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บทนํา 
 
 รัฐบาลกําหนดให�การปEองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปGน
นโยบายสําคัญและถือเปGนวาระแห�งชาติที่ทุกส�วนราชการจะต�องนําไปปฏิบัติให�บังเกิดผลที่
เปGนรูปธรรม 
 กระทรวงมหาดไทย ในฐานะเปGนหน�วยงานของรัฐในการผลักดันนโยบายด�าน
การปEองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐไปสู�การปฏิบัติในระดับพื้นที่ 
ได�ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต�อรัฐสภาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่องการ
ส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินที่มีธรรมาภิบาลและปEองกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 
มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปEองกันและแก�ไขปTญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 
2560) ไปสู�การปฏิบัติ โดยได�กําหนดให�เปGนโครงการเน�นหนักตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย ตามพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” ใน 3 ภารกิจหลัก ได�แก� 
 1. ส�งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 
 2. ปEองกันปราบปรามการทุจริตอย�างเข�มข�น 
 3. สนับสนุนให�มี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 
 เพื่อให�การดําเนินการตามพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” ในภารกิจการส�งเสริม
การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบั ติ เปGนไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ ศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริตจึงได�จัดทําคู�มือการปEองกันผลประโยชน�     
ทับซ�อนขึ้น เพื่อให�หน�วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได�ทําความเข�าใจกับ
บุคลากรในสังกัดและใช�ประโยชน�ต�อไป 

 
 
 
 
 



สาระสําคัญของ “ผลประโยชน�ทับซ�อน” 
 

• ปTจจุบัน ปTญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร�รัปชันถือได�ว�าเปGน
ปTญหาใหญ�ที่เกิดขึ้นในประเทศต�าง ๆ ทั่วโลก ไม�ว�าจะเปGนประเทศที่พัฒนา
แล�ว หรือประเทศที่ด�อยพัฒนาต�างต�องเผชิญปTญหาจากการคอร�รัปชัน และ
ได�กลายมาเปGนปTญหาที่มีความสําคัญที่สุดปTญหาหนึ่งของหลายประเทศ ซึ่ง
ยังไม�มีทีท�าว�าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ�อนมากขึ้นเรื่อย ๆ 

• จากสถานการณ�ข�างต�น จําเปGนที่หน�วยงานภาครัฐต�องเร�งสร�างองค�ความรู�ให�
บุคลากรมีความพร�อมโดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝTงองค�ความรู�ให�มีความ
เข�าใจเกี่ยวกับความขัดแย�งระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�
ส�วนรวม หรือ Conflict of Interest รวมทั้งให�ตระหนักถึงผลกระทบจาก
ป/ญหาความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�
ส�วนรวม (Conflict of Interest) 

• ศาสตราจารย� Robert Klitgaard ตั้งสมการว�า C = M + D - A โดยที่ C = 
Corruption, M = Monopoly, D = Discretion, A = Accountability 
หมายถึง คอร�รัปชันจะมากขึ้นถ�ากฎระเบียบไม�ชัดเจน ไม�มีการตรวจสอบที่ดี 
และหากอํานาจการตัดสินใจอิงตามการใช�ดุลพินิจสูง 

• ตามทัศนะของ Arnold Heidenheimer ผู�เชี่ยวชาญด�านการคอร�รัปชันได�
แบ�งประเภทและระดับของการคอร�รัปชันเปGน 3 ประเภท ได�แก� ประเภทที่
หนึ่ง คอร�รัปชันสีขาว ได�แก� พฤติกรรมประเภทที่ประชาชนและผู�นําใน
สังคมยอมรับหรือยอมทนรับ และเห็นว�าไม�ควรลงโทษผู�กระทําความผิด / 
ประเภท  ที่ 2 คอร�รัปชันสีเทา ได�แก� พฤติกรรมประเภทที่ในหมู�ผู�นําเห็นว�า
เปGนความผิด แต�ประชาชนทั่วไปไม�แน�ใจว�าจะเปGนความผิดหรือไม� / ประเภท
ที่ 3 คอร�รัปชันสีดํา ได�แก� การคอร�รัปชันที่ทั้งฝkายประชาชนและผู�นําเห็นว�า 
เปGนความผิดชัดเจนและควรได�รับโทษตามกฎหมาย 

 

กฎหมายและความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับ “ผลประโยชน�ทับซ�อน” 
 

• กฎหมายเกี่ยวกับการปEองกันผลประโยชน�ทับซ�อน ประกอบด�วย (1) 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปEองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก�ไขเพิ่มเติม มาตรา 100, 103 และ 103/1 
และ (2) ประกาศคณะกรรมการปEองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใด โดยธรรมดาของ
เจ�าหน�าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 รวมทั้ง (3) ประมวลจริยธรรมข�าราชการ       
พลเรือน 

• สํานักงาน ก.พ. ได�นิยามความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและ
ผลประโยชน�ส�วนรวม หรือ Conflict of Interest ว�าหมายถึง สถานการณ� 
หรือการกระทําที่บุคคลไม�ว�าจะเปGนนักการเมือง ข�าราชการ พนักงาน บริษัท 
หรือผู�บริหารมีผลประโยชน�ส�วนตัวมากจนมีผลต�อการตัดสินใจ หรือมีผลต�อ
การปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�งหน�าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู�และส�งผลกระทบ
ต�อประโยชน�ของส�วนรวม 

• ประเภทของผลประโยชน�ทับซ�อน ประกอบด�วย (1) การรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน� (2) การหาประโยชน�ให�ตนเอง (Self - Dealing) (3) การ
ทํางานหลังเกษียณ (Post-Employment) (4) การทํางานพิเศษ (Outside 
Employment or Moonlighting) (5) การรับรู�ข�อมูลภายใน (Inside 
Information) (6) การนําทรัพย�สินของหน�วยงานไปใช�ชั่วคราวในกิจการที่
เปGนของส�วนตน เพื่อประโยชน�ส�วนตัวของเจ�าหน�าที่ของรัฐและทําให�
หน�วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน� (7) การนําโครงการสาธารณะลง
ในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน�ทางการเมือง (Pork Barreling)  

• ป/จจัยที่ทําให�เกิดผลประโยชน�ทับซ�อน เนื่องจาคนไทยมีฐานคิดในลักษณะ
บูรณาการ คือ ไม�สามารถแยกแยะระหว�างเรื่องส�วนตัวกับเรื่องส�วนรวมออก
จากกันได�อย�างสิ้นเชิง มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะ
บุญคุณทางการเมือง หรือมีพฤติกรรมการใช�จ�ายเงินสุรุ�ยสุร�าย ทําให�รายรับ
ไม�สมดุลกับรายจ�าย และมีความจําเปGนในการรักษาตัวรอดและยึดถือค�านิยม
ของสังคมที่เน�นเรื่องวัตถุนิยม นอกจากนี้ โครงสร�างการบริหาร และระบบ
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การตรวจสอบถ�วงดุลยังไม�มีประสิทธิภาพ และตัวบทกฎหมายที่มีอยู�ยังไม�
ตอบสนองต�อสภาพปTญหา หรือยังไม�เพียงพอต�อการ “ปEองกัน” และ 
“ปราบปราม” ผู� ที่จะกระทําผิดหรือคิดที่จะกระทําผิดที่เ อื้อต�อการมี
ผลประโยชน�ทับซ�อนเท�าที่ควร 

 
แนวทางปฏิบัติเพื่อปTองกัน “ผลประโยชน�ทับซ�อน” 

  

1. แนวทางปฏิบัติเพื่อปTองกันมิให�มีการฝWาฝXนบทบัญญัติ มาตรา 100 แห�ง 
    กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปTองกนัและปราบปรามการทุจริต 
 

1) การเตรียมตัวก�อนเข�าสู�ตําแหน�ง (ก�อนเป\นเจ�าหน�าที่ของรัฐ) 
• ก�อนเข�ามารับตําแหน�งเจ�าหน�าที่ของรัฐบุคคลนั้น ๆ จะต�องเตรียมตัว

โดยตรวจสอบตนเอง คู�สมรส บุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ ว�าได�มีการ
ดําเนินกิจการใด ๆ บ�าง 

• ในขณะที่ตนเองอยู�ในสถานะของเอกชนที่ได�ทําธุรกิจหรือทําการค�าไว�   
กับรัฐ โดยจะต�องตรวจสอบการเปGนคู�สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจาก
รัฐหรือการเปGนกรรมการผู�จัดการ การถือหุ�นหรือการเปGนหุ�นส�วน
ผู�จัดการหรือการเปGนหุ�นส�วนในห�างหุ�นส�วนต�าง ๆ ว�ามีหรือไม�อย�างไร 
และต�องสํารวจกิจการต�าง ๆ ของคู�สมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข�อง 

 

 
2) การปฏิบัติหน�าที่หรือดํารงตนในระหว�างที่เป\นเจ�าหน�าที่ของรัฐ 
• เจ�าหน�าที่ของรัฐในตําแหน�ง เช�น ตําแหน�งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

ผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น หรือผู�บริหารหน�วยงานภาครัฐ 

ต�องไม�ดําเนินกิจการใด ๆ ที่เปGนการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคล
กับประโยชน�ส�วนรวม ตามที่กําหนดไว�ในมาตรา 100 แห�งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต 

• คู�สมรสของเจ�าหน�าที่รัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปEองกัน
และปราบปรามการทุจริตได�ห�ามคู�สมรสมิให�ดําเนินกิจการใด ๆ ที่เปGน
การขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวมไว�ด�วย 

3) การดําเนินกิจการในภายหลังที่พ�นจากตําแหน�ง (พ�นจากการเป\น
เจ�าหน�าที่ของรัฐ ยังไม�ถึง 2 ป̂) 
• กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปEองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ตามมาตรา 100 ได�บัญญัติห�ามเจ�าหน�าที่ของรัฐมิให�ดําเนิน
กิจการที่เปGนการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลและประโยชน�
ส�วนรวม โดยห�ามดําเนินกิจการนั้นต�อไปอีกเปGนเวลา 2 ปz นับแต�
เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�นั้นได�พ�นจากตําแหน�งเจ�าหน�าที่ของรัฐ ในตําแหน�ง    
นั้น ๆ แล�ว ทั้งนี้ได�ห�ามการดําเนินกิจการของคู�สมรสของเจ�าหน�าที่ของ
รัฐด�วย 

 
 

2. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน� 
 คําแนะนํา :  ท�านควรดําเนินการดังนี้ 
  ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน�ใด ๆ ท�านควรพิจารณาตอบ
คําถาม 3 ข�อนี้ เพื่อใช�ในการตัดสินใจว�าจะรับหรือไม�รับของขวัญหรือผลประโยชน�นั้น ๆ คือ 
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1) เราควรรับหรือไม� : ตามหลักการทางจริยธรรม แม�ว�าเราไม�ควรรับ แต�มี
หลายโอกาสที่เราไม�สามารถปฏิเสธได� หรือเปGนการรับในโอกาสที่เหมาะสม
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให�กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคม อย�างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม�เปGนการเหมาะสมที่จะรับอย�างยิ่ง 
ดังนี้ 

 
• ถ�าเป\นการให�เงิน ท�านต�องปฏิเสธ ไม�ว�าจะเป\นโอกาสใด ๆ หรือการ

รับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปGนเงินได� เช�น หุ�น พันธบัตร 
หรือล็อตเตอรี่ ฯลฯ ล�วนเข�าข�ายการรับสินบน และเปGนการฝkาฝ{น
ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนทั้งสิ้น 

• ทั้งนี้ หากได�รับการเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรนํามา
เป\นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ ให�พิจารณาว�า ทําไมเขาจึงเสนอของขวัญ
หรือผลประโยชน�ดังกล�าวให�เรา และการเสนอของดังกล�าวนั้นมีผลต�อการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม� หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงาน
ในภาครัฐ ที่อยู�บนพื้นฐานว�า การกระทําและการตัดสินใจใด ๆ จะต�อง
กระทําด�วยความเปGนกลาง ปราศจากการมีส�วนได�ส�วนเสียในการ
ให�บริการ และปกปEองผลประโยชน�ของสังคมไทยโดยรวม 

 ดังนั้น องค�กรหรือบุคคลใด ๆ ไม�ควรใช�ของขวัญหรือผลประโยชน�มาแสวงหา
ความชอบ ผลประโยชน�ให�กับองค�กรของตนหรือตนเอง เหนือองค�กรหรือบุคคลอื่น ทําให�
สั่นคลอนความเชื่อถือไว�วางใจที่ประชาชนมีต�อรัฐ และทําให�เกิดความไม�เปGนธรรมในสังคม 
 

2) เราควรรายงานการรับหรือไม� : ท�านควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้ 
• ของขวัญทั้งหมดที่มีค�าทางประวัติศาสตร�หรือวัฒนธรรม เช�น งาน

ศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม�จะมีขนาดเล็ก แต�ก็
ถือว�า ของขวัญนั้น ๆ เปGนทรัพย�สินขององค�กรไม�ว�าจะมีราคาเท�าใด 

• ของขวัญหรือผลประโยชน�ที่ได�รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค�าน�อย
กว�า 3,000 บาท ไม�ต�องรายงาน หรืออาจเก็บเปGนของตนเองได� ทั้งนี้ 
เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปEองกันและปราบปรามการทุจริต
แห�งชาติ เรื่องหลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใด โดย
ธรรมจรรยาของเจ�าหน�าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

• ของขวัญหรือผลประโยชน�ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค�าเกิน 
3,000 บาท ต�องรายงานหน�วยงานและลงทะเบียนไว� 

 

 
 

• ถ�าของขวัญหรือผลประโยชน�ที่มีค�าทางการตลาดระหว�าง 3,000 – 
15,000 บาท และเจ�าหน�าที่มีความจําเปGนต�องรับ ให�องค�กรโดย
หัวหน�าส�วนราชการตัดสินว�า สมควรให�ข�าราชการหรือเจ�าหน�าที่ของ
รัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย�สินดังกล�าวหรือไม� 

• ถ�าของขวัญหรือผลประโยชน�มีค�าทางการตลาดมากกว�า 15,000 
บาท ให�ส�งมอบเป\นทรัพย�สินขององค�กร เพื่อใช�ประโยชน�สาธารณะ
หรือตามความเหมาะสม องค�กรอาจพิจารณาอนุญาตให�ข�าราชการหรือ
เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�นั้นเก็บรักษาของไว�เปGนกรณีไป เช�น ของขวัญในการ
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ย�ายหน�วยงาน ขณะดํารงตําแหน�งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุ
ราชการ หรือลาออกจากงาน เปGนต�น 

 
• ถ�าในปzงบประมาณใด ๆ คุณค�าของของขวัญและหรือผลประโยชน�ที่

ได�รับจากผู�ให�คนเดียวกัน กลุ�มเดียวกัน หรือผู�ให�มีความสัมพันธ�กัน
หลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งป̂มีค�ามากกว�า 3,000 บาท ต�องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน�แต�ละอย�างที่ได�รับ 

• ถ�าในปzงบประมาณใด ๆ ได�ของขวัญและหรือผลประโยชน�ที่ได�รับจาก
ผู�รับบริการแม�จะต�างคนต�างกลุ�ม เพื่อเปGนการขอบคุณในการให�บริการ
ที่ดี แต�เมื่อรวมกันแล�วมีค�ามากกว�า 3,000 บาท ต�องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน�แต�ละอย�างนั้น 

• ของขวัญและหรือผลประโยชน�ใด ๆ ที่ได�รับการเพื่อเปGนการขอบคุณ
จากผู�รับบริการ (ประชาชนและองค�กรเอกชน) ที่ได�อย�างสม่ําเสมอ 
บ�อยครั้ง อาจทําให�เกิดข�อสงสัยจากประชาชนว�ามีอิทธิพลบิดเบือน 
ก�อให�เกิดอคติในการให�บริการของข�าราชการหรือเจ�าหน�าที่ของรัฐ หรือ
อาจก�อให�เกิดความรู�สึกชอบ และคาดหวังว�าจะได�รับของขวัญหรือ
ผลประโยชน�เมื่อมี    ผู�มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

• เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปGนเงินได� ต�องปฏิเสธไม�รับ ไม�ว�า
จะอยู�ในสถานการณ�ใด ๆ 

3) เราสามารถเก็บไว�เป\นของตนเองได�หรือไม�  
• ปกติสามารถเก็บรักษาไว�เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน�นั้นมีค�า      

ไม�เกิน 3,000 บาท 

• หากมีราคาทางการตลาดระหว�าง 3,000 – 15,000 บาท        
ส�วนราชการต�องพิจารณาตัดสินว�า ข�าราชการหรือเจ�าหน�าที่ของรัฐ    
นั้น ๆ จะเก็บไว�เองได�หรือไม� 

• หากราคามากกว�า 15,000 บาท จะต�องให�เป\นทรัพย�สินของส�วน
ราชการ และส�วนราชการพิจารณาตัดสินว�า จะใช�ประโยชน�อย�างไร 
 

3. หากฝWาฝXนจะมีโทษอย�างไร 
 การมีพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่เข�าข�ายประเภทของผลประโยชน�ทับซ�อน หรือมี
พฤติกรรมที่พร�อมฝkาฝ{นการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน ย�อมส�งผล      
ให�ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงขั้นไล�ออก ขึ้นอยู�กับความร�ายแรงของการ
ฝkาฝ{น หากถูกตัดสินว�าผิดจริง ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องทุกคนอาจมีส�วนร�วมในการรับโทษทาง   
อาญาด�วย 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปTองกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก�ไขเพิ่มเตมิ  

พ.ศ. 2550 และแก�ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) 
 
 มาตรา ๑๐๐ ห�ามมิให�เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ใดดําเนินกิจการ ดังต�อไปนี้  
 (๑) เปGนคู�สัญญาหรือมีส�วนได�เสียในสัญญาที่ทํากับหน�วยงานของรัฐที่เจ�าหน�าที่
ของรัฐผู�นั้น ปฏิบัติหน�าที่ในฐานะที่เปGนเจ�าหน�าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี  
 (๒) เปGนหุ�นส�วนหรือผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทที่เข�าเปGนคู�สัญญากับ
หน�วยงานของ รัฐที่เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�นั้นปฏิบัติหน�าที่ในฐานะที่เปGนเจ�าหน�าที่ของรัฐซึ่งมี
อํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี  
 (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว�ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท�องถิ่น หรือเข�าเปGนคู�สัญญากับรัฐ หน�วยราชการ หน�วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท�องถิ่นอันมีลักษณะเปGนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม�
ว�าโดยทางตรงหรือ ทางอ�อม หรือเปGนหุ�นส�วนหรือผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข�าเปGนคู�สัญญาใน ลักษณะดังกล�าว 
 (๔) เข�าไปมีส�วนได�เสียในฐานะเปGนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ
ลูกจ�างใน ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู�ภายใต�การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของ
หน�วยงานของรัฐที่เจ�าหน�าที่ของรัฐ ผู�นั้นสังกัดอยู�หรือปฏิบัติหน�าที่ในฐานะเปGนเจ�าหน�าที่
ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน�ของธุรกิจของ เอกชนนั้นอาจขัดหรือแย�งต�อประโยชน�
ส�วนรวม หรือประโยชน�ทางราชการ หรือกระทบต�อความมีอิสระใน การปฏิบัติหน�าที่ของ
เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�นั้น  
 เจ�าหน�าที่ของรัฐตําแหน�งใดที่ต�องห�ามมิให�ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให�เปGนไป
ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ให�นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช�บังคับกับคู�สมรสของเจ�าหน�าที่ของรัฐตาม
วรรคสอง โดย ให�ถือว�าการดําเนินกิจการของคู�สมรสดังกล�าว เปGนการดําเนินกิจการของ
เจ�าหน�าที่ของรัฐ  

 
 

 มาตรา ๑๐๓ ห�ามมิให�เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ใดรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดจาก
บุคคล นอกเหนือจากทรัพย�สินหรือประโยชน�อันควรได�ตามกฎหมาย หรือกฎ ข�อบังคับที่
ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย เว�นแต�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�
อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ�และ จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให�ใช�บังคับกับการรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดของผู�
ซึ่งพ�นจาก การเปGนเจ�าหน�าที่ของรัฐมาแล�วยังไม�ถึงสองปzด�วยโดยอนุโลม  
 มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว�ในหมวดนี้ ให�ถือเปGนความผิดฐาน
ทุจริตต�อ หน�าที่หรือความผิดต�อตําแหน�งหน�าที่ราชการหรือความผิดต�อตําแหน�งหน�าที่ใน
การยุติธรรมตามประมวล กฎหมายอาญาด�วย 
 
 บทกําหนดโทษ 
 มาตรา 122 เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ใดฝkาฝ{นบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 
หรือมาตรา 103 ต�องระวางโทษ จําคุกไม�เกินสามปz หรือปรับไม�เกินหกหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 
 กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ใดพิสูจน�ได�ว�า
ตนมิได�รู�เห็นยินยอมด�วยในการที่คู�สมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง 
ให�ถือว�าผู�นั้นไม�มีความผิด 
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๓. ร.ท.รัฐพล เพรียวพานิช นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 

๔. น.ส.มานิดา จินดามาตย� นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 

๕. น.ส.นนทญา หงษ�รัตน� นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 

๖. น.ส.ทัศนีย� เอี่ยมเอม เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๗. น.ส.จันจิรา เกตุมณี เจ�าหน�าที่วิเคราะห�นโยบายและแผน 

๘. น.ส.กมลชนก ประจวบลาภไพศาล เจ�าหน�าที่วิเคราะห�นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


