
Conflict of Interest

การขัดกันแห่งผลประโยชน์

ผลประโยชน์ทับซ้อน

การขัดกันระหวา่งประโยชน์ส่วนตน

กับประโยชน์ส่วนรวม



แนวคิด เร่ือง Conflict of interest
หลักการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
➢ สถานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีความสัมพันธ์กับรัฐ  2 สถานะ

สถานะหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ซึ่งเป็นบุคคลที่ท างานให้กับรัฐหรือตัวแทนของรัฐ 

กับอีกสถานะหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเอกชนคนหนึ่ง
➢ เจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะผู้ใช้อ านาจรัฐจะท าอะไรได้ต้องมีกฎหมายให้

อ านาจ
➢ ในฐานะเอกชนจะท าอะไรก็ได้ถ้าไม่มีกฎหมายห้าม



หลักการสากลในการปฏบิัตหิน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสัมพันธ์กับรัฐ  ๒ สถานะ

ดังกล่าว ดังนั ้น ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ รัฐจะต้อง
สามารถแยกเร่ืองต าแหน่งหน้าที่กับเร่ืองส่วนตัวออกจากกันได้ และ
ห้ามการกระท าที่ เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม

แนวคิด เร่ือง Conflict of interest



Conflict of Interest

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ เสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่ เอื้อ
ผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่/การใช้ดุลยพินิจ 
(เพื่อส่วนรวม) เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ

พื้นที่สีเทา เกิดจากการทับซ้อนของสีขาวและสีด า เป็นพื้นที่เกิด 
“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม”

พื้นที่สีขาว แทน ประโยชน์ส่วนตน
พื้นที่สีด า   แทน ประโยชน์ส่วนรวม



บุคคลนั้นมีสถานะ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนรวมในเรื่องนั้น ๆ

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

ประโยชน์ส่วนตน อาจเป็น ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดก็ได้ / 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น
.
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องค์ประกอบ (Conflict of Interest)

ลักษณะพิเศษ  : มิไดห้มายถึงการทุจริตเสมอไป



จริยธร
รม

ประโย
ชน์ทับ
ซ้อน
ทุจริต        
ต่อ

หน้าที่

- เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติ / กฎกติกาของ
สังคมอย่างหนึ่ง 
- ไม่จ าเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
- ไม่มีสภาพบังคับท่ีชัดเจนทางกฎหมาย 
แต่มีโทษทางสังคม 

ไม่ผิดกฎหมาย แต่ไม่เหมาะสม 

ไม่สมควรกระท า

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

ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย
ต่อสังคม

และเป็นบ่อเกิดของการทุจริต

ผิดจริยธรรม มีประโยชน์ทับซ้อน 
ผิดกฎหมายโดยตรง มีบทลงโทษชัดเจน



สรุปความแตกต่างระหว่าง
ผลประโยชน์ทับซ้อน กับ การทุจริตต่อหน้าที่

ประเด็นเปรียบเทียบ ผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริตต่อหน้าที่

01
มีสถานะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่มีบางกรณีที่กฎหมายบัญญัติ
ครอบคลุมไปถึงหลังจากที่พ้นจากต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เช่น การท างานหลังเกษียณ (ตามบทบัญญัติมาตรา 127)

- ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

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

- ต้องมีอ านาจหน้าที่

03
เพื่อให้ตนเอง/
ผู้อื่นได้ประโยชน์

- ตนเอง/ผู้อื่นได้ประโยชน์ - ตนเอง/ผู้อื่นได้ประโยชน์

04 มีเจตนาทุจริต - ม/ีไม่มีเจตนาทุจริตก็ได้ - ต้องมีเจตนาทุจริต



Conflict of interest 

ผลประโยชน์ทับซ้อน

CO
I

รูปแบบ
ของ



COI

10 รูปแบบ
1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ  

2. การท าธุรกิจกับตัวเอง 
หรือเป็นคู่สัญญา

3. การท างานหลังจาก
ออกจากต าแหน่งสาธารณะ
หรือหลังเกษียณ

4. การท างานพิเศษ

5. การรู้ข้อมูลภายใน 

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

7. การน าโครงการสาธารณะลงใน
เขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์

ในทางการเมือง

8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่เอื้อ
ประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพอ้ง

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น 

10. รูปแบบอื่น ๆ 



1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ  

ผลประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ ทรัพย์สิน 

ของขวัญ การลดราคา การรับความ
บันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม 
ห รื อ
สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และผลจาก

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ นั้น ได้ ส่งผล
ต่อ การตัดสินใจ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

Accepting 

benefits

02



2. การท าธุรกิจกับตัวเอง หรือเป็นคู่สัญญา

01

เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่
ท ากับหน่วยงานท่ีตนสังกัด โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทท่ีท าสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ          
สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทท่ีขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน

0

2

Self- dealing 
Contracts



3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะ
หรือหลังเกษียณ (Post – employment)

การท า งานหลั งจากออกจากต าแหน่ งหน้ าที่ ส าธารณะหรื อหลั ง เกษี ยณ 
เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพ้นจากต าแหน่งสาธารณะ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่
ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดย
บุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่งในสาธารณะมาก่อน มักจะ รู้ข้อมูลความลับ ขั้นตอนวิธีการ
ท างาน มีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ และใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์
จากที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัท
และตนเอง



นอกจากนี้อาจมีข้อสงสัยได้ว่า ขณะที่ด ารงต าแหน่งอยู่ได้มีการเอื้อประโยชน์
ให้กับภาคเอกชน หรือมีการปฏิบัติหน้าที่ไปโดยไม่ถูกต้องเพื่อเอกชนนั้น และ
เมื่อพ้นจากต าแหน่งก็จะได้รับการตอบแทนคืนจากภาคเอกชน ซึ่งในกรณีนี้อาจ
เป็นการเรียกรับสินบนซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ

(Post – employment)



กรณีตัวอย่าง
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขไปเป็นผู้บริหารให้กับ
บริษัทผลิตยาหลังเกษียณอายุราชการ

ผู้บริหารระดับสูงของกรมประชาสัมพันธไ์ปเป็นผู้บรหิารให้กับ
บริษัทผลิตรายการโทรทัศนซ์ึ่งเป็นคู่สัญญากับกรมประชาสัมพันธ์
. 

การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยด ารง
ต าแหน่งในหน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อ
ประสานงาน โดยอ้างว่าจะสามารถติดต่อกับหน่วยงานของรัฐได้อย่างราบรื่น
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4. การท างานพิเศษ
ก า ร ท า ง า น พิ เ ศ ษ  ( Outside
employment or moonlighting)

- การ ตั้งบริษัท ด าเนินธุรกิจ ที่เป็นการ แข่งขันกับหน่วยงาน หรือ
องค์การสาธารณะที่ตนสังกัด 

- การรับจ้างพิเศษ เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งใน
ราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด
ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่



กรณีตัวอย่าง
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภาษี  กรมสรรพากร รับจ้างท าบัญชี และ
ยื่นแบบแสดงรายการให้บริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ

ผู้จัดการโรงพิมพ์ของรัฐ ตั้งบริษัทเอกชน เกี่ยวกับการพิมพ์
. 

เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรกึษาโครงการ
เพื่อให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง
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5. การรู้ข้อมูลภายใน
การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information)

เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ประโยชน์จากการที่ตนเอง
รับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และน าข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้า
เอาประโยชน์เสียเอง



5. การรู้ข้อมูลภายใน

เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้ข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติ
พี่น้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการใน
ราคาที่สูงขึ้น
. 

01

02

กรณีตัวอย่าง

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคม 
ได้ทราบคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการ
วางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตน
รู้จักเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล



6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐน าเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท างานส่วนตัว

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว   
(Using your employer’s property for private 
advantage)



ผู้อ านวยการ... มีอ านาจหน้าท่ีในการอนุญาตให้
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง จึงเป็นเจ้าพนักงานซ่ึงมี
หน้าที่จัดการหรือรักษารถยนต์ส่วนกลางซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของหน่วยงาน ได้มีค าสั่งให้พนักงาน
ขับรถใช้รถยนตส์่วนกลางรับส่งระหว่างที่พักกับ
ที่ท างานเป็นประจ า และให้พาไปท าธุระส่วนตัว
ในวันหยุด

คดีน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ 
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ศาลพิพาาษา
ลงโทษ

ตาม ป.อาญา ม. 151 
และ ม. 157

ให้จ าคุก 5 ปี



คณบดี ได้ใช้บุคลากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในการจัด
งานมงคลสมรสของบุตรสาวที่บ้านพักส่วนตัว และใช้สถานที่เตรียม
จัดงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ ไปช่วยจัดเตรียมงาน โดยน าทรัพย์สิน
ของคณะไปติดตั้งใช้จัดงาน 

ได้แก่ เก้าอี้พร้อมปลอก 100 ตัว กระถางต้นไม้ ให้พนักงาน
โสตฯ น ากล้องวีดีโอ 2 เครื่อง โทรทัศน์ 1 เครื่อง สายสัญญาณ 
1 ชุด ขาตั้งกล้องมอนิเตอร์ 2 เครื่อง กล้องถ่ายรูป 2 ตัว ชุด
ควบคุม 1 ชุด  เครื่องเล่นและบันทึกดีวีดี 1 เครื่อง

Get a modern 

PowerPoint  

Presentation that 

is beautifully 

designed. 

คดีน าทรัพย์สินราชการ ไปใช้ในงานแต่งงานลูก
สาว

ศาลพิพากษา จ าเลยมี
ความผิด มาตรา 151 

และ 157
ให้จ าคุก 5 ปี ปรับ 

20,000 บาท 

ให้น ารถส่วนกลางของคณะ ได้แก่ รถตู้ 1 คัน รถกะบะ 3 คัน ไป
ใช้บรรทกุทรัพย์สินดังกล่าวและขนส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยงาน

ลดโทษกึ่งหนึ่ง จ าคุก 2 ปี 6 เดือน 
ปรับ 10,000 บาท 

ท าคุณประโยชน์ ไม่เคยต้องโทษ
จ าคุกให้รอลงอาญา 2 ปี 



7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง
เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork - barreling)

Ex.

เป็นการที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
โครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะเพื่อหาเสียง

. การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพิ่มงบประมาณเพื่อท าโครงการตัด
ถนนหรือสร้างสะพานในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลตนเองเป็นชื่อ
สะพานและถนนนั้น เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณะประโยชน์



8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง
(Nepotism) 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้องหรือ อาจจะ
เรียกว่า ระบบอุปถัมภ์พิเศษ

01

02

03

การอนุมัติแต่งตั้งคู่สมรสหรือลูกเข้ามารับต าแหน่งส าคัญ ๆ ใน
หน่วยงาน

การใช้อ านาจแต่งตั้งหรือเลื่อนขั้นอย่างไม่เป็นธรรม

การคัดสรร คัดเลือกบุคลากรอย่างไม่โปร่งใส



9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น (influence)

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ของตนเองเข้าแทรกแซง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ 
และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม

สกลนคร 
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10. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมรูปแบบอื่น ๆ

พฤติการณ์ของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวมที่นอกเหนือจาก 9 รูปแบบดังกล่าว

COI COI



CONFLICT OF INTERESTS
การเป็นคู่สัญญาหรือ
มีส่วนได้เสียในสัญญา

การเป็นหุ้นส่วนในห้าง
ฯ ผู้ถือหุ้น ในบริษทัที่
เเป็นคู่สัญญากบัรัฐ

การรับทรัพย์สิน
หรอื

ประโยชน์ต่าง ๆ

การรับสัมปทานหรือคง
ถือไว้ซ่ึงสัมปทานจากรัฐ

ท างานในธุรกจิเอกชนใน
ก ากบัหน่วยงานรัฐที่

สังกดั

ปัญหาไกลตวั ?



CONFLICT OF INTERESTS

...คดิแยกแยะ...

ฐานความคดิ

ปรบั
ระบบคดิ

คดิเป็น



ยอมรับกับค าพูดที่ว่า“ทุจริตบ้าง
ไม่เป็นไรถ้าเราได้ประโยชน์”

อนาล็อค ANALOG ดิจิทัล DIGITAL

ไม่สามารถแยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวม

ระบบอุปถัมภ์
ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่าง

ไม่ถูกต้อง

ประโยชน์ทับซ้อน/สินบน/คอรร์ัปชัน

ไม่ยอมรับกับค าพูดที่ว่า
“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร 
ถ้าเราได้ประโยชน์“

แยกประโยชน์ส่วนตนออกจาก
ประโยชน์ส่วนรวม

เห็นประโยชน์สาธารณะมาก่อน
ประโยชน์ส่วนตนระบบคิด



ระบบคดิ

เอาโทรศพัทห์ลวงมาใช้

ตดิตอ่ธุระส่วนตวั

เอารถยนตห์ลวงมาใช้

ธุระส่วนตวั

เอาวสัดุครุภณัฑห์ลวง

ไปใชท้ีบ่า้น

เอาอปุกรณไ์ฟฟ้าส่วนตวั

มาชารจ์ทีท่ างาน

ใชน้ ้าประปาหลวงมาลา้งรถ

ส่วนตวั

ไม่รบัของขวญัจากผูม้า

ตดิตอ่ราชการ

ไม่ใชร้ถหลวงในเร ือ่ง

ส่วนตวั

ไม่ใชโ้ทรศพัทห์ลวงโทร

ธุระส่วนตวั

ไม่น าอปุกรณไ์ฟฟ้า

ส่วนตวัมาชารจ์ทีท่ างาน

ไม่น าวสัดุครุภณัฑห์ลวงไป

ใชท้ีบ่า้น

อนาล็อค ANALOG ดิจิทัล DIGITAL



CONFLICT  OF  INTEREST

การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลประโยชน์ส่วนรวม

พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวด 6

ม า ต ร า 1 2 6 - 1 2 9



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

ห้ า ม มิ ใ ห้ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระ และเจ้าพนักงานของ
รัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศก าหนด ด าเนิน
กิจการ (1) - (4)

มาตรา 126

ห้ามมิ ให้กรรมการ ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงและ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ที่ คณะกรรมการ ป .ป .ช . 
ก าหนด ด าเนินการใดตาม
มาตรา 126 (4) ภายในสองปี 
นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง

มาตรา 127

หมวด 6

ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้
จ า กผู้ ใ ด  น อก เ ห นื อ จ า ก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อัน
ควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือ
ข้ อบั งคั บที่ ออกโดยอาศั ย
อ านาจตามบทบัญญัติ แห่ ง
กฎหมาย  เ ว้ น แต่ ก า ร รั บ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยา

มาตรา 128

การกระท าอันเป็นการ
ฝ่ าฝื นบทบั ญญั ติ ใ น
หมวดนี้ ให้ ถื อว่ า เป็ น 
การกระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ห รื อ ค ว า ม ผิ ด ต่ อ
ต าแหน่งหน้าที่ ในการ
ยุติธรรม

มาตรา 129



เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงาน
ของรัฐ  
. 

รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หรือเข้าเป็นคู่สัญญา
อันมีลักษณะผูกขาดตัดตอน เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว

สาระส าคัญ

ห้ามมิให้กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนดด าเนินกจิการ ดังต่อไปนี้

มาตรา 

126

เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เข้าเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

เป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง
ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแล ควบคุม
ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ

01

02

03

04



เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐ             
ทีเ่จ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ    
ซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือด าเนินคดี

การมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การใช้อ านาจหน้าที่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับสัญญานั้น หรือการเข้าไปด าเนินการใด ๆ 

มาตรา
126 
(1) 

การเป็นคู่สัญญา หมายถึง การเข้ามาท าสัญญาโดยตรง
กับหน่วยงานของรัฐ ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนั้น 
เป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจ
ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 



เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้า
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่
จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด

“การเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท” หมายถึง การมีหุ้นใน
บริษัทตามทะเบียนผู้ถือหุ้น และบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้น    

“การเป็นหุ้นส่วน” หมายถึง การที่บุคคลได้

ลงทุนร่วมกัน ในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญ
จดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด

มาตรา
126 (2) 
มาตรา

126 
(2) 



วรรคสอง :ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐ  ตามวรรค

หนึ่งด้วยโดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของ“คู่สมรส”เป็นการด าเนินกิจการของ“เจ้าพนักงาน
ของรัฐ” เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นด าเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง

มาตรา 126 วรรค 2 วรรค 3

วรรคสาม :“คู่สมรส” ตามวรรคสองให้หมายความ

รวมถึง  “ผู้ซึ่ งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้
จดทะเบียนสมรส”ด้วย ทั้ งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด



มาตรา 126 วรรค 3 

ท ำพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอ่ืนใดในท ำนองเดียวโดยมี
บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลภำยนอกรับทรำบวำ่เป็นกำร
อยก ่กินเป็นสำมีภริยำกนัตำมประเพณี 

แสดงให้ปรำกฏว่ำมีสถูกำนะเป็นสำมีภริยำกันหรือมี
พฤติกำรณ์เป็นท่ีรับรก ้ของสงัคมทัว่ไปวำ่มีสถูกำนะดงักล่ำว 

ไดจ้ดทะเบียน หยำ่ขำด จำกกนัตำมกฎหมำย แต่ยงั
แสดงให้ปรำกฏหรือมีพฤติกำรณ์ซ่ึงเป็นท่ีรับรก ้ของสังคม
ทัว่ไปวำ่มีสถูกำนะเป็นสำมีหรือภริยำกนั

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉัน
สามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓

“ผูซ้ ึง่อยู่กนิฉนัสามภีรรยา

โดย

ไม่จดทะเบยีน”



สรุป กจิกำรตอ้งหำ้มด ำเนินกำร มำตรำ 126

เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วน
ได้ เสียในสัญญาที่ท า
กับหน่วยงานของรัฐ

เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในบริษัทที่ เข้า เป็น
คู่ สั ญ ญ า กั บ
หน่วยงานของรัฐ*

รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่ง
สัมปทานจากรัฐ หรือเข้าเป็น
คู่สัญญาอันมีลักษณะผูกขาด
ตัดตอน เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัท
ที่ รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว*

เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร  ที่
ป รึ ก ษ า  ตั ว แ ท น 
พนักงาน หรือลูกจ้าง 
ในธุรกิจเอกชนซึ่งอยู่
ภายใต้การก ากับ ดูแล 
ต ร ว จ ส อ บ  ข อ ง
หน่วยงานของรัฐ

ใช้บังคับกับคู่สมรส
ด้ วยยก เ ว้นคู่ สมรส
ด าเนินกิจการอยู่ก่อน

*ย ก เ ว้ น ถื อ หุ้ น ใ น
บริษัทไม่ เกินร้อยละ 
5



เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะที่เป็นกรรมการ    
ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง       
ในธุรกิจของเอกชน

111

1
2/

กรรมกา

ร

ที่

ปรกึษา
ตวัแทน

พนกังา

น

ภายใต้การ ก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ ของหน่วยงานของ
รัฐ

ลูกจา้ง

ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ

ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น

ห้ามด าเนินการใดตามมาตรา 126 (4) ภายในสองปี นับแต่ 
วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา 127



สาระส าคัญ

ห้าม มิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น

ใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิน

หรื อประโยชน์อื่ น ใด  “โดยธรรมจรรยา” ตาม

หลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด

มาตรา 

128

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

จาก “บุพการี สืบสันดาน 
หรือ ญาติ”ที่ให้ตามประเพณี หรือ

ตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป
04

บทบัญญตัิในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ

ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้ว

ไม่ถึงสองปดี้วยโดยอนุโลม



มาตรา 128

เว้นแต่
1) รับตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเบี้ยประชุม
2) จากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตาม
ธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 
3) รับตามธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด : ไม่เกิน 3,000 บาท

ใช้บังคับกับ เจ้าพนักงานของรัฐทุกคน ทั้งข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ + ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของ
รัฐมาแล้วยังไม่ถึง 2 ปีด้วย

หลัก = “ห้ามรับ”ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น

ใด



“ประโยชน์อื่นใดอันอาจค าณวณเป็นเงินได”้ 
หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรบั
ความบันเทิง การรับบรกิาร การรบัการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่น
ใดในลักษณะเดียวกัน 
. “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจค าณวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้
กันในโอกาสเทศกาลหรือวันส าคัญ โอกาสแสดงความยินดี 
การแสดงความขอบคุณ การตอนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ” หมายความ พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส  ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส 
บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิหรอื

ประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยา

“รับโดยธรรมจรรยา”
(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น
ซึ่งไม่ใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท

(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้น
เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
. 

มาตรา 128



บทก ำหนดโทษ

127 128 129126

กรณีมาตรา 126 วรรค 2 ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าพนักงานของ
รัฐรู้เห็นยินยอม ต้องระวางโทษตาม ม 168 ว 2

ถือเป็นการกระท าความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000
บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา 169
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกิน 
6 เ ดื อน  หรื อ  ปรั บ ไม่ เ กิ น
10,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา 170
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  
3 ปี  ห รื อ  ป รั บ ไ ม่ เ กิ น
60,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้ง
ปรับ

มาตรา 168



สรุปสาระส าคัญ เรื่อง การชัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑



แนวทางการรับมือกับการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์

COI แก้ไขได้... ถ้าคดิ
เป็น...

กรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้มีอ านาจควรหยุดการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
หยุดการพิจารณา วินิจฉัย หรือลงมติ ในเรื่องนั้น

กรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ได้ ควรแจ้ง ประกาศ หรือ  
เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้บังคับบัญชา หรือสาธารณะ

กรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ได้ ควรปฏิบัติหน้าที่ หรือ 
พิจารณาโดยยึดหลักเหตุผล โปร่งใส และเปิดเผย

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

CONFLICT OF INTERESTS



กรณี เข้าไป มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ กระท าความผิด

เพราะ ถูกสั่งการ ให้กระท า

โต้แย้ง

มาตรา 

134

ทบทวน ยืนยัน
แจ้ง

คณะกรรมการ ป.ป.ช.

ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดมีส่วนเก่ียวข้อง กับการกระท าความผิดเพราะผู้บังคับบัญชา
สั่งการให้ท า ถ้าได้ท าหนังสือโต้แย้งหรือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งหรือให้ยืนยันค าสั่งแล้ว 
หรือได้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบถึงเบาะแส ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงภายในสามสิบวัน

นับแต่วันที่ได้กระท าการนั้น ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น ไม่ต้องรับโทษ



ระบบคิดฐานสองกบัการแก้ปัญหาในสงัคม


