การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชน

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชนได้ทำากิจกรรมหรือได้กระทำาการต่างๆ	

เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ครอบครัว	ญาติ	เพื่อน	หรือของกลุ่มในสังคมที่มีความ

สัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเช่น	 การประกอบอาชีพ	 การทำาธุรกิจการค้าการ

ลงทุน	เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางทรัพย์สินต่างๆ	เป็นต้น

 ๑.๒ ประโยชน์ส่วนรวม (ประโยชน์สาธารณะ)

	 ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ	 หมายถึง	 การที่บุคคล

ใดๆ	 ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 (ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 ข้า

ราชการ	 พนักงาน	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ)	

ได้กระทำาการใดๆตามหน้าที่หรือ	 ได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำาเนินการ

ในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการดำาเนินการ	 ตามหน้าที่ในสถานะของ

เอกชน	 การกระทำาการใดๆ	 ตามหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่	 ของเจ้าหน้า

ที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเปาหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม	 หรือ	

การรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ



	 การทำาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับ

อำานาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์	 หรือมีการก

ระทำาในลักษณะต่างๆ	 กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำาของบุคคลใน

สถานะเอกชน	เพียงแต่การ	กระทำาในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการก

ระทำาในสถานะเอกชน	 จะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์	 เปาหมายหรือ

ประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

 ๑.๓ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วน

รวม

	 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 หมายถึง	 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้มี

ส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ	ตามที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้	และเจ้าหน้าที่ของ

รัฐผู้นั้นยังได้เข้าไปพิจารณา	ดำาเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำาเนิน

การตามอำานาจหน้า	 ที่ในกิจการของรัฐเพื่อ	 ประโยชน์ของรัฐ	 แต่เมื่อเจ้า

หน้าที่ของรัฐผู้พิจารณาได้ผลประโยชน์ส่วนตนเขา	 ไปแอบแฝง	 หรือได้นำา

ประโยชน์ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ	 ซึ่งรวมถึงการนำาเอาการ

มี	 ส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆหรือการมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือการนำา

ความสัมพันธ์	 ส่วนตนเข้าไปเกี่ยวข้องในกา	 ตัดสินใจในการดำาเนินการใดๆ

ตามอำานาจหน้าที่	 ของการดำาเนินงานที่เป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ	 เช่น	

การบริหารงานภาครัฐหรือ	 ในการจัดทำาบริการสาธารณะของรัฐแล้ว	 การ

พิจารณาดำาเนินการดังกล่าวข้างต้นของ	 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้นำาประโยชน์

ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการ	 ดำาเนินการใดๆ	 ที่เป็นงาน

ในอำานาจหน้า	 ที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 การดำาเนินการที่กล่าวมา	 ข้างต้นจึง

เป็นการกระทำาที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์

ส่วนรวม



 ๑.๔ รูปแบบของการกระทำาที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

	 การกระทำาที่ เ ป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ

ประโยชน์ส่วนรวม	สามารถจำาแนกการกระทำาออกเป็นรูปแบบต่างๆ	ได้	ดัง

ต่อไปนี้

	 ๑.๔.๑	การนำาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราว	 ในกิจการที่เป็น

ของ	 ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐและทำาให้หน่วยงาน

ของรัฐเสียหาย	หรือเสียประโยชน์

	 ๑.๔.๒	 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ	

เช่น	การรับของขวัญฯ	และผลจากการรับทรัพย์สินนั้น	ได้ส่งผลหรือมีผลต่อ

การตัดสินใจในการ	ดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ

ปฏิบัติหน้าที่

	 ๑.๔.๓	การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ข้อมูลภายในของรัฐ	ซึ่งเป็นข้อมูล

ที่มี	 ความสำาคัญต่อการกำาหนดนโยบาย	 หรือการสั่งการตามกฎหมายหรือ

ตามอำานาจหน้าที่	และได้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์สำาหรับตนเอง	ครอบครัว	

บริวาร	 ญาติหรือพวกพ้อง	 และจะส่งผลกระทบทำาให้การบังคับใช้กฎหมาย

ขาดประสิทธิภาพหรืออาจจะส่งผลให้	 การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐเกิดการ

เอื้อประโยชน์หรือทำาให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

	 ๑.๔.๔	 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำางานพิเศษต่างๆ	 โดยใช้เวลาใน

ระหว่างที่	จะต้องปฏิบัติงานตามอำานาจหน้าที่ให้กับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ



	 ๑.๔.๕	 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาทำาธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ	

ในลักษณะที่เข้ามามีส่วนได้เสียในสัญญาต่างๆที่ได้ทำาไว้กับหน่วยงานของรัฐ

	 ๑.๔.๖	 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำางานในภาคเอกชนที่มีความ

เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอำานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นในภายหลัง	 อันเป็น

เวลาต่อเนื่องเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว	

	 ๑.๔.๗	 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ได้กำาหนดโครงการสาธารณะและได้

นำาโครงการฯ	 นั้น	 ไปลงในพื้นที่ของตนเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตนหรือของ

พวกพ้อง



 ๑.๕ ความสัมพันธ์ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์

ส่วนรวมกับการทุจริตต่อหน้าที่

	 การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการเข้ามาใช้อำานาจรัฐตามที่กฎหมาย

ต่างๆ	 ได้กำาหนดอำานาจหน้าที่ไว้	 ดังนั้น	 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องดำารงตน

โดยการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	 การที่เจ้าหน้าที่

ของรัฐมีจริยธรรมจะทำาให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น	 ศรัทธา	 และเกิดความ

ไว้วางใจในการใช้อำานาจและทำาให้	 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเกิดความชอบ

ธรรมในการใช้อำานาจ	 ในการปฏิบัติหน้าที่และจะทำาให้การใช้อำานาจตาม

กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมแต่ถ้าเจ้า

หน้าที่ของรัฐขาดจริยธรรมในการดำารงตนและในการปฏิบัติหน้าที่แล้วเช่น	

การเข้าไปมีส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ	 ที่เป็นการดำาเนินกิจการ	 หรือการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่และเมื่อเป็นการดำาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคล	 และประโยชน์ส่วนรวมอันมีสาเหตุมาจากการขาด

จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐแล้วจะทำาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นขาดความ

ชอบธรรมในการใช้อำานาจและจะเป็นต้นเหตุของการทุจริตต่อไปการมี

ประมวลจริยธรรมจึงมีความสำาคัญต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐและต่อหน่วยงานของ

รัฐ	 การดำาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องดำาเนินการหรือปฏิบัติงาน

ภายใต้ประมวลจริยธรรมอันเป็นเครื่องมือในการกำากับที่มีความสำาคัญ	 การ

ละเมิดจริยธรรมจะเป็นต้นเหตุของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

และประโยชน์ส่วนรวมและหากเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมีความขัด

แย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนแล้ว	 จะก่อให้เกิดการ

ทุจริตหรือเป็นต้นเหตุให้เกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงานนั้นๆ	 และจะทำาให้

เกิดความสูญเสียต่อประเทศชาติและส่วนรวม



	 การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 สามารถจำาแนกได้เป็นสอง

กรณี	 ได้แก่	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้จะ

ต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมาย	 หรือกฎ	 ข้อบังคับ	 ที่ออกโดยอาศัยอำานาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ประการหนึ่งกับ

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	 ตามหลักเกณฑ์และ

จำานวนที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	กำาหนดในประการต่อมา

 มาตรา 103   ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือ 

ประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร

ได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดย อาศัยอำานาจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 

ตามหลักเกณฑ์และจำานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่ ง ใ ห้ใช้บั ง คับกับการรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น	เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสอง

ปีด้วยโดยอนุโลม

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ตามมาตรา ๑๐๓



	 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นรูป

แบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วน

รวมและเป็นเร่ืองที่เชื่อมโยงเกี่ยวเน่ืองกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกอบกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดรัฐสภาได้ตรากฎหมายไว้

เป็นการเฉพาะ	 ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย	 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายจะต้องได้รับโทษทางอาญา	 หลักการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 มาตรา	 ๑๐๓	 จึงเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่

ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกตำาแหน่ง	 โดยไม่จำาต้องประกาศกำาหนด

ตำาแหน่ง	 อย่างเช่น	 การห้ามดำาเนินกิจการตามความในมาตรา	 ๑๐๐	 ดัง

นั้น	 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องปฏิบัติ

ตามความในมาตรา	 ๑๐๓	 กล่าวคือ	 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้จะ

ต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมาย	 หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำานาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้รับได้	 ซึ่งรวมถึงการรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	ตามหลักเกณฑ์และจำานวนที่คณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 กำาหนด	 ดังนั้น	 กฎเกณฑ์ในเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น

ใด	 ตามมาตรา	 ๑๐๓	 และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 กำาหนด	

จึงได้นำาไปใช้บังคับกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ซ่ึงพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาแล้วยังไม่ถึงสองปีในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยอนุโลมด้วย	

ดังนั้นเจ้า	หน้าที่ของรัฐผู้ได้ปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือ	ประโยชน์อื่นใดที่

เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามมาตรา	

๑๒๒	 ได้แก่การระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี	 หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท	

หรือทั้งจำาทั้งปรับ

๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามความในมาตรา ๑๐๓ กับการ

ห้ามดำาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามความใน มาตรา ๑๐๐



๒. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามความในมาตรา ๑๐๓ กับการ

ให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามระเบียบสำานักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 

๒๕๔๔

	 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ในการรับ

ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินจะต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาและตามกฎหมาย	มาตรา	

๑๐๓	 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแล้วก็ตาม	 แต่ในการให้หรือรับทรัพย์สินนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น

ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการหรือ

หน่วยงานที่อยู่ในการกำากับดูแลของรัฐทุกระดับทั้งในราชการส่วนกลาง	

ราชการส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ	ในการให้หรือการ

รับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐข้างต้น	 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 ซึ่งมีหลักการที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติ

เป็นการเพิ่มเติมในส่วนท่ีมิได้กำาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย

ธรรมจรรยาตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริต	ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ	สำานักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๔	ดัง

ต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย



	 ๒.๑	 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือ

บุคคลในครอบครัวซึ่งได้แก่คู่สมรส	บุตร	บิดา	มารดา	พี่น้องร่วมบิดามารดา

หรือร่วมบิดามารดาเดียวกัน	 เว้นแต่เป็นการให้ที่เป็นปกติประเพณีนิยมที่มี

การให้ของขวัญแก่กันและของขวัญที่ให้นั้นจะมีราคาหรือมูลค่าเกินจำานวนที่

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.กำาหนดไว้มิได้	ทั้งนี้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามมาตรา	 ๑๐๓รวมถึงการ

ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำาการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงิน

สวัสดิการใดๆ	 เพื่อมอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคล

ในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา	ไม่ว่ากรณีใดๆ	เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่สามารถ

ดำาเนินการเรี่ยไรในกรณีข้างต้นได้

	 ๒.๒	 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้บังคับบัญชา	 จะยินยอมหรือรู้เห็น

เป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็น

ผู้อยู่ในการบังคับบัญชามิได้	 เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยา

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 (ตามปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน)	 ซึ่ง

ผู้บังคับบัญชารวมถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็นการ

ภายในของหน่วยงานของรัฐและผู้ซ่ึงดำารงตำาแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้

รับมอบหมายให้มีอำานาจบังคับบัญชาหรือกำากับดูแล



	 ๒.๓	 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน

ครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า

หน้า	ที่ของรัฐมิได	้	เว้นแต่เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณี

นิยมและของขวัญมีมูลค่าไม่เกินจำานวนที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.กำาหนดไว้

สำาหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่

ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต	 ในกรณีนี้ได้แก่การห้ามรับของขวัญจากผู้ซึ่งมีคำาขอให้หน่วยงาน

ของรัฐดำาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด	 เช่นการขอใบรับรอง	 การขอให้ออกคำา

สั่งทางปกครอง	การร้องเรียน	หรือการรับของขวัญจากผู้ประกอบธุรกิจหรือ

มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทำากับหน่วยงานของรัฐ	 เช่น	 การจัดซื้อจัดจ้างการได้

รับสัมปทาน	หรือการรับของขวัญจากผู้ซึ่งกำาลังดำาเนินกิจการใดๆ	ที่มีหน่วย

งานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกำากับดูแล	 เช่น	 การประกอบกิจการโรงงาน	

หรือธุรกิจหลักทรัพย์	เป็นต้น

	 ๒.๔	การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

ให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๔	สำาหรับเจ้าหน้าที่ของ

รัฐที่เป็นข้าราชการการเมือง	 ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติ

ไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม	และให้ดำาเนินการตามระเบียบที่นายก

รัฐมนตรีกำาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง

	 สำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการประเภทอ่ืนหรือพนักงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ	 ให้ถือว่าเจ้า

หน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทำาความผิดทางวินัย	และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้า

ที่ดำาเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น



	 ๒.๕	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่

ประชาชน	ในการแสดงความยินดี	การแสดงความปรารถนาดี	การแสดงการ

ต้อนรับหรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ	 ตามปกติประเพณีนิยมให้

เจ้าหน้าท่ีของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพรการลงนาม

ในสมุดอวยพร	หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจแทนการให้ของขวัญ

	 ในการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา	 ๑๐๓	 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดนั้นได้มีกฎหมาย	 หรือกฎ	 ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำานาจ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้	 และการรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำานวนที่

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 กำาหนด	 ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า	

“สินน้ำาใจ”	 ดังนั้น	 การรับสินน้ำาใจเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลัก

เกณฑ์ที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 กำาหนด	 หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถ

แยกแยะในการรับทรัพย์สินได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น	 เป็นเรื่องสินน้ำาใจหรือ

สินบนแล้ว	 จะทำาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทรัพย์สินนั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและจะ

เป็นโทษกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้น	 และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของ

รัฐสามารถแยกแยะหรือจำาแนกได้ในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สิน

ได้แล้ว	 ก็จะเป็นการที่สามารถปองกันเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้มีการละเมิด

ประมวลจริยธรรม	 รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผล

ประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์

ส่วนรวม	และการปองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในภาครัฐได้

๓. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามความในมาตรา ๑๐๓ กับการ

เรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ



	 ๓.๑	 การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยา	 ได้แก่	 การรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำานวนที่เหมาะสมตาม

ฐานานุรูปหรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่

ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสาม

พันบาทหรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ใน

ลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไปอันเป็นการให้ตามโอกาสหรือประเพณีที่มีการให้

ทรัพย์สินแก่กัน

	 ๓.๒	 การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิด

จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 หรือจากการใช้อำานาจหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติ

หน้าท่ีนั้นๆการรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนเจ้าหน้าที่ของ

รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น	 จะมีความผิด	 ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา	๑๔๙	หรือตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ

หน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๐๒	แล้วแต่กรณี

	 การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีกฎหมายบัญญัติเพื่อให้เจ้า

หน้าที่ของรัฐ	 ได้ทราบว่าในกรณีใดบ้างที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้	

กรณีใดบ้างที่เป็นการรับทรัพย์สินแล้วเป็นการเกิดประโยชน์ทับซ้อนหรือ

เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือใน

บางกรณีเป็นการเรียกรับสินบน	 ดังนั้นหลักเกณฑ์ต่างๆ	 ที่รัฐได้กำาหนดขึ้น

มาข้างต้น	 เพื่อใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งนี้	 เพื่อ

ให้การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความโปร่งใส	 และยึดถือ

ประโยชน์ส่วนรวมซึ่งจะทำาให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความเจริญ

ก้าวหน้าสร้างความผาสุกให้กับประชาชนส่วนรวมและจะส่งผลให้ประเทศ

ชาติเกิดความเจริญรุ่งเรือง	เป็นต้น



แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก
 1.หลักการ

 ผลประโยชน์ทับซ้อน	หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม(Conflict	 of	 Interest	 :	 COI)	 เป็นประเด็น

ปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น	 และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธร

รมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

		 คำาว่า	 Conflict	 of	 Interests	 มีการใช้คำาในภาษาไทยไว้หลายคำา	

เช่น	“ผลประโยชน์ทับซ้อน”	“ผลประโยชน์ขัดกัน”	“ผลประโยชน์ขัดแย้ง”	

หรือ	 “การขัดกันแห่งผลประโยชน์”	 ถ้อยคำาเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของ

การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	 อันเป็นการกระทำาที่ขัดต่อหลักคุณธรรม	

จริยธรรม	 และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 (Good	 Governance)	

โดยทั่วไปเรื่องผละประโยชน์ทับซ้อน	 จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่างผล

ประโยชน์ส่วนตน	 และผลประโยชน์สาธารณที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	กล่าวคือ	เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์

ส่วนตน	 และได้ใช้อิทธิพลตามอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ส่วนตัว	 โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม	 ความขัด

แย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมหรือของทางราชการกับผลประโยชน์

ส่วนตัว	เช่น	ผู้เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ถือหุ้นในกิจ

การของผู้เข้าเสนอราคา	 อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการคำานึงถึงเงิน

ปันผลที่ตนจะได้รับจากกำาไรในกิจการของผู้ขายหากชนะการเสนอราคากับ

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดถือผลประโยชน์ของทางรา

ชการเป็นหลัก	เป็นต้น



2.วัตถุประสงค์

แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน

ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างนี้	 จัดทำาขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์	

		 (1)เพื่อสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้ปราศจาก

เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวม

		 (2)เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะทำาให้เกิดปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ขึ้น	 ซึ่งจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประมาลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 ดังนั้น	

แนวทางปฏิบัตินี้จึงสามารถใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการปฏิบัติงาน	และ

จะมีส่วนช่วยส่งเสริมภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับการปองกันการทุจริตได้อีก

ทางหนึ่ง



 3.แนวทางการปฏิบัติ

	 เพื่อเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจ้าง	ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบว่า	ได้มีการคัดเลือก	แต่งตั้ง	หรือมอบ

หมายงานแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	 โดยมีการพิจารณาถึง

คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	 ก่อนการแต่งตั้งบุคลากร

เป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำาเนินการดั้งนี้

	 (1)	ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ	(องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก)	ตรวจสอบ 

บุคลากรในหน่วยงานที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในการจัดซ้ือจัดจ้างถึง

ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทางด้านความสัมพันธ์กัน

ในเชิงบริหารความสัมพันธ์กันในเชิงทุน

	 (2)	 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ	 (องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก)	 มีหนังสือ

สอบถามหรือขอให้บุคลากรในหน่วยงานที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ	ในการ

จัดซื้อจัดจ้างให้คำารับรองยืนยันถึงการไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอ

งานในการจัดซื้อจัดจ้าง	 หรือการได้รับผลประโยชน์ใดอันเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	(ตามแบบที่กำาหนด)

	 (3)	ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ	(องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก)	แจ้งข้อมูล

การแต่งตั้งกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง	 พร้อมส่งเอกสารหนังสือสอบถาม

หรือคำารับรองยืนยันถึงการไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ

จัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	ภายในเดือนกันยายนของทุกปี

	 (4)	 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ	 จัดทำาฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้เป็นกรรมการใน

การจัดซื้อจัดจ้าง	และรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน	เสนอตัวหัวหน้าส่วนราชการ	ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี



องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่พริก

www.maeprik.org
www.facebook.com/maeprikorg

053-786368


