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บทที่ 1
ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
คำว่ำ Conflict of Interests (COI) มีกำรใช้คำในภำษำไทยไว้หลำยคำ เซ่น “ผลประโยชน์ทับช้อน”
“ผลประโยชน์ ขั ดกั น ” “ผลประโยชน์ ขัด แย้ ง ” หรื อ “ควำมขัด แย้ งกัน ระหว่ำ งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ” ถ้อยคำเหล่ำนี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็น กำร
กระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance)
โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับช้อน จึงหมำยถึงสถำนกำรณ์ หรือกำรกระทำที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือ ง
ข้ำรำชกำร พนักงำน ผู้ บริห ำร มีผลประโยชน์ส่ วนตัวมำกจนมีผลต่อกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติห น้ำที่ใน
ตำแหน่งหน้ำที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม

Conflict of Interests
มีการใช้คาภาษาไทยไว้หลายคา

 ผลประโยชน์ทับซ้อน
 ผลประโยชน์ขัดกัน
 ผลประโยชน์ขัดแย้ง
 กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์

สำนักงำน ก.พ. ได้ให้นิยำม คำว่ำ “ผลประโยชน์ทับช้อน” คือ สถำนกำรณ์หรือกำรกระทำของบุคคลไม่
ว่ำจะเป็ นนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนั กงำนบริษัท หรือผู้ บริห ำรมีผลประโยชน์ส่ วนตัวมำกจนมีผ ลต่อกำร
ตัดสินใจ หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่ง หน้ำที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม ซึง่ กำรกระทำดังกล่ำวอำจเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำ หรือไม่เจตนำ หรือบำงเรื่องเป็นกำร
ปฏิบัติสืบต่อกันมำ จนไม่เหจนว่ำจะเป็น ควำมผิดแต่อย่ำงใด ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม
ส่งผลให้เกิดกำรกระทำที่ผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้ำที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องเป็นหลัก
ควำมขัดแย้ง (Conflict) หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุกำรณ์อันเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไม่
สำมำรถตัดสินใจกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง อันอำจเกิดขึ้นได้จำกควำมไม่ลงรอยกันในเรื่องควำมคิด แนวทำง
ปฏิบัติ หรือผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private Interest) หมำยถึงผลตอบแทนที่ได้รับโดยเหจนว่ำมีคุณค่ำที่จะสนองควำม
ต้องกำรของตนเอง หรือกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สำธำรณะ (Public Interest) หมำยถึงสิ่งใดกจตำมที่ให้ประโยชน์
แก่บุคคลในสังคม
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พฤติกรรมและการกระทาที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 7 รูปแบบ
1. กำรรับผลประโยชน์ต่ำงๆ (Accepting benefits)
หมำยถึง กำรรับของขวัญ เงินสนับสนุน เงินบริจำค หรือผลประโยชน์ใน
รู ป แบบอื่น ๆ ที่ไม่เ หมำะสมและมีผ ลต่ อกำรปฏิบั ติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่

ตัวอย่างที่ 1 : เจ้ำหน้ำที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมกำรของบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสำหกิจ และได้รับ
ควำมบันเทิงในรูปแบบต่ำงๆ จำกบริษัทเหล่ำนั้น ซึ่งมีผลต่อกำรให้คำวินิจฉัย หรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือ
เป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ
ตัวอย่างที่ 2 : เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับเงินใต้โต๊ะจำกผู้รับเหมำก่อสร้ำงงำนรำยหนึ่ง เพื่อให้ชนะกำร
ประมูล
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2. กำรทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญำ (Contracts)
หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่เจ้ ำหน้ำที่ของรัฐ มีส่ วนได้เสี ยในสั ญญำที่ทำกับ
หน่วยงำนที่ตนสังกัด

ตัวอย่างที่ 1 : เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทำสัญญำให้หน่วยงำนจัดซื้อรถตู้จำก
บริษัทของภรรยำตัวเอง
ตัวอย่างที่ 2 : เจ้ำหน้ำที่ของรัฐใช้อำนำจหน้ำที่ทำให้บริษัทตนเอง หรือบริษัทครอบครัวได้รับงำน
เหมำของรัฐ
ตัวอย่างที่ 3 : อดีตผู้บริหำรคนเก่ำ ฝำกลูกชำยเข้ำทำงำน ที่หน่วยงำนเดิมกับผู้บริหำรคนใหม่
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3. กำรทำงำนหลังจำกออกจำกตำแหน่งหน้ำที่สำธำรณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment)

หมำยถึ ง กำรที่ บุ ค ลำกรออกจำกหน่ ว ยงำนของรั ฐ และไปท ำงำนใน
บริ ษั ท เอกชนที่ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ประเภทเดี ย วกั บ ที่ ต นเองเคยมี
อำนำจควบคุม กำกับ ดูแล

ตัวอย่างที่ 1 : กำรที่ผู้บริหำรหรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรด้ำนเวชภัณฑ์และสุขภำพ ออกจำกรำชกำรไป
ทำงำนในบริษัทผลิต หรือ ขำยยำ
ตัวอย่างที่ 2 : อดีตเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นข้ำรำชกำรระดับสูง เกษียณอำยุรำชกำรไปไม่ถึง 2 ปี กลับมำ
รับเป็นที่ปรึกษำของบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนเดิม
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4. กำรทำงำนพิเศษ (Outside employment or moonlighting)

หมำยถึง กำรทีเ่ จ้ำหน้ำที่ของรัฐตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่เป็นกำรแข่งขัน
กั บ หน่ ว ยงำนหรื อ องค์ ก รสำธำรณะที่ ต นสั ง กั ด หรื อ กำร
รั บ จ้ ำงเป็ น ที่ป รึ กษำโครงกำรโดยอำศัยตำแหน่ ง หน้ ำที่ ใ น
รำชกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือว่ำโครงกำรของผู้ว่ำจ้ำงจะไม่มี
ปัญหำติดขัด ในกำรพิจำรณำจำกหน่วยงำนทีต่ นสังกัดอยู่

ตัวอย่างที่ 1 : กำรเป็นที่ปรึกษำและกำรจ้ำงงำนให้แก่ตนเอง รวมถึงกำรใช้ตำแหน่งสถำนภำพกำร
ทำงำนสำธำรณะ ในกำรเข้ำไปเป็นนำยจ้ำงของภำคเอกชนหรือเป็นเจ้ำของเอง นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรใช้เวลำ
และเครื่องมือของรัฐในกำรทำงำนพิเศษภำยนอกที่ไม่ใช่อำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนด้วย
ตัวอย่างที่ 2 : เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอำศัยตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรฝ่ำยบัญชี สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ ออกไปรับ
งำนที่ปรึกษำ / หรือทำบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบบัญชี
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5. กำรรับรู้ข้อมูลภำยใน (Inside information)

หมำยถึง กำรที่เจ้ ำหน้ ำที่ของรั ฐ รู้ เหจ นในข้อมูล ลั บ ของทำงรำชกำร
นำข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ ในรูป
ของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือน ำข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่
ญำติหรือพวกพ้องและแสวงหำผลประโยชน์จำกข้อมูลนั้น

ตัวอย่างที่ 1 : เจ้ำหน้ำที่รู้ข้อมูลสร้ำงถนน แล้วให้เครือญำติของตนเองไปซื้อที่ดินตำมแนวถนนตัด
ผ่ำนไว้ล่วงหน้ำ เพื่อมำขำยให้กับหน่วยงำนในรำคำสูง

๖
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6 . กำรใช้ ทรั พย์ สิ นของหน่ วยงำนเพื่ อประโยชน์ ส่ วนตั ว (Using employer, property
for private advantage)
หมำยถึง กำรนำเครื่องใช้สำนักงำนต่ำงๆกลับไปใช้ที่บ้ำน หรือ
กำรนำรถยนต์ในรำชกำรไปใช้เพื่องำนส่วนตัว

ตัวอย่างที่ 1 : เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ใช้ลูกจ้ำงของหน่วยงำนรำชกำรขับรถรำชกำร / ขนโต๊ะ – เก้ำอี้ ของ
หน่วยงำนรำชกำร ไปใช้ในงำนแต่งงำนของลูกสำว

๗
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7. กำรนำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทำงกำรเมือง (Pork-belling)

หมำยถึง กำรที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงกำรของกระทรวงไปลงในพื้นที่
หรือบ้ำนเกิดของตนเอง หรือกำรใช้งบประมำณสำธำรณะ
เพื่อกำรหำเสียงเลือกตั้ง

ตัวอย่างที่ 1 : นักกำรเมืองจัดกำรใช้งบของสำธำรณะเพื่อสร้ำงลำนสุขภำพ เพื่อหำเสียงและใส่ชื่อของ
ตนแสดงควำมเป็นเจ้ำของลำนสุขภำพแห่งนั้น

๘
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แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรรับประโยชน์ต่ำงๆ
(Accepting benefits)

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/
เงินบริจำคจำกลูกค้ำของหน่วยงำน

กำรทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing)
หรือเป็นคู่สัญญำ (Contracts)

มีส่วนได้เสียในสัญญำที่ทำกับ
หน่วยงำนต้นสังกัด

กำรทำงำนหลังจำกออกจำกตำแหน่ง
สำธำรณะหรือหลังเกษียณ
(Post-employment)

ลำออกจำกหน่วยงำนเพื่อไปทำงำนใน
หน่วยงำนที่ดำเนินธุรกิจประเภท
เดียวกัน

กำรทำงำนพิเศษ (Outside
employment or moonlighting)

ตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ
รับงำนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด

กำรรับรู้ข้อมูลภำยใน
(Inside information)

ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลภำยในเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง

กำรใช้สมบัติของหน่วยงำนเพื่อ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using
your employer’s property for
private advantage)

นำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ ใน
งำนส่วนตัว

กำรนำโครงกำรสำธำรณะลงในเขต
เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทำงกำรเมือง
(Pork-belling)

รัฐมนตรีอนุมัติโครงกำรไปลงในพื้นที่
ตนเอง หรือกำรใช้งบสำธำรณะ
เพื่อหำเสียง

๙
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ปัจจัยที่ทาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมเป็นผลมำจำก
กำรไม่สำมำรถแยกแยะระหว่ำงบทบำทหน้ำที่ในเรื่องส่วนตัว และเรื่องส่วนรวมออกจำกกันได้ชัดเจน และมี
สำเหตุมำจำกพื้นฐำนควำมคิดแบบดั้งเดิมและปัจจัยที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้
๑. มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ
คือ ไม่ส ำมำรถแยกแยะระหว่ำงเรื่องส่ ว นตัวกับ เรื่ องส่ วนรวมออกจำกกันได้อย่ ำงสิ้นเชิง เช่น
ตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรสำมำรถนำมำซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว นำสิ่งของรำชกำรมำใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเบียด
บังเวลำรำชกำร
๒. มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ
โดยเฉพำะบุญคุณทำงกำรเมือง เช่น กำรเอื้อประโยชน์ให้ผู้เคยสนับสนุนคะแนนเสียง หรือตอบ
แทนตำแหน่งให้ โดยจะไม่ใช่กำรตอบแทนด้วยเงินแต่เป็นกำรตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่ำงอื่น
๓. มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่สุรุ่ยสุร่ายรายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย
ทำให้มีพฤติกรรมที่ต้องเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรกระทำผิดโดยสมัครใจ หรือมีพฤติกรรมยักยอก
ประโยชน์ส่วนรวมเข้ำเป็นประโยชน์ส่วนตัว
๔. มีความจาเป็นในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปัญหากับค่านิยมการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ทำให้ต้องเข้ำไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำเหตุส่วนหนึ่งคือปัจจัยทำงสังคม ที่เน้นเรื่อง
วัตถุนิยม กำรอยำกมี อยำกได้ กำรรักษำหน้ำตำและกำรยกย่องทำงสังคม ทำให้ต้องมีกำรแสวงหำทรัพย์สิน
และอำนำจมำกขึ้น

การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักสำคัญของกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้

(๑) ชุมชนคำดหวังให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์มีควำมสำคัญอันดับต้น
(๒) ควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ยังเป็นรำกฐำนของหลักนิติธรรม (ประชำชนทุกคนเสมอภำค

ภำยใต้กฎหมำย และต้องได้รับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม)
(๓) ถ้ำไม่จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงมีประสิทธิภำพเจ้ำหน้ำที่กจจะละเลยประโยชน์สำธำรณะ
และให้ควำมสำคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบำงกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนและอำจนำไปสู่
กำรประพฤติมชิ อบในที่สุด
(๔) ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นไม่ ไ ด้ ผิ ด ในตั ว มั น เอง เนื่ อ งจำกเจ้ ำ หน้ ำ ที่ กจ มี ชี วิ ต ส่ ว นตน มี บ ำงครั้ ง
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมำขัดแย้งกับกำรทำหน้ำที่ แต่ประเดจนคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี
(๕) หน่วยงำนภำครัฐต้องจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะ
บั่นทอนควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำน
(๖) ปัจจุบันขอบเขตผลประโยชน์ทับซ้อนขยำยมำกกว่ำเดิ ม เนื่องจำกมีกำรร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ
และเอกชน รวมถึงระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ทำให้มีควำมสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับ มำกขึ้น
(๗) หน่วยงำนควรตระหนักว่ำผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในกำรทำงำน และต้องพัฒนำวัฒนธรรม
องค์กรที่ส่งเสริมกำรระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน
๑๐
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(๘) หน่วยงำนต้องขจัดควำมเข้ำใจผิดที่ว่ำผลประโยชน์ทั บซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนกจ

จะพยำยำมปกปิด
(๙) ผลประโยชน์ทั บซ้อ นจะเป็นสิ่ งผิด กจต่อ เมื่อ มีอิท ธิ พลต่ อกำรทำงำนหรือกำรตั ดสิน ใจ กรณี นี้
เรียกว่ำมีกำรใช้หน้ำที่ในทำงมิชอบ หรือแม้แต่กำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง
(๑๐) กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนสร้ำงประโยชน์มำกมำยแก่หน่วยงำน เนื่องจำก
- ลดกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
- สำมำรถแก้ข้อกล่ำวหำเรื่องควำมลำเอียงได้ง่ำย
- แสดงควำมยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล
- ประชำชนเชื่อมั่นว่ำหน่วยงำนปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

หลัก ๔ ประการสาหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ
กำรทำเพื่อผลประโยชน์ของสำธำรณะเป็นหน้ำที่หลั กที่เจ้ำหน้ำที่ต้องตัดสิน และให้คำแนะนำ
ภำยในกรอบกฎหมำยและนโยบำย จะต้องทำงำนในขอบเขตหน้ำที่พิจำรณำควำมถูก ผิดไปตำมเนื้อผ้ำ ไม่ให้
ผลประโยชน์ส่วนตนมำแทรกแซง รวมถึ งควำมเหจนหรือทัศนคติส่วนบุคคลที่ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่ำงเป็น
กลำง ไม่มีอคติลำเอียงด้วยเรื่องศำสนำ อำชีพ จุดยืนทำงกำรเมือง เผ่ำพันธุ์วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่ไม่
เพียงปฏิบัติตำมกฎหมำยเท่ำนั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด
กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอำศัยกระบวนกำรแสวงหำ เปิดเผยและจัดกำรที่โปร่งใส นั่น
คือ เปิดโอกำสให้ตรวจสอบ และมีควำมพร้อมรับผิด มีวิธีกำรต่ำงๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ำย
เจ้ำหน้ำที่จำกตำแหน่งทีเ่ กี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน กำรเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือควำมสัมพันธ์ที่
อำจมีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน กำรใช้กระบวนกำรอย่ำง
เปิดเผย ทั่วหน้ำ จะทำให้เจ้ำหน้ำที่ร่วมมือ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ประชำชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสีย
๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
กำรแก้ปัญหำหรือจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงควำมยึดหลักคุณธรรมและควำมเป็น
มืออำชีพของเจ้ำหน้ำที่และองค์กร กำรจัดกำรต้องอำศัยข้อมูลนำเข้ำจำกทุกระดับในองค์กร ฝ่ำยบริหำรต้อง
รับผิดชอบเรื่องกำรสร้ำงระบบและนโยบำย และเจ้ำหน้ำที่กจมีควำมรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่
ตนมี เจ้ำหน้ำที่ต้องจัดกำรกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมำกที่สุดเท่ำที่ทำได้ และผู้บริหำร
กจต้องเป็นแบบอย่ำงด้วย
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ผู้บริหำรต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมเชิงนโยบำยที่ช่ว ยสนับสนุ นกำรตัดสินใจในเวลำที่มีประเดจน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และกำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่งควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ซึ่งต้องอำศัยวิธีกำร ดังนี้
- ให้ข้อแนะนำและกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่เพื่อส่งเสริมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกำร
ปฏิบัติ รวมถึงกำรใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภำพแวดล้อมกำรทำงำน
ส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรอย่ำงเปิดเผยและมีกำรเสวนำแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สบำยใจใน
กำรเปิดเผยและหำรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทำงำน
๑๑
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มีมำตรกำรป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้ำหน้ำที่เปิดเผย เพื่อมิให้มี
ผู้นำไปใช้ในทำงที่ผิด
- ให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรพั ฒ นำและปรั บ ปรุ ง นโยบำยและกระบวนกำรจั ด กำร
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้ำของและปฏิบัติตำม
และในเวลำเดียวกันกจต้องสร้ำงระบบโดยกำรพัฒนำในเรื่องต่อไปนี้
มำตรฐำนในกำรส่งเสริมควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่โดยรวมไว้ในข้อกำหนดทำงจริยธรรม
กระบวนกำรระบุควำมเสี่ยงและจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกควำมพร้อมรับผิดทั้งภำยในและภำยนอก
วิธีกำรจัดกำร (รวมถึงกำรลงโทษ) ที่ทำให้เจ้ำหน้ำที่ถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของตนเองที่
จะต้องทำตำมกฎระเบียบและมำตรฐำน
-

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรวำงกรอบกำรท ำงำน เป็ น วิธี กำรกว้ ำงๆ ไม่จ ำกัด อยู่ กั บ รำยละเอีย ดข้อ กฎหมำยที่ เ กี่ย วข้ อ ง
สำมำรถนำไปพัฒนำเป็นรูปแบบกำรจัดกำรตำมบริบทขององค์กรและกฎหมำยได้ มี ๖ ขั้นตอน สำหรับกำร
พัฒนำและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ระบุว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้ำงที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒. พัฒนำนโยบำยที่เหมำะสม รวมถึงกลยุทธ์กำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำ
๓. ให้กำรศึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่ และผู้บริหำรระดับต่ำงๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์
ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
๔. ดำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง
๕. สื่อสำรให้ผู้มีส่ว นได้เสีย ผู้ รับบริกำร ผู้ สนั บสนุ นองค์กร และชุมชนทรำบถึงควำมมุ่งมั่นในกำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
๖. บังคับใช้นโยบำยและทบทวนนโยบำยสม่ำเสมอ

รายละเอียดแต่ละขั้นตอน
๑. การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้ น ตอนแรกคื อ กำรระบุ ว่ ำ ในกำรท ำงำนของหน่ ว ยงำน มี จุ ด ใดบ้ ำ งที่ เ สี่ ย งต่ อ กำรเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้ำง เป้ำหมำยสำคัญคือ องค์กร
ต้องรู้ว่ำอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง และที่
เหจนกำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่มีส่วนสำคัญ เพรำะจะทำให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและทำให้เจ้ำหน้ำที่รู้สึก
เป็นเจ้ำของและร่วมมือกับนโยบำย กำรระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้ องพิจำรณำนิยำมและข้อกำหนดทำง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
ตัวอย่ำงของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทำงกำรเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หนี้) ธุรกิจ
ส่วนตัว/ครอบครัว ควำมสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชำติพันธุ์ ศำสนำ ฯลฯ) กำรทำงำนเสริม ควำมเป็น
อริ/กำรแข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น
ตั ว อย่ ำ งของจุ ด เสี่ ย ง เช่ น กำรปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ภำคเอกชน กำรท ำสั ญ ญำจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง
กำรตรวจตรำเพื่อควบคุมคุณภำพมำตรฐำนของกำรทำงำนหรื ออุป กรณ์ในภำคธุร กิจ กำรออกใบอนุ ญำต
๑๒

คูม่ ือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน | สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

กำรให้ บ ริ กำรที่อุป สงค์มำกกว่ำ อุป ทำน กำรกระจำยงบรำชกำร กำรปรั บ กำรลงโทษ กำรให้ เงิน /สิ่ งของ
สนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน กำรตัดสินข้อพิพำท ฯลฯ
๒. พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
องค์ประกอบประกำรหนึ่งในกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนกจคือ ควำมตระหนักของผู้บริหำร
และเจ้ ำ หน้ ำ ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ำรจั ด กำรผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น รวมถึ ง ควำมรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะคน ดั ง นั้ น
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรต้องแยกให้ชัดระหว่ำงควำมรับผิดชอบขององค์กรและควำมรับผิดชอบของสมำชิก
ในองค์กร และยังต้องทำให้ผู้บริหำรและเจ้ ำหน้ำที่สำมำรถรู้ได้ว่ำ เมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้ น และใน
แบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เหจน หรือแบบเป็นไปได้ ) เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่ำงๆ
ที่ใช้เพื่อจัดกำร ติดตำมประสิทธิภำพของกลยุทธ์ที่ใช้
3. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
เพื่อให้กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภำพต้องมีกำรให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่ องตั้งแต่
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กรเอกชนที่มำทำสัญญำ อำสำสมัคร หัวหน้ำงำนระดับสูง และกรรมกำรบริหำร กำรให้ควำมรู้
จะเริ่มตั้งแต่ปฐมนิเทศ และมีอย่ำงต่อเนื่องในระหว่ำงทำงำน เจ้ำหน้ำที่ทุกคนควรสำมำรถเข้ำถึงนโยบำยและ
ข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขำสำมำรถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหำรเองกจต้องรู้วิธีจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้ น ตอนแรกของกำรให้ ค วำมรู้ คื อ สร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจว่ ำ อะไรคื อ ผล ประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบำย รวมถึงควำมแตกต่ ำงของควำม
รับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของผู้มีตำแหน่งหน้ำที่ต่ำงกัน ควรให้เอกสำรบรรยำยพร้อมตัวอย่ำงที่
ชัดเจนสำหรับกำรระบุและกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมำกๆ เช่น กำรติดต่อ
กำรร่วมทำงำนกับภำคเอกชน กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรกับภำคเอกชน กำรลดขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ เป็นต้น
นอกจำกกำรให้ควำมรู้แล้ว ควำมตื่นตัวและเอำใจใส่ของผู้บริหำร รวมถึงกลยุทธ์กำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพจะ
มีส่วนอย่ำงสำคัญในกำรช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำม กำรสร้ำงควำมตื่นตัวและควำมเอำใจใส่จะช่วยในกำร
แสวงหำจุดเสี่ยงและพัฒนำวิธีกำรป้องกันปัญหำที่จะเกิดขึ้นต่อไป
4. ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภำพ จำเป็นต้องอำศัยควำมทุ่มเทของผู้ที่อยู่ใน
ตำแหน่งระดับบริหำร ซึ่งต้องแสดงสภำวะผู้นำ สนับสนุนนโยบำยและกระบวนกำรอย่ำงแขจงขันสนับสนุนให้
เจ้ำหน้ำที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ควำมช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหำรมีควำมสำคัญเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่
มักจะคำนึงถึงสิ่งที่ผู้บริหำรให้ควำมสนใจ โดยผู้บริหำรต้อง
พิจำรณำว่ำมีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่ำหน่วยงำนมีปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

-

ชั่งน้ำหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สำธำรณะ และพิจำรณำ
ว่ำอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในกำรจัดกำรหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน
พิจำรณำปัจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตำแหน่งหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน
๑๓
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๕. สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ประเดจน ส ำคัญคือ ภำพลั กษณ์ขององค์กรในกำรรั บรู้ ของผู้ มีส่ว นได้เสี ย เนื่ องจำกไม่ว่ำจะ
สำมำรถจัดกำรกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้ำผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นกำรตรงกันข้ำม ผลเสียที่เกิดขึ้นกจ
เลวร้ำยไม่แพ้กันกำรทำงำนขององค์กรภำยนอกไม่ว่ำเป็นภำคประชำชนหรือภำคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุด เสี่ยง
ของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนำวิธีป้องกันไม่ว่ำเป็นเรื่องข้อมูลภำยใน หรือโอกำสกำรใช้อำนำจหน้ำที่
เพื่อประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภำยนอกให้ทรำบนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์และผลที่ตำมมำหำกไม่
ปฏิบัติตำมนโยบำย นอกจำกนี้ควรสื่อสำรแบบสองทำงกับองค์กรภำยนอก อำจใช้วิธีต่ำงๆ เช่นให้มีส่วนร่วมใน
กำรระบุ จุดเสี่ยงและร่ว มกันพัฒนำกลไกป้องกัน แก้ไขปัญหำขอรับ ฟังควำมเหจนต่อร่ ำงนโยบำยกำรจั ดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกกำรแสวงหำและแก้ ไขผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีเหล่ำนี้จะ
ทำให้ได้นโยบำยที่สอดคล้องควำมคำดหวังสำธำรณะและได้รับควำมร่วมมือจำกผู้มี ส่วนได้เสีย ทั้งนี้ในกำร
ร่วมมือกันจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภำครัฐต้องทำให้กำรตัดสินใจทุกขั้นตอน
โปร่งใสและตรวจสอบได้
๖. การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
ระบบกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้ รับ กำรทบทวนประสิทธิภำพสม่ำเสมอ โดย
สอบถำมข้อมูลจำกผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริงและตอบสนองต่อสภำพกำรทำงำน
รวมถึงสภำพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและควำมร่วมมือ นอกจำกนี้ยัง
อำจเรียนรู้จำกองค์กรอื่นๆ กำรแสวงกำรกำรเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นกำรสื่อสำรว่ำงองค์กรมีควำมมุ่งมั่นในกำ ร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย กำรทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมำตรกำรและผลกำรทบทวนหรือมี
กำรเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติให้เข้ำใจและปรั บเปลี่ยนกำรทำงำนให้สอดคล้องกัน โดย
อำจพัฒนำระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนำทักษะและกำรให้คำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่
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ตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ
กลุ่มอาชีพ
๑. นักการเมือง

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 กำรรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่งข้ำรำชกำรขึ้นเป็นผู้บริหำรระดับสูง
 กำรใช้อำนำจหน้ำที่เพื่อให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงำน/ กำรจ้ำงเหมำจำกรัฐ
 กำรใช้ข้อมูลของทำงรำชกำรเพื่อแสวงหำประโยชน์
 กำรแต่งตั้ง คนสนิท /พวกพ้องของตนเป็น กรรมกำรในหน่ว ยงำนของรัฐ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งองค์กรอิสระที่ทำหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล (Regulators) สัญญำหรือสัมปทำนของรัฐ
 กำรใช้ ต ำแหน่ ง หน้ ำ ที่ เ ลื อ กผลั ก ดั น โครงกำรที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง
ญำติ/พวกพ้อง

๒.ข้าราชการประจ า ทั่วไป
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 กำรนำข้อมูลลับ/ข้อมูลภำยในมำใช้หำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
 หัวหน้ำหน่วยงำนซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงแต่งตั้งให้ญำติ/ คนสนิท/คนที่มี
ควำมสัมพันธ์ฉันญำติขึ้นเป็นผู้อำนวยกำรกองพัสดุ
 กำรช่วยญำติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งำนในหน่วยงำนที่ตนมีอำนำจ
 กำรรั บ ผลประโยชน์ ห รื อ กำรเรี ย กร้ อ งสิ่ ง ตอบแทนจำกกำรปฏิ บั ติ ง ำนในหน้ ำ ที่ ค วำม
รับผิดชอบ
 กำรรับงำนนอกหรือกำรทำธุรกิจที่เบียดบังเวลำรำชกำร/งำนโดยรวมของหน่วยงำน
 กำรทำงำนหลังเกษียณให้กับหน่วยงำนที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงำนต้นสังกัดเดิม
 กำรนำรถรำชกำรไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลำยกรณีมีกำรเบิกค่ำน้ำมัน
 กำรนำบุคลำกรของหน่วยงำนไปใช้เพื่อกำรส่วนตัว
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง
 กำรหำผลประโยชน์จำกควำมไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทำงรำชกำรของประชำชนโดย
เรียกรับเงินและอ้ำงว่ำจะสำมำรถช่วยให้สำมำรถเสียค่ำธรรมเนียมในกำรโอนกรรมสิทธิ์ซื้อ
ขำยที่ดินในรำคำที่ถูกกว่ำได้
 กำรกำหนดมำตรฐำน (Specification) ในสินค้ำที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงให้บริษัทของตนหรือของ
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในกำรประมูล
 กำรให้ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงแก่พรรคพวก/ญำติ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ในกำรประมูล
หรือกำรจ้ำงเหมำรวมถึงกำรปกปิดข้อมูล เช่น กำรปิดประกำศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ล่ำช้ำ หรือพ้นกำหนดกำรยื่นใบเสนอรำคำ เป็นต้น
กลุ่มวิชาชีพอิสระ
 กำรรับงำนจำกภำยนอกจนกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจำ
 กำรใช้สิทธิในกำรเบิกจ่ำยยำให้กับญำติแล้วนำยำไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
 กำรรับประโยชน์จำกระบบกำรลจอคบัตรคิวให้แก่เจ้ำหน้ำที่หรือญำติเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
๑๕
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กลุ่มอาชีพ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยผู้มีหน้ำที่ดูแลบัตรคิวจะลจอคไว้มำกกว่ำที่หน่วยงำนกำหนดและไปเรียกรับประโยชน์จำก
บัตรคิวที่ลจอคไว้เกินเหล่ำนั้นจำกผู้รับบริกำรที่ต้องกำรลัดคิว
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
 กำรเรียกรับผลประโยชน์จำกกำรอนุญำตให้คืนของกลำง เป็นต้น
กลุ่มวิชาชีพวิชาการ

 คณะกรรมกำรตรวจรับผลงำนทำหน้ำที่เสมือนเป็นนำยหน้ำให้แก่บริษัทที่ปรึกษำ โดยรับ
รำยงำนผลกำรศึกษำมำพิจำรณำก่อนและแก้ไขในประเดจนที่คำดว่ำอำจถูกคณะกรรมกำรคน
อื่นท้วงติง รวมถึงกำรเข้ำไปแทรกแซงกำรพิจำรณำของกรรมกำรคนอื่น
๓ .ข้ า ร า ช ก า ร การเข้ามาดาเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่น
 สมำชิกสภำ/ผู้ บ ริ ห ำรท้องถิ่น มำดำเนิ น ธุร กิจกับ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ที่ตนเป็ น
สมำชิก
 ญำติ/ภรรยำ (อำจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นคู่สัญญำหรือรับเหมำงำนกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สมำชิกสภำ/ผู้บริหำรท้องถิ่นเข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐำนะผู้รับมอบอำนำจจำกบริษัท
ห้ำงร้ำน ในกำรยื่นซองประกวดรำคำ
 สมำชิกสภำ/ผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจรจำไกล่เกลี่ยในฐำนะตัวแทนบริษัทห้ำงร้ำน
ในกรณีงำนจ้ำงเหมำมีปัญหำ
 ผู้บริหำรสภำ/ผู้บริหำรท้องถิ่นหำประโยชน์ส่วนตัวจำกกำรเกจงกำไรจำกรำคำที่ดิน ทั้งในรูป
ของกำรใช้ข้อมูลภำยในไปซื้อ ที่ดินไว้ก่อน หรืออำจเป็นในรูปแบบที่กำหนดที่ตั้งโครงกำรใน
พื้นที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู่เพื่อขำยที่ดินของตนเองในรำคำที่สูง
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำสั ญญำเช่ำรถไปสั มมนำและดูงำนกับบริษัทซึ่งเป็นของ
สมำชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง
 นำยกเทศมนตรีและเทศมนตรีขำยสินค้ำหรือบริกำรของบริษัทตนเองให้กับเทศบำล
การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง
 กำรจัดสรรงบประมำณหรือโครงกำรเข้ำไปในพื้นที่ของตนเอง
 กำรใช้ ง บประมำณรำชกำรท ำโครงกำรพร้ อ มเขี ย นป้ ำ ยและชื่ อ ของผู้ ข องบประมำณ
ประกำศให้ชำวบ้ำนทรำบเพื่อเป็นกำรหำเสียง
 กำรที่สมำชิกสภำท้องถิ่นซึ่งมีบทบำทในกำรอนุมัติและตรวจสอบกำรใช้งบประมำณของ
ฝ่ำยบริหำรกลับไปมีส่วนในกำรใช้งบประมำณส่งผลต่อ กำรทำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบและใช้
วิ จ ำรณญำณในกำรตั ด สิ น ใจอนุ มั ติ เ อนเอี ย งจำกควำมถู ก ต้ อ งและประโยชน์ ส ำธำรณะ
เนื่องจำกต้องกำรงบที่เหลือจำกกำรแปรญัตติไปดำเนินกำรในเขตพื้นที่ของตน
๔.ประชาชน
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ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย
1. กำรนำทรัพย์สินของหน่วยงำนมำใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศั พท์ของหน่วยงำนติดต่อธุระ
ส่วนตัว นำรถรำชกำรไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น
2. กำรใช้อำนำจหน้ำที่ช่วยญำติหรือบุคคลอื่นให้เข้ำทำงำน
3. กำรใช้ข้อมูลของหน่วยงำนเพื่อแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทรำบ
มำตรฐำน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในกำรประมูล แล้ วให้ข้อมูล กับบริษัทเอกชนเพื่อให้ ได้เปรี ยบในกำร
ประมูล
4. กำรรับงำนนอกแล้วก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนของตน เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอำศัยตำแหน่ง
หน้ำที่ทำงรำชกำรรับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำโครงกำรให้บริษัทเอกชน เจ้ำหน้ำที่รัฐนำเวลำรำชกำรไปทำงำนส่วนตัว
5. กำรนำบุคลำกรของหน่วยงำนมำใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. กำรรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีกำรตัด สินใจที่เอื้อ
ประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น
7. กำรเข้ ำทำงำนหลั งออกจำกงำนเดิ มโดยใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ หรื อ อิทธิพลจำกที่เ คยดำรง
ตำแหน่งมำรับงำน หรือเอำประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยทำงำนเป็นผู้บริหำรหน่วยงำนกำกับ
ดูแลกิจกำรโทรคมนำคม แล้วไปทำงำนในบริษัทผู้ให้บริกำรโทรศัพท์
8. กำรลัดคิวให้กับผู้ใช้บริกำรที่คุ้นเคย
9. กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงำนแสวงหำประโยชน์ส่วนตน
10. กำรให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังควำมก้ำวหน้ำ หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ
11. กำรซื้อขำยตำแหน่ง กำรจ่ำยผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มำซึ่ง
กำรเลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือควำมดีควำมชอบพิเศษ
12. กำรเพิกเฉยต่อกำรรักษำผลประโยชน์ส่วนรวม
13. กำรเรียกร้องผลตอบแทนจำกกำรใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้ำที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง
โดยไม่เป็นธรรม
14. กำรที่มีหน้ำที่ดูแลหรือจัดกำรกิจกำรหรือโครงกำรใด แล้วเข้ำมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง หรือผู้อื่น
15. กำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่หำประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ใช้อำนำจหน้ำที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งำนรับเหมำของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำงทำสัญญำ
ซื้ออุปกรณ์สำนักงำนจำกบริษัทของครอบครัวตนเอง
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บทที่ 2
กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ปี พ.ศ. 2552 เป็นกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ 279 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นมำตรฐำนทำงจริยธรรม ให้ข้ำรำชกำรทั้งหลำยเกิดสำนึกลึกซึ้งและ
เที่ยงธรรมในหน้ำที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้ำรำชกำรควรแก่ควำมไว้วำงใจและเชื่อมั่นของปวงชน และดำรงตนมั่น
เป็นแบบอย่ำงที่ดีงำม สมกับควำมเป็นข้ำรำชกำรในพระบำทสมเดจจพระเจ้ำอยู่หัว
ทั้งนี้กำรฝ่ำฝืน จริยธรรมตำมหมวด 2 ของประมวลจริยธรรมนี้เป็ นควำมผิดวินัยตำมกฎหมำยว่ำด้ว ย
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพนักงำน
รำชกำร พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร
พ.ศ. 2537 แล้วแต่กรณี
หมวด 2 ข้อ 5 ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่ วนรวม
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
ไม่นำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่ำจะเป็นญำติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้ มี
บุญคุณส่วนตัว มำประกอบกำรใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุ ณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิ บัติต่อบุคคลนั้นต่ำง
จำกบุคคลอื่น เพรำะควำมชอบหรือชัง
(2) ไม่ใช้เวลำรำชกำร เงิน ทรัพย์สิน บุคลำกร บริกำรหรือสิ่งอำนวยควำมสะดวกของทำงรำชกำรไปเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญำตโดยชอบด้วยกฎหมำย
(3) ไม่กระทำกำรใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดควำมเคลือบแคลง
หรือสงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน้ำที่
ทั้งนี้ ในกรณีมีควำมเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นยุติกำรกระทำดังกล่ำวไว้ก่อนแล้วแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำส่วนรำชกำรและคณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ เมื่อคณะกรรมกำรจริยธรรม
วินิจฉัยเป็นประกำรใด แล้วจึงปฏิบัติตำมนั้น
(4) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงำนโดยตรงหรือหน้ำที่อื่นในรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำร
มหำชน หรื อหน่ วยงำนภำครัฐ ข้ำรำชกำรต้องยึดถือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็ นหลั ก ในกรณีที่มีควำม
ขั ด แย้ ง ระหว่ ำ งประโยชน์ ข องทำงรำชกำรหรื อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม กั บ ประโยชน์ ส่ ว นตนหรื อ ส่ ว นกลุ่ ม
อันจำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขำด ต้องยึดประโยชน์ของทำงรำชกำรและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
(1)
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หมวด 2 ข้อ 6 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่
และไม่ก ระทาการอัน เป็น การขัด กัน ระหว่า งประโยชน์ส่ว นตนและประโยชน์ส่ว นรวม โดยอย่ำ งน้อ ย
ต้องวำงตน ดังนี้
(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรื อ
ญำติของตน ไม่ว่ำก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้ำที่ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่กจตำม เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำ หรือกำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(2) ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกำรกระทำกำรที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพรำะมีอคติ
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงกำร กำรดำเนิ นกำร หรือกำรทำนิติกรรมหรื อสั ญญำ ซึ่งตนเองหรื อ
บุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยหรือประมวลจริยธรรมนี้
คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๙ ประการ ของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
(๑) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) กำรมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) กำรยึดถือประโยชนของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซ้อน
(๔) กำรยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย
(๕) กำรให้บริกำรแกประชำชนด้วยควำมรวดเรจว มีอัธยำศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๖) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแกประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไมบิดเบือนข้อเทจจจริง
(๗) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได
(๘) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร
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2.2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวด 1
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
ส่วนที่ 2
หน้ำที่และอำนำจของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
มำตรำ ๒๘ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
(๑) ไต่สวนและมีควำมเหจนกรณีมีกำรกล่ำวหำผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ใดมีพฤติกำรณ์ร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้ำที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้ำที่
หรื อ ใช้ อ ำนำจขั ด ต่ อ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมำย หรื อ ฝ่ ำ ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำมมำตรฐำน
ทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง
(๒) ไต่ ส วนและวิ นิ จฉั ย ว่ำ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ข องรั ฐ ร่ ำรวยผิ ด ปกติ กระท ำควำมผิ ด ฐำนทุ จริ ตต่ อ หน้ ำ ที่
หรือกระทำควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร หรือควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม
(๓) กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
และเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของตน คู่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ ำวะ
รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่ำว
(4) ไต่สวนเพื่อดำเนินคดีในฐำนควำมผิดอื่นที่พระรำชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กำหนดหรือที่มี
กฎหมำยกำหนดให้อยู่ในหน้ำที่และอำนำจของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
(5) หน้ำที่และอำนำจอื่นตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือ
กฎหมำยอื่น
ในกำรดำเนิ น กำรตำม (4) ในส่ ว นที่เกี่ยวกับ ควำมผิ ดตำมพระรำชบั ญญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญนี้
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จะดำเนินกำรเอง หรือมอบหมำยให้หน่วยงำนที่มีหน้ำที่และอำนำจในกำรดำเนินกำร
เป็นผู้ดำเนินกำรกจได้
หมวด 5
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ส่วนที่ 1
กำรยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และกำรตรวจสอบ
มำตรำ ๑๐๒ ในกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๒๘ (๓) อย่ำงน้อยคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ต้องกำหนดให้ผู้
ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ ต้องยื่น บัญชีทรั พย์ สิน และหนี้สิ นของตน คู่ส มรส และบุ ตรที่ยังไม่บรรลุ นิติภำวะ
ต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
(๑) ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
(๒) ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
(๓) ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
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(๔) ข้ำรำชกำรตุลำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่อธิบดีผู้พิพำกษำขึ้นไป
(๕) ข้ำรำชกำรตุลำกำรศำลปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดี
ปกครอง ซึง่ ดำรงตำแหน่งตัง้ แต่อธิบดีศำลปกครองชัน้ ต้นขึน้ ไป
(๖) ข้ำรำชกำรอัยกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อธิบดีอัยกำร
ขึ้นไป
(๗) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง
(๘) ตำแหน่งอื่นตำมที่กฎหมำยอื่นกำหนดให้มีหน้ำที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
(๙) ผู้บริหำรท้องถิ่น รองผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหำรท้องถิ่น และสมำชิกสภำท้องถิ่น ตำมที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
คู่สมรสตำมวรรคหนึ่งให้หมำยควำมรวมถึ งผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสำมีภริยำโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
มำตรำ ๑๐๓ เจ้ำพนักงำนของรัฐตำแหน่งใดจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนดโดยให้นำ
ควำมในวรรคสองของมำตรำ ๑๐๒ มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มำตรำ ๑๐๔ เมื่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน และ
หนี้สินตำมมำตรำ ๑๐๒ และมำตรำ ๑๐๓ แล้ว ให้เผยแพร่ให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไป และให้แจ้งให้
หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบด้วย
มำตรำ ๑๐๕ กำรยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ให้ยื่นพร้อมหลักฐำนที่พิสูจน์
ควำมมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งหลักฐำนกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำในรอบปีภำษีที่ผ่ำนมำ
โดยในกรณียื่นเป็นเอกสำรผู้ ยื่นจะต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องกำกับไว้ในบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน
และสำเนำหลักฐำนที่ยื่นไว้ทุกหน้ำ พร้อมทั้งจัดทำรำยละเอียดของเอกสำรประกอบบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน
ที่ ยื่ น ด้ ว ย ทั้ ง นี้ ทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ ต้ อ งแสดงรำยกำร ให้ ร วมทั้ ง ทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ในต่ ำ งประเทศ
และให้รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลดังกล่ำวที่มอบหมำยให้อยู่ในควำมครอบครอง หรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่ำ
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมด้วย
หลั ก เกณฑ์ ระยะเวลำ กำรขยำยระยะเวลำ วิ ธี ก ำรยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น และหลั ก ฐำน
ประกอบตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด โดยอำจกำหนดให้ยื่นด้วยวิธีกำรทำง
อิเลจ กทรอนิ กส์ กจได้ กำรกำหนดดังกล่ ำวให้ คำนึ งถึงวิวัฒ นำกำรของเทคโนโลยี ที่เหมำะสมกับ รู ป แบบและ
วิธี กำรใช้ อิ เลจ ก ทรอนิ ก ส์ แ ทนกำรใช้เ อกสำรได้ ด้ว ย รวมทั้ งให้ ส อดคล้ องกั บ กฎหมำยว่ ำด้ ว ยธุ ร กรรมทำง
อิเลจกทรอนิกส์ ระยะเวลำที่กำหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่ำวต้องไม่น้อยกว่ำหกสิบวัน
กำรยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตำมวรรคหนึ่ง ให้ยื่นตำมกำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ตำแหน่งตำมมำตรำ ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) และ (๙) ให้ยื่นเมื่อเข้ำรับตำแหน่ง และพ้นจำกตำแหน่ง
(๒) ตำแหน่งตำมมำตรำ ๑๐๒ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
นอกจำก (๑) ให้ยื่นเมื่อเข้ำรับตำแหน่งและเมื่อ พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และทุกสำมปีตลอดเวลำที่ยัง
ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
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ในกรณีตำม (๑) ถ้ำพ้นจำกตำแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งใหม่ ภำยใน
หนึ่งเดือน ผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจำกตำแหน่งและกรณีเข้ำดำรงตำแหน่งใหม่ แต่ไม่
ต้องห้ำมที่ผู้นั้นจะยื่นเพื่อเป็นหลักฐำน
ในกรณีตำม (๑) หรือ (๒) ถ้ำเจ้ำพนักงำนของรัฐผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นใด ที่มีหน้ำที่ต้อง
ยื่น บั ญชีทรั พย์ สิ น และหนี้ สิ นด้ว ย เจ้ ำพนั กงำนของรัฐ ผู้ นั้ น ไม่ต้องยื่ น บั ญชีทรั พย์ สิ นและหนี้ สิ นใหม่ แต่ไม่
ต้องห้ำมที่ผู้นั้นจะยื่นเพื่อเป็นหลักฐำน
มำตรำ ๑๐๖ เพื่อประโยชน์ในกำรมีส่ว นร่ว มของประชำชนในกำรตรวจสอบทรั พย์สิ นและหนี้สิ น
ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน ที่ตั้งของอสังหำริมทรัพย์ และเอกสำร
ประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งตำมมำตรำ ๑๐๒ (๑) เฉพำะนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
และสมำชิกวุฒิสภำ และบุคคลตำมมำตรำ ๑๐๒ (๒) (๓) (๗) และ (๙) รวมทั้งของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว ให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไปโดยเรจว แต่ต้องไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่ ครบ
ก ำหนดต้ อ งยื่ น บั ญ ชี ดั ง กล่ ำ ว โดยบั ญ ชี แ สดงรำยกำรทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ ตั้ ง ของอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์
และเอกสำรประกอบต้องไม่ระบุถึงรำยละเอียด ทำงทะเบียนของทรัพย์สิน และภำพถ่ำยทรัพย์สิน หรือข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่จำเป็นหรือที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อเจ้ำของข้อมูลได้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด โดยกำรเผยแพร่ให้กำหนดช่วงระยะเวลำในกำรดำเนินกำรที่ชัดเจน
กำรเปิ ดเผยบั ญชีแสดงรำยกำรทรั พย์ สิ น และหนี้ สิ น ของบุ คคลตำมมำตรำ ๑๐๒ (๙) ตำแหน่ งใด
ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
ในกรณีที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เหจนว่ำกำรเปิดเผยข้อมูลตำมวรรคหนึ่ง อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อ
เจ้ำของข้อมูล ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ดำเนินกำรลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประกำรอื่นใด ที่ไม่เป็นกำร
เปิดเผยข้อมูลนั้นก่อนกำรเปิดเผยให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไปได้ โดยแจ้งให้ผู้ยื่นทรำบถึงกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำว
มำตรำ ๑๐๗ เมื่อมีกำรแต่งตั้งหรือสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐพ้นจำกตำแหน่งที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนดให้ ต้องยื่ น บัญชีท รัพย์ สิน และหนี้ สิน ในหน่ว ยงำนใด ให้หั วหน้ำหน่ว ยงำนนั้ นแจ้งให้คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. ทรำบ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำรแต่งตั้งหรือสั่งให้พ้นจำกตำแหน่ง ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ได้รับเลือกตั้ง ให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งที่จะเป็นผู้แจ้ง
มำตรำ ๑๐๘ บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ มี ผู้ ยื่ น ต่ อ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ให้ ส ำนั ก งำนจั ด ให้ มี
มำตรกำรป้องกันมิให้มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อควำมหรือเอกสำรได้
มำตรำ ๑๐๙ ผู้มีหน้ำที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ผู้ใดไม่ยื่นบัญชีแสดง
รำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินตำมเวลำที่กำหนด ให้สำนักงำนมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่ำวทรำบ โดยทำง
ไปรษณีย์ตอบรับหรือทำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ พร้อมทั้งกำหนดเวลำที่ขยำยให้ซึ่งต้องไม่เกินสำมสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และในกรณีที่มีควำมจำเป็นอำจขยำยระยะเวลำได้อีกไม่เกินสำมสิบวัน
เมื่อปรำกฏว่ำบัญชีทรัพย์ สิน และหนี้ สิน หรื อเอกสำรประกอบที่ได้รั บมำตำมวรรคหนึ่งไม่ครบถ้ว น
หรือมีข้อมูลคลำดเคลื่อน และไม่มีพฤติกำรณ์อันเชื่อได้ว่ำมี เจตนำปกปิดทรัพย์สินหรือหนี้สิน ให้เลขำธิกำร
หรื อ ผู้ ที่ เ ลขำธิ ก ำรมอบหมำยแจ้ ง ให้ บุ ค คลดั ง กล่ ำ วด ำเนิ น กำรให้ ครบถ้ ว นหรื อ ถู ก ต้ อ งภำยในระยะเวลำ
ที่เลขำธิกำรกำหนด
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เมื่อครบกำหนดระยะเวลำตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ถ้ำบุคคลดังกล่ำวยังไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน ยื่นไม่ครบถ้วนหรือมีข้อมูลคลำดเคลื่อน และมีพฤติกำรณ์อันเชื่อได้ว่ำมีเ จตนำปกปิดทรัพย์สินหรือ
หนี้สิน ให้สำนักงำนเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ดำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๑๔ ต่อไป
มำตรำ ๑๑๐ ในกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ดำเนินกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องและควำมมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินตำมบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นไว้ ต่อคณะกรรมกำร
ป.ป.ช. ครั้งแรก และเมื่อมีกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินครั้งต่อ ๆ ไป ให้ตรวจสอบถึงควำมเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพย์สินและหนี้สินด้วย
กำรดำเนิ น กำรตำมวรรคหนึ่ ง คณะกรรมกำร ป.ป.ช. อำจมอบหมำยให้ พนั กงำนเจ้ ำหน้ ำที่ หรื อ
พนั ก งำนไต่ ส วน ด ำเนิ น กำรตรวจสอบตำมวรรคหนึ่ ง ก่ อ นเสนอคณะกรรมกำร ป.ป.ช. พิ จ ำรณำกจ ไ ด้
ตำมหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร ระยะเวลำที่ จ ะต้ อ งตรวจสอบหรื อ พิ จ ำรณำข้ อ โต้ แ ย้ ง ให้ แ ล้ ว เสรจ จ และเงื่ อ นไข
ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ประกำศกำหนด
เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ให้นำควำมในมำตรำ ๓๔ และมำตรำ ๓๘ มำใช้
บังคับกับกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินด้วยโดยอนุโลม และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนไต่สวน
มีอำนำจตำมมำตรำ ๓๔ (๑) (๒) และ (๓) ด้วย
มำตรำ ๑๑๑ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๐๖ ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เปิดเผยผลกำรตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สินของผู้ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้ สิน ตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไป กำรเปิดเผยดังกล่ำวให้เปิดเผยว่ำผิดปกติหรือไม่
ในกรณีที่มีกำรเปิดเผยผลกำรตรวจสอบว่ำไม่พบเหตุผิดปกติ กำรเปิดเผยเช่นนั้นไม่เป็นกำรตัดอำนำจ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ที่จะดำเนินกำรตรวจสอบเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยของควำมถูกต้อง หรือ
ควำมมีอยู่จริงขึ้นในภำยหลัง
มำตรำ ๑๑๒ ในกำรตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีอำนำจสั่งให้ หน่วยงำน
ของรัฐ สถำบันกำรเงิน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบควำมถูกต้องหรือควำมมีอยู่จริง ตำมที่ปรำกฏใน
รำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน ที่ยื่นไว้ต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือทรัพย์สินหรือหนี้สินอื่นใดที่มิได้แจ้ งไว้ใน
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และแจ้งผลให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ทรำบภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด โดยมิให้นำบทบัญญัติของกฎหมำยที่ห้ำมหน่วยงำนใดเปิดเผยข้อมูลในควำมครอบครองมำใช้บังคับกับ
กำรแจ้งข้อมูลดังกล่ำว
มำตรำ ๑๑๓ ในกรณีที่ผลกำรตรวจสอบควำมเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินพบว่ำ มีพฤติกำรณ์
ร่ำรวยผิดปกติ ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ดำเนินกำรไต่สวนเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไป
มำตรำ ๑๑๔ เมื่อปรำกฏว่ำผู้มีหน้ำที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ผู้ใดจงใจ
ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อควำมอันเป็นเทจจ
หรือปกปิดข้อเทจจจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ และมีพฤติกำรณ์อันควรเชื่อได้ว่ำมีเจตนำไม่แสดงที่มำแห่งทรัพย์สิน
หรือหนี้สินนั้น ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กรรมกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย แจ้งข้อกล่ำวหำให้
ผู้นั้นทรำบ และกำหนดระยะเวลำตำมสมควรที่ผู้นั้นจะมำชี้แจงข้อกล่ำวหำ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เพื่อพิจำรณำต่อไป
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กรณีตำมวรรคหนึ่ง หำกคณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีมติว่ำผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรำยกำร ทรัพย์สิน
และหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อควำมอันเป็นเทจจ หรือ ปกปิดข้อเทจจจริง
ที่ ค วรแจ้ ง ให้ ท รำบ และมี พ ฤติ ก ำรณ์ อั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ ำ มี เ จตนำไม่ แ สดงที่ ม ำแห่ ง ทรั พ ย์ สิ น หรื อ หนี้ สิ น
ให้ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑) กรณีเป็นบุคคลตำมมำตรำ ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) และ (๙) ให้เสนอเรื่องต่อศำลฎีกำ แผนกคดีอำญำ
ของผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองเพื่อวินิจฉัย ทั้งนี้ ให้ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของ ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
มีอำนำจพิจำรณำและพิพำกษำคดีของบุคคลตำมมำตรำ ๑๐๒ (๙) ด้วย
(๒) กรณีเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ยกเว้นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมมำตรำ ๑๐๒ (๙) ให้เสนอเรื่อง ต่อศำล
อำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อวินิจฉัย
ในกำรดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่ำวหำตำมวรรคสอง ให้นำควำมในมำตรำ ๘๐ มำตรำ ๘๑ และ มำตรำ ๘๖
มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ส่วนที่ 2
กำรดำเนินกำรกรณีร่ำรวยผิดปกติ
มำตรำ ๑๑๕ เมื่อควำมปรำกฏต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ไม่ว่ำเพรำะเหตุมีกำรกล่ำวหำ หรือเพรำะ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยว่ำเจ้ำพนักงำนของรัฐผู้ใดร่ำรวยผิดปกติ ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
ดำเนินกำรไต่สวนโดยพลัน
กำรกล่ ำ วหำและกำรไต่ ส วนของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ตำมวรรคหนึ่ ง ให้ น ำควำมในหมวด ๒
กำรไต่สวน มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่จะมีกำรบัญญัติไว้เป็นกำรเฉพำะในส่วนนี้
มำตรำ ๑๑๖ ในกำรไต่สวนและมีควำมเหจนหรือวินิจฉัยว่ำผู้ใดร่ำรวยผิดปกติ ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
มีอำนำจตรวจสอบที่มำของทรัพย์สินและหนี้สิน กำรเคลื่อนไหวทำงกำรเงิน หรือกำรทำธุรกรรมของบุคคลนั้น
และดำเนิ น กำรอื่ น ใดเพื่ อให้ ไ ด้ ข้ อเทจ จจริ ง มำประกอบกำรวิ นิ จ ฉัย และในกรณี ที่ผู้ ถู กกล่ ำ วหำได้ ยื่ น บั ญ ชี
ทรัพย์สินและหนี้สินไว้แล้ว ไม่ว่ำจะเป็นกำรยื่นต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือเป็นกำรยื่นตำมมำตรำ ๑๓๐
ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. นำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมำพิจำรณำเพื่อ เทียบเคียง กับทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะ
ดำเนินกำรไต่สวน ประกอบกับรำยได้และรำยจ่ำย และกำรเสียภำษีเงินได้ของผู้นั้น และเพื่อประโยชน์แห่งกำรนี้
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีอำนำจสั่ ง ให้ ผู้ ถูก กล่ ำวหำยื่ น บั ญ ชีทรั พย์ สิ น และหนี้ สิ นตำมรำยกำรและภำยใน
ระยะเวลำที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด ไม่ว่ำผู้นั้นจะได้เคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมำก่อนแล้วหรือไม่
กจตำม
ระยะเวลำที่กำหนดตำมวรรคหนึ่ง ต้องไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน
เมื่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ดำเนินกำรไต่สวนตำมวรรคหนึ่งแล้ว แม้ผู้ถูกกล่ำวหำจะถึงแก่ค วำมตำย
กจไม่ตัดอำนำจของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ที่จะดำเนิ นกำรตรวจสอบต่อไป แต่ต้องดำเนินกำรให้แล้ว เสรจ จ
ภำยในสองปีนับแต่วันที่ผู้นั้นถึงแก่ควำมตำย
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มำตรำ ๑๑๗ เมื่อผู้ถูกกล่ำวหำได้รับแจ้ง ข้อกล่ำวหำว่ำร่ำรวยผิดปกติแล้ว ให้ผู้ถูกกล่ำวหำมีหน้ำที่
พิสูจน์หรือแสดงที่มำของรำยได้หรือทรัพย์สินของตน
มำตรำ ๑๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ
ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ส่งรำยงำน สำนวนกำรไต่สวน เอกสำร พยำนหลักฐำน และควำมเหจนไปยังอัยกำร
สูงสุดภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่มีมติ เพื่อให้อัยกำรสูงสุดดำเนินกำรยื่นคำร้องต่อศำลอำญำคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อขอให้ ศำลสั่งให้ทรัพย์สิน ที่ร่ำรวยผิ ดปกติตกเป็นของแผ่ นดินต่อไป และให้น ำควำมใน
มำตรำ ๘๓ มำตรำ ๘๔ มำตรำ ๑๑๙ มำตรำ ๑๒๐ และมำตรำ ๑๒๑ มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอัยกำรสูงสุด ให้ประธำนกรรมกำรยื่นคำร้อง
ต่อศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อขอให้ศำลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน
ต่อไป โดยให้นำควำมในมำตรำ ๘๐ มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีตำมวรรคหนึ่งให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. แจ้งคำวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเทจจจริงโดยสรุปไปยัง
ผู้บังคับบัญชำหรือผู้มีอำนำจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่ำวหำภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่วินิจฉัย เพื่อสั่ง
ลงโทษไล่ออกภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้ถือว่ำกระทำกำรทุจริตต่อหน้ำที่
ควำมในวรรคสำมมิให้ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่ำวหำที่เป็นข้ำรำชกำรตุลำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรฝ่ ำยตุล ำกำรศำลยุติธ รรม ข้ำรำชกำรตุล ำกำรศำลปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจั ดตั้งศำล
ปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง หรือข้ำรำชกำรอัยกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร
ในกรณีที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยว่ำข้ำรำชกำรดังกล่ำวร่ำรวยผิดปกติ ให้แจ้งให้ประธำน
กรรมกำรแจ้ งไปยังประธำนกรรมกำรตุล ำกำรศำลยุ ติธ รรม ประธำนกรรมกำรตุล ำกำรศำลปกครอง หรื อ
ประธำนกรรมกำรอัยกำร แล้วแต่กรณี เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย ระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำย
ตุลำกำรศำลยุติธรรม กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง หรือกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร แล้วแต่กรณีต่อไป และในกรณีที่มีกำรสั่งให้พ้นจำกรำชกำร ให้ถือว่ำเป็นกำรให้
พ้นจำกรำชกำรเพรำะกระทำกำรทุจริตต่อหน้ำที่
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำเป็นผู้บริหำรท้องถิ่ น รองผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหำรท้องถิ่น หรือสมำชิก
สภำท้องถิ่น ให้ส่งคำวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเทจจจริงโดยสรุปไปยังผู้มีอำนำจสั่งให้พ้นจำกตำแหน่ง เพื่อสั่งให้พ้น
จำกตำแหน่งภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระทำกำรทุจริตต่อหน้ำที่
ให้ผู้บังคับบัญชำหรือผู้มีอำนำจแต่งตั้งถอดถอนตำมวรรคสำม หรือผู้มีอำนำจสั่งให้พ้นจำกตำแหน่ง
ตำมวรรคห้ำ มีอำนำจสั่งไล่ออกหรือดำเนินกำรถอดถอนได้โดยไม่ต้องสอบสวนหรือขอมติจำกคณะรัฐมนตรี
หรือควำมเหจนชอบจำกองค์กรบริหำรงำนบุคคล
มำตรำ ๑๒๓ ในกรณีที่มีคำพิพำกษำอันถึงที่สุดของศำลให้ยกคำร้องขอด้วยเหตุที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่ได้
ร่ำรวยผิดปกติตำมที่ถูกกล่ำวหำ และถ้ำผู้ถูกกล่ำวหำได้ถูกไล่ออกหรือถูกถอดถอน ตำมมำตรำ ๑๒๒ วรรคสำม
หรือวรรคห้ำ ให้ผู้บังคับบัญชำ หรือผู้มีอำนำจแต่งตั้งถอดถอน หรือผู้มีอำนำจสั่งให้พ้นจำกตำแหน่ง แล้วแต่กรณี
สั่งเพิกถอนคำสั่งไล่ออกหรือถอดถอนโดยเรจว และผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน หรือประโยชน์
อื่นใดที่พึงได้รับถ้ำมิได้ถูกไล่ออกหรือถูกถอดถอน ทั้งนี้ ตำมระเบียบบริหำรงำนบุคคลหรือมติคณะรัฐมนตรี
กำหนด
๒๕
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ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำผู้ถูกกล่ำวหำเป็นข้ำรำชกำรตำมมำตร 122 วรรคสี่ กำรจะดำเนินกำรอย่ำงใด
ให้ เ ป็ น ไปตำมระเบี ย บที่ คณะกรรมกำรตุ ล ำกำรศำลยุ ติ ธ รรม คณะกรรมกำรตุล ำกำรศำลปก ครอง หรื อ
คณะกรรมกำรอัยกำร แล้วแต่กรณี กำหนด
กำรดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ผู้นั้นได้รับควำมเป็นธรรมตำมกฎหมำย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลสำหรับผู้ถูกกล่ำวหำนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับ
ดังกล่ำว ให้ดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวห้ำมไม่ให้หน่วยงำนของรัฐยกอำยุ
ควำมใดขึ้นอ้ำงอันจะเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถให้ควำมเป็นธรรมแก่บุคคลดังกล่ำวได้
มำตรำ ๑๒๔ กำรโอนหรือกำรกระทำใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของเจ้ำพนักงำนของรัฐ ที่ได้กระทำ
หลั งจำกคณะกรรมกำร ป.ป.ช. สั่งให้ เจ้ ำพนักงำนของรัฐ ผู้ นั้ นแสดงรำยกำรทรัพย์ สิ นและหนี้ สิ นของผู้ ถูก
กล่ำวหำตำมมำตรำ ๑๑๖ ถ้ำคณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรืออัยกำรสูงสุด แล้วแต่กรณี มีคำขอโดยทำเป็นคำร้อง
ศำลมีอำนำจสั่งเพิกถอนกำรโอนหรือระงับกำรกระทำนั้น ๆ ได้ เว้นแต่ผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์จะแสดงให้
เป็นที่พอใจแก่ศำลว่ำตนได้รับโอนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นมำโดยสุจริตและมีค่ำตอบแทน
มำตรำ ๑๒๕ ถ้ำศำลมีคำพิพำกษำหรื อคำสั่ งให้ ทรั พย์ สิน ของผู้ ใดซึ่งถูกกล่ ำวหำว่ำร่ำรวยผิ ดปกติ
ตกเป็นของแผ่นดิน ให้ทรัพย์สินดังกล่ำวตกเป็นของแผ่นดินตั้งแต่วันที่ศำลมีคำพิพำกษำ หำกไม่สำมำรถบังคับ
เอำแก่ทรัพย์สินเหล่ำนั้นได้ทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน ให้บังคับเอำแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่ำวหำได้ ภำยใน
ระยะเวลำสิบปีนับแต่วันที่ศำลมีคำพิพำกษำถึงที่สุด แต่ต้องไม่เกินมูลค่ำของทรัพย์สินที่ศำลสั่งให้ตกเป็นของ
แผ่นดิน
หมวด 6
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
มำตรำ ๑๒๖ นอกจำกเจ้ ำ พนั ก งำนของรั ฐ ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ก ำหนดไว้ เ ป็ น กำรเฉพำะแล้ ว ห้ ำ มมิ ใ ห้
กรรมกำร ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้ำพนักงำนของรัฐที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.ประกำศกำหนด
ดำเนินกิจกำรดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น คู่สัญญำ หรื อมีส่ ว นได้เสียในสัญญำที่ทำกับ หน่ วยงำนของรัฐ ที่เจ้ ำพนัก งำนของรัฐ ผู้ นั้ น
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐซึ่งมีอำนำจไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรกำกับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบหรือดำเนินคดี
(๒) เป็ น หุ้ น ส่ ว นหรื อผู้ ถือ หุ้ น ในห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นหรื อบริ ษัทที่ เข้ำ เป็ น คู่สั ญ ญำกับ หน่ ว ยงำนของรั ฐ ที่
เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐซึ่งมีอำนำจไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
กำรกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด
ไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
(๓) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือ
รำชกำรส่วนท้องถิน่ หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น อัน มีลั กษณะเป็ นกำรผูกขำดตัดตอน หรือเป็ นหุ้ น ส่ วนหรื อผู้ ถือหุ้น ในห้ำงหุ้ นส่ ว นหรื อบริษัทที่รั บ
สัมปทำน หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว ในฐำนะที่เป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐซึ่งมีอำนำจไม่ว่ำโดยตรง
หรือโดยอ้อมในกำรกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือ
บริษัทมหำชนจำกัดไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
๒๖
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(๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน
นั้นอำจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำร หรือกระทบต่อควำมมีอิสระ ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนของรัฐผู้นั้น
ให้นำควำมในวรรคหนึ่ง มำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำพนักงำนของรัฐตำมวรรคหนึ่งด้วย โดยให้ถือ
ว่ำกำรดำเนินกิจกำรของคู่สมรสเป็นกำรดำเนินกิจกำรของเจ้ำพนักงำนของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณี ที่คู่สมรสนั้น
ดำเนินกำรอยู่ก่อนที่เจ้ำพนักงำนของรัฐจะเข้ำดำรงตำแหน่ง
คู่สมรสตำมวรรคสองให้หมำยควำมรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสำมีภริยำโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
เจ้ำพนักงำนของรัฐที่มีลักษณะตำม (๒) หรือ (๓) ต้องดำเนินกำรไม่ให้มีลักษณะดังกล่ำว ภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่เข้ำดำรงตำแหน่ง
มำตรำ ๑๒๗ ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์ กรอิสระ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง และผู้ดำรง
ตำแหน่งทำงกำรเมืองที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด ดำเนินกำรใดตำมมำตรำ ๑๒๖ (๔) ภำยในสองปีนับแต่
วันที่พ้นจำกตำแหน่ง
มำตรำ ๑๒๘ ห้ำมมิให้เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอำจคำนวณเป็นเงิน
ได้จำกผู้ใด นอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอำศัย
อำนำจตำมบทบั ญญัติแห่ งกฎหมำย เว้นแต่กำรรั บ ทรัพย์ สิ นหรื อประโยชน์ อื่นใด โดยธรรมจรรยำตำม
หลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
ควำมในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุพกำรี ผู้สืบสันดำน หรือ
ญำติที่ให้ตำมประเพณี หรือตำมธรรมจรรยำตำมฐำนำนุรูป
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำ
พนักงำนของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มำตรำ ๑๒๙ กำรกระทำอัน เป็น กำรฝ่ ำฝืน บทบั ญญัติในหมวดนี้ ให้ ถือว่ำเป็นกำรกระทำควำมผิ ด
ต่อตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม

๒๗

คูม่ ือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน | สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

หมวด 11
บทกำหนดโทษ
มำตรำ ๑๖๗ ผู้มีหน้ำที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด ตำมมำตรำ ๒๘ (๓)
กรรมกำรตำมมำตรำ ๔๒ หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๕๘ ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีรำยกำรทรัพย์สินและ
หนี้สิ นและเอกสำรประกอบต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช.หรือประธำนวุฒิส ภำ แล้ว แต่กรณี ภำยในเวลำที่
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญนี้กำหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรำยกำร ทรัพย์สินหรื อหนี้สินด้วย
ข้อควำมอันเป็นเทจจ หรือปกปิดข้อเทจจจริงที่ควรแจ้งให้ทรำบ และมีพฤติกำรณ์อันควรเชื่อได้ว่ำมีเจตนำไม่แสดง
ที่มำแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มำตรำ ๑๖๘ เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๒๖ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กรณีควำมผิ ดตำมมำตรำ ๑๒๖ วรรคสอง ถ้ำพิสู จน์ได้ว่ำเจ้ำพนั กงำนของรั ฐนั้นรู้เหจนยินยอมด้ว ย
เจ้ำพนักงำนของรัฐนั้นต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มำตรำ ๑๖๙ เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๒๘ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มำตรำ ๑๗๐ เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๒๗ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มำตรำ ๑๗๑ เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในพฤติกำรณ์ ที่อำจทำให้
ผู้อื่นเชื่อว่ำมีตำแหน่งหรือหน้ำที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้ำที่นั้นเพื่อแสวงหำประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมำยสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบำทถึง
สองหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มำตรำ ๑๗๒ เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในตำแหน่ง หรือหน้ำที่ หรือ
ใช้อำนำจในตำแหน่งหรือหน้ำที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสีย หำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริต ต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ
มำตรำ ๑๗๓ เจ้ำพนักงำนของรั ฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ หรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำง
ประเทศ ผู้ใด เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อ
กระทำกำรหรือไม่กระทำกำรอย่ำงใดในตำแหน่งไม่ว่ำกำรนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้ำที่ ต้องระวำงโทษจำคุก
ตั้งแต่ห้ำปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงสี่แสนบำท
มำตรำ ๑๗๔ ผู้ใดเป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ หรือเจ้ำ หน้ำที่ขององค์กำร
ระหว่ำงประเทศ กระทำกำรหรือไม่กระทำกำรอย่ำงใดในตำแหน่ง โดยเหจนแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่ง
ตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งนั้น ต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงยี่สิบปี
หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงสี่แสนบำท
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มำตรำ ๑๗๕ ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือ ผู้อื่นเป็น
กำรตอบแทนในกำรที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้ำพนักงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ หรือเจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กำรระหว่ำงประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมำยหรือโดยอิทธิพลของตน ให้กระทำกำร หรือไม่กระทำ
กำรในหน้ำที่อนั เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
มำตรำ ๑๗๖ ผู้ ใดให้ ขอให้ หรื อรั บ ว่ำจะให้ ทรั พย์ สิ น หรื อประโยชน์ อื่นใดแก่เจ้ ำพนั กงำนของรั ฐ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ หรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทำกำร ไม่กระทำกำร
หรือประวิงกำรกระทำอันมิชอบด้วยหน้ำที่ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระทำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่ มีควำมเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทำไป
เพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่ำวไม่มีมำตรกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพื่อป้องกัน มิให้
มีกำรกระทำควำมผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีควำมผิดตำมมำตรำนี้ และต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่ำ แต่ไม่เกิน
สองเท่ำของค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ
นิติบุคคลตำมวรรคสอง ให้หมำยควำมถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยและนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับนิ ติบุคคลตำมวรรคสอง ให้หมำยควำมถึงผู้แทนของนิติบุคคล ลู กจ้ำง
ตัว แทน บริ ษัทในเครื อ หรือบุ คคลใดซึ่งกระทำกำรเพื่อหรื อในนำมของนิ ติบุ คคลนั้ น ไม่ว่ำจะมีหน้ ำที่และ
อำนำจในกำรนั้นหรือไม่กจตำม
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บทที่ 3
มาตรการเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1. มาตรการป้องกันกรณีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
1) เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ
1.1) พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งและกำรบริ ห ำรพั ส ดุ ภ ำครั ฐ พ.ศ. 2560 โดยเฉพำะ
มำตรำ 13 “ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ผู้มีหน้ำที่ดำเนินกำรต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำใน
งำนนั้น”
1.2) ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน โดยเฉพำะ ข้อ 3 (3)
“ต้องรำยงำนกำรดำรงตำแหน่งทั้งที่ได้รับค่ำตอบแทนและไม่ได้รับค่ำตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่
ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน รำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นของรัฐ และกิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่
ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรและคณะกรรมกำรจริยธรรม ในกรณีที่กำรดำรงตำแหน่ งนั้ น ๆ อำจขัดแย้งกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที่หรืออำจทำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เสียหำย
2) แนวทำงกำรดำเนินงำน
2.1) พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำตรำ 96 วรรค 2
และกฎกระทรวง ข้อ 5
กรณีจัดซื้อจัดจ้ำงมีวงเงินเลจกน้อยไม่เกิน 100,000 บำท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็น
ผู้ตรวจรับพัสดุกจได้
2.2) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ตำม
ข้อ 25,26,27
กรณีแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร 1 คน และกรรมกำร
อย่ำงน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจำกข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ ในกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ หำกปรำกฏว่ำมีผู้เสนอ
รำคำต่ำสุดเท่ำกันหลำยรำยให้คณะกรรมกำรพิจำรณำรำคำต่ำสุดของผู้เสนอรำคำในลำดับแรกเป็นผู้ชนะกำร
เสนอรำคำในครั้งนั้น
2.3) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ตำม
ข้อ 27 วรรค 4 วรรค 5
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำใน
กำรซื้อหรือจ้ำงครั้งนั้น ทั้งนี้ กำรมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจำรณำของประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง
หำกประธำนหรือกรรมกำรทรำบว่ำตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำในกำรซื้อ
หรือจ้ำงครั้งนั้น ให้ประธำนหรือกรรมกำรผู้นั้นลำออกจำกกำรเป็นประธำนหรือกรรมกำรในคณะกรรมกำรที่ตน
ได้รับกำรแต่งตั้งนั้น และให้รำยงำนหัวหน้ำรำยงำนของรัฐทรำบเพื่อสั่งกำรตำมที่เหจนสมควรต่อไป
2.4) หำกพบว่ำมีกำรกระทำผิด ต้องดำเนินกำรทำงวินัย ละเมิด และอำญำอย่ำงเคร่งครัด
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2. มาตรการป้องกันกรณีการเบิกค่าตอบแทนที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
1) เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ
1.1) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ ำยในกำรบริห ำรงำนของส่ว นรำชกำร
พ.ศ. 2553
1.2) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย ที่มีกำรกำหนดไว้เฉพำะ เช่น กำรเดินทำงไปรำชกำร
เบี้ ยประชุมกรรมกำร ค่ำใช้จ่ ำยในกำรฝึ กอบรม ประชุมสั มมนำ กำรปฏิบั ติงำนนอกเวลำรำชกำร กำรใช้
โทรศัพท์ของทำงรำชกำร ฯลฯ
2) แนวทำงกำรดำเนินงำน
2.1) ผู้ บ ริ ห ำร ผู้ บั งคับ บั ญชำทุกระดับ ต้องตระหนั กและให้ ควำมส ำคัญ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ
ติดตำม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชำกระทำกำรใดๆ ในกำรเบิกค่ำตอบแทนต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้อง
2.2) กรณีกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใดไม่เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย อันเป็น
เหตุให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำย ให้ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
โดยเรจว
3. มาตรการป้องกันกรณีการใช้รถราชการเพื่องานส่วนตัว
1) เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ
1.1) ประมวลกฎหมำยอำญำ
1.2) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ 151 ผู้ใดเป็นเจ้ำพนักงำน มีหน้ำที่ซื้อ ทำ จัดกำรหรือรักษำทรัพย์ใดๆ ใช้อำนำจในตำแหน่ง
โดยทุจริต อันเป็นกำรเสียหำยแก่รัฐ เทศบำล สุขำภิบำลหรือเจ้ำของทรัพย์สินนั้น ต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ห้ำ
ปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงสี่แสนบำท
[อัตรำโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยอำญำ
(ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]
1.3) ประกำศสำนักงำนสถิติแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรใช้ และกำรควบคุมรถส่วนกลำง พ.ศ. 2561
2.) แนวทำงกำรดำเนินงำน
2.1) ห้ำมข้ำรำชกำรหรือบุคลำกรนำรถรำชกำรไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ ทั้งใน
เวลำรำชกำร และนอกเวลำรำชกำร หรื อนอกสถำนที่ป ฏิบั ติงำน โดยเฉพำะสถำนที่ที่ไม่เหมำะสมหรือไม่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร
2.2) ให้สำนักงำนเลขำนุกำรกรม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ กำรใช้รถ กำรเบิกจ่ำยค่ำเชื้อเพลิง ค่ำซ่อมบำรุง
โดยมีกระบวนกำรตรวจสอบ รับรอง และดำเนินกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบโดยเคร่งครัด
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บทที่ 4
กรณีตัวอย่าง การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กรณี : การใช้รถหลวง
ข้ำรำชกำรหน่วยงำนของรัฐแห่งหนึ่ง ได้นำรถยนต์ส่วนกลำง ซึ่งเป็นรถยนต์ที่มีไว้เพื่อกิจกำรอันเป็นส่วนรวมของ
หน่วยงำนไปใช้ในลักษณะรถประจำตำแหน่ง โดยข้ำรำชกำรดังกล่ำว จะโทรศัพท์สั่งกำรพนักงำนขับรถโดยตรง และให้
พนักงำนขับรถเป็นผู้เกจบกุญแจไว้ และยังให้พนักงำนขับรถ นำรถยนต์ส่วนกลำงไปรับ – ส่ง ตนเองระหว่ำงบ้ำนพักกับ
หน่วยงำน ในช่วงเช้ำและเยจน โดยไม่มีกำรจัดทำเอกสำรควบคุมกำรใช้รถตำมระเบียบทำงรำชกำร ทำให้ไม่สำมำรถ
ตรวจสอบได้ว่ำ ใช้รถเพื่องำนรำชกำรหรือไม่ หรือ เมื่อเสรจจสิ้นกำรใช้งำนในแต่ละวันได้นำรถมำเกจบรักษำที่โรงเกจบ
ภำยในหน่วยงำนหรือไม่
กรณีนี้ สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ชี้มูลว่ำ : เป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร
พ.ศ. 2523 กำรกระทำทุจริตและใช้อำนำจหน้ ำที่โดยมิชอบก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่เงินหรือทรั พย์ สินของทำง
รำชกำร โดยอำศัยโอกำสที่ตนมีอำนำจหน้ ำที่ในกำรพิจำรณำอนุมัติใช้ร ถยนต์ส่ วนกลำง แต่กลับ นำรถยนต์ไปใช้ใน
ลักษณะที่เป็นรถประจำส่วนตัว
“กำรใช้รถยนต์ไป – กลับ ที่พักเป็นประจำส่วนตัว แม้จะมีระยะทำงสั้นๆ หรือใช้รถยนต์ไปในสถำนที่อื่น เช่น ไป
รับประทำนอำหำรกลำงวัน หรือไปทำธุระส่วนตัว ถือว่ำเป็นกำรใช้รถยนต์โดยไม่เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร
และเป็ นกำรกระทำกำรทุจริต ซึ่งต้องถูกดำเนิ นคดีทำงอำญำและทำงวินัย นอกจำกคนใช้รถยนต์จะมีควำมผิดแล้ ว
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน และผู้อนุมัติเบิก – จ่ำย ค่ำน้ำมัน กจจะถูกดำเนินกำรทำงวินัยด้วย รวมทั้งเรียกเงิน
ค่ำน้ำมันทั้งหมดคืนรำชกำร”
หำกมีควำมจำเป็นที่จะใช้นอกเหนือจำกภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยนั้น กจควรจะได้รับอนุญำตเป็นหนังสือก่อน เพื่อไม่ให้
เกิดควำมเสียหำยในภำยหน้ำ
ข้อมูลจำก https://www.thairath.co.th/content/838509 เข้ำถึงเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2560
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กรณี : การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยมิชอบ ?
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ได้รับกำรเสนอรำคำพิเศษสำหรับค่ำประกันรถยนต์ใหม่ 30 คันของ หน่วยงำนที่รับผิดชอบอยู่
จำกนำยสนอง ลูกพี่ลูกน้องของเขำ พร้อมขอเสนอกำรบริกำรประกันรถฟรีให้กับรถยนต์ส่วนบุคคลของเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ บุคคลดังกล่ำว
ถ้ำท่ำนเป็น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ บุคคลดังกล่ำว ... ท่ำนจะตัดสินใจอย่ำงไรต่อไป
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ดังกล่ำว สมควรแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจำกตำแหน่งหน้ำที่ ต้องไม่รับข้อเสนอจำกนำยสนอง และ
ให้นำยสนองส่งเรื่องตำมขั้นตอนปกติ และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรแจ้งหัวหน้ำส่วนรำชกำรว่ำอำจมีส่วนได้เสียในกรณีนี้ จึง
ไม่รับกำรแต่งตั้งให้เป็ นเจ้ำหน้ำที่/กรรมกำรในกำรดำเนินกำรใดๆ และหำกนำยสนองเป็นผู้ชนะกำรเสนอรำคำขึ้นมำ
และยั ง จะให้ บ ริ กำรประกัน รถฟรี อีก ถึ ง แม้ว่ ำ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ บุ ค คลดั ง กล่ ำวสำมำรถรั บ ของนำยสนองได้ ต ำม
ธรรมจรรยำจำกควำมเป็นญำติ แต่กจควรแจ้งหัวหน้ำส่วนรำชกำรให้พิจำรณำเพื่อป้องกันตนเองไว้อีกระดับหนึ่งด้วย
กรณี : นารถหลวงไปใช้เรื่องส่วนตัว
ภรรยำที่ปรึกษำรัฐมนตรี ใช้รถหลวงจัดทัวร์วันเดย์ทริป โดยนำรถตู้สำนักงำน ออกเดินทำงไปกินข้ำวที่ร้ำนอำหำร
ชื่อดัง ในตัวเมือง ข้อมูลเบื้องต้น “มีรำยงำนกำรขอใช้รถตำมระเบียบรำชกำรของกลุ่มภำคเอกชน แต่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่
ควบคุมไปและออกนอกเส้นทำง กำรกระทำดังกล่ำว เป็นควำมเสียหำยแก่รัฐ และเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดยมิ
ชอบ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 151 และ 157
ข้อมูลจำก เพจปฏิบัติกำรหมำเฝ้ำบ้ำน องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
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…คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวัน
จะสร้างสรรค์ประโยชน์ ส่วนรวมที่สาคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความ
สุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทางานสาคัญยิ่งใหญ่ที่เป็น
คุณประโยชน์แท้จริงได้สาเร็จ...
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒)

…ในการปฏิบัติราชการนัน้ ขอให้ทาหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึง
บาเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทาหน้าที่
ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทาให้
บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง…
(พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๓๓)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกร
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มกำรรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
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แบบฟอร์มการรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานสถิติจังหวัด.............................................
ประจาเดือน......................................... พ.ศ. ......................
เรียน ผู้อำนวยกำรกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

1
2
3
4
5

แบบผท.2
และ
แบบผท.3
ลงวันที่

แต่งตั้ง/มอบหมำย
ให้ปฏิบัติหน้ำที่

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ลงชื่อ.............................................................
(
)
สถิติจังหวัด...................................................
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ผท.1
แบบฟอร์มกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
ถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้ขำย ผู้ให้เช่ำ ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะกำรประมูล แนบท้ำยระเบียบสำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๑
(เขียนที่)............................................................
วันที่.............เดือน...................พ.ศ. .................
เรียน เลขำนุกำรกรม
ข้ำพเจ้ำชื่อ.....................................................นำมสกุล.............................................................................
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำแหน่ง................................................................สังกัด กลุ่มบริหำรพัสดุ สำนักงำนเลขำนุกำร
กรมศูนย์/กอง/สำนักงำนสถิติจงั หวัด................................................................................................................................
ได้มอบหมำยให้นำย/นำง/นำงสำว................................................................ตำแหน่ง......................................................
สังกัด..................................................................ให้ปฏิบัติหน้ำที่.......................................................................................
ตำม พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
ชื่อโครงกำร/งำน/รำยกำรที่ขอซื้อ เช่ำ/จ้ำง หรือจำหน่ำย................................................................................................
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบแล้วและขอรับรองว่ำ บุคคลดังกล่ำวไม่มี ควำมเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ
กับผู้ขำย ผู้ให้เช่ำ ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะกำรประมูล ตำมระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกัน
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกร ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๑
หำกภำยหลังปรำกฏว่ำ ผู้ได้รับมอบหมำย/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย
และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขำย ผู้ให้เช่ำ ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะกำรประมูล ข้ำพเจ้ำจะรำยงำนให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเรจว

(ลงชื่อ).............................................................
(ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรพัสดุ)

หมำยเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพำะกลุ่มบริหำรพัสดุ
: ควำมเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมำยถึง คู่สมรส บุพกำรี ผู้สืบสันดำน คู่สมรสของบุตร พี่น้อง
ร่วมบิดำมำรดำเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดำหรือร่วมมำรดำเดียวกัน บุตรบุญธรรม

๔๖

คูม่ ือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน | สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.1
(เขียนที่).............................................................
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. .................
เรียน ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรพัสดุ
ข้ำพเจ้ำชื่อ...........................................................นำมสกุล.......................................................................
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำแหน่ง..........................................................สังกัด กลุ่มบริหำรพัสดุ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ศูนย์/กอง/สำนักงำนสถิติจงั หวัด.....................................................................................................................................
ได้รับมอบหมำย/แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้ำที่..........................................................................................................................

ตำม พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
ชื่อโครงกำร/งำน/รำยกำรที่ขอซื้อ เช่ำ/จ้ำง หรือจำหน่ำย...............................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอให้คำรับรองว่ำ ไม่มี ควำมเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ ผู้ขำย ผู้ให้เช่ำ ผู้รับจ้ำง
ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะกำรประมูล ตำมระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลำกร ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๑
หำกภำยหลังปรำกฏว่ำ ข้ำพเจ้ำมีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
กับผู้ขำย ผู้ให้เช่ำ ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะกำรประมูล ข้ำพเจ้ำจะรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเรจว

(ลงชื่อ)...............................................................
(............................................................)

หมำยเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพำะกลุ่มบริหำรพัสดุ
: ควำมเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมำยถึง คู่สมรส บุพกำรี ผู้สืบสันดำน คู่สมรสของบุตร พี่น้อง
ร่วมบิดำมำรดำเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดำหรือร่วมมำรดำเดียวกัน บุตรบุญธรรม

๔๗

คูม่ ือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน | สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

ผท.2
แบบฟอร์มกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำร/ผู้ตรวจรับ
ถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้ขำย ผู้ให้เช่ำ ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะกำรประมูล แนบท้ำยระเบียบสำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนของบุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๑
(เขียนที่).............................................................
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. .................
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสถิติแห่งชำติ/ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ข้ำพเจ้ำชื่อ....................................................................นำมสกุล...............................................................
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำแหน่ง..................................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่ำย.........................................................
ศูนย์/กอง/สำนักงำนสถิติจงั หวัด......................................................................................................................................
ได้เสนอชื่อ นำย/นำง/นำงสำว........................................................................ตำแหน่ง....................................................
สังกัด..............................................................เพื่อแต่งตั้ง/มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่
 คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ
 คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
 คณะกรรมกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
 คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ....................................................................
ตำม พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
ชื่อโครงกำร/งำน/รำยกำรที่ขอซื้อ เช่ำ/จ้ำง หรือจำหน่ำย..............................................................................................
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบแล้วและขอให้คำรับรองว่ำ บุคคลดังกล่ำวไม่มีควำมเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสีย
ใดๆ กับผู้ขำย ผู้ให้เช่ำ ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะกำรประมูล ตำมระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำร
ป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกร ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๑
หำกภำยหลั ง ปรำกฏว่ ำ ผู้ ไ ด้ รับ กำรแต่ ง ตั้ ง ให้ป ฏิบั ติ หน้ ำ ที่ มี ส่ ว นเกี่ย วข้อ งและ/หรือ มี ส่ ว นได้ เสี ย
และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขำย ผู้ให้เช่ำ ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะกำรประมูล ข้ำพเจ้ำจะรำยงำนให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเรจว
(ลงชื่อ).................................................................
(ผตก. ผอ.ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด)
(ลงชื่อ)..........................................................พยำน
พยำน
(
ผอ.กลุ่ม เจ้ำของเรื่อง
)

(ลงชื่อ)..............................................................
( เจ้ำหน้ำที่ในศูนย์/กอง/กลุ่ม/จังหวัด )

หมำยเหตุ : ควำมเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมำยถึง คู่สมรส บุพกำรี ผู้สืบสันดำน คู่สมรสของบุตร พี่น้อง
ร่วมบิดำมำรดำเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดำหรือร่วมมำรดำเดียวกัน บุตรบุญธรรม

๔๘

คูม่ ือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน | สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.2
(เขียนที่).............................................................
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. .................
เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด
ข้ำพเจ้ำชื่อ..................................................................นำมสกุล................................................................
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำแหน่ง.........................................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่ำย.................................................
ศูนย์/กอง/สำนักงำนสถิติจงั หวัด......................................................................................................................................
ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็น
 คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ
 คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
 คณะกรรมกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
 คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ....................................................................
ตำม พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
ชื่อโครงกำร/งำน/รำยกำรที่ขอซื้อ เช่ำ/จ้ำง หรือจำหน่ำย..............................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอให้คำรับรองว่ำ ไม่มี ควำมเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ ผู้ขำย ผู้ให้เช่ำ ผู้รับจ้ำง
ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะกำรประมูล ตำมระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลำกร ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๑
หำกภำยหลังปรำกฏว่ำ ข้ำพเจ้ำมีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
กับผู้ขำย ผู้ให้เช่ำ ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะกำรประมูล ข้ำพเจ้ำจะรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเรจว
(ลงชื่อ)...............................................................
(............................................................)

หมำยเหตุ : ควำมเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมำยถึง คู่สมรส บุพกำรี ผู้สืบสันดำน คู่สมรสของบุตร พี่น้อง
ร่วมบิดำมำรดำเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดำหรือร่วมมำรดำเดียวกัน บุตรบุญธรรม

๔๙

คูม่ ือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน | สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

ผท.3
แบบฟอร์มกำรรับรองตนเองของ รสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/กอง ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจงั หวัด
ที่ได้รบั กำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร/ผู้ตรวจรับ ถึงควำมเกี่ยวข้องกับผูข้ ำย ผู้ให้เช่ำ ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะกำรประมูล
แนบท้ำยระเบียบสำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนของบุคลำกร
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๑
(เขียนที่).............................................................
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. .................
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสถิติแห่งชำติ/ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ข้ำพเจ้ำชื่อ....................................................................นำมสกุล..............................................................
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำแหน่ง........................................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่ำย...................................................
ศูนย์/กอง/สำนักงำนสถิติจงั หวัด......................................................................................................................................
ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็น
 คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ
 คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
 คณะกรรมกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
 คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
 อื่น ๆ ....................................................................
ตำม พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
ชื่อโครงกำร/งำน/รำยกำรที่ขอซื้อ เช่ำ/จ้ำง หรือจำหน่ำย................................................................................................
ข้ ำ พเจ้ ำ ขอให้ ค ำรั บ รองว่ ำ ไม่ มี ค วำมเกี่ ย วข้ อ งและ/หรื อ ส่ ว นได้ เ สี ย ใดๆ กั บ ผู้ ข ำย ผู้ รั บ จ้ ำ ง
ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะกำรประมูล ตำมระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลำกร ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๑
หำกภำยหลังปรำกฏว่ำ ข้ำพเจ้ำมีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
กับผู้ขำย ผู้ให้เช่ำ ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะกำรประมูล ข้ำพเจ้ำจะรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเรจว
(ลงชื่อ)...............................................................
(............................................................)

หมำยเหตุ : ควำมเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมำยถึง คู่สมรส บุพกำรี ผูส้ ืบสันดำน คูส่ มรสของบุตร พี่น้อง
ร่วมบิดำมำรดำเดียวกัน พีน่ ้องร่วมบิดำหรือร่วมมำรดำเดียวกัน บุตรบุญธรรม

๕๐

คูม่ ือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน | สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

ภาคผนวก ค
แบบฟอร์มกำรรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคล

๕๑

คูม่ ือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน | สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

แบบฟอร์มการรายงานการบริหารงานบุคคล
สานักงานสถิติจังหวัด.............................................
ประจาเดือน......................................... พ.ศ. ......................
เรียน ผู้อำนวยกำรกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

1
2
3
4
5

แบบผท.4
และ
แบบผท.5
ลงวันที่

แต่งตั้ง/มอบหมำย
ให้ปฏิบัติหน้ำที่

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ลงชื่อ.............................................................
(

)

สถิติจังหวัด...................................................
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ผท.4
แบบฟอร์มกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร/คณะทำงำน เกี่ยวกับกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
แนบท้ำยระเบียบสำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนของบุคลำกร
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๑
(เขียนที่).............................................................
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. .................
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสถิติแห่งชำติ/ผู้วำ่ รำชกำรจังหวัด
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ...................................................................................................................
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำแหน่ง......................................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่ำย.....................................................
ศูนย์/กอง/สำนักงำนสถิติจงั หวัด.......................................................................................................................................
ได้เสนอชื่อ นำย/นำง/นำงสำว...............................................................................................................เพื่อแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมกำร.......................................................................
 คณะทำงำน...........................................................................
ในกำรดำเนินกำรเพื่อ (สรรหำ/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้ำย/ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร/อื่นๆ (ให้ระบุ)) .........................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบแล้วและขอให้คำรับรองว่ำ บุคคลดังกล่ำวไม่มี ควำมเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสีย
ใดๆ ในเรื่องที่ต้องดำเนินกำร ตำมระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลำกร ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๑
หำกภำยหลังปรำกฏว่ำ ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่
ได้ดำเนินกำร ข้ำพเจ้ำจะรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเรจว
(ลงชื่อ)................................................................
(ผตก./ผอ.ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./ สถิติจังหวัด )
(ลงชื่อ)........................................................พยำน
(
ผอ.กลุ่ม เจ้ำของเรื่อง
)

(ลงชื่อ)........................................................พยำน
( เจ้ำหน้ำที่ในศูนย์/กอง/กลุ่ม/จังหวัด )

หมำยเหตุ : ควำมเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมำยถึง คู่สมรส บุพกำรี ผูส้ ืบสันดำน คูส่ มรสของบุตร พี่น้อง
ร่วมบิดำมำรดำเดียวกัน พีน่ ้องร่วมบิดำหรือร่วมมำรดำเดียวกัน บุตรบุญธรรม
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แบบรับรองตนเองแนบท้ายผท.4
(เขียนที่).............................................................
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. .................
เรียน ผตก./ผอ.ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช./สถิติจังหวัด
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ..................................................................................................................
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำแหน่ง...................................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่ำย.......................................................
ศูนย์/กอง/สำนักงำนสถิติจงั หวัด.....................................................................................................................................
ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมกำร.......................................................................
 คณะทำงำน...........................................................................
ในกำรดำเนินกำรเพื่อ (สรรหำ/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้ำย/ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ..........................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำไม่มีควำมเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่ต้องดำเนินกำร ตำมระเบียบ
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกร ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ.
๒๕๖๑
หำกภำยหลังปรำกฏว่ำ ข้ำพเจ้ำมีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ดำเนินกำร ข้ำพเจ้ำจะ
รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเรจว
(ลงชื่อ)...................................................................
(.................................................................)

หมำยเหตุ : ควำมเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมำยถึง คู่สมรส บุพกำรี ผูส้ ืบสันดำน คูส่ มรสของบุตร พี่น้อง
ร่วมบิดำมำรดำเดียวกัน พีน่ ้องร่วมบิดำหรือร่วมมำรดำเดียวกัน บุตรบุญธรรม
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ผท.5
แบบฟอร์มกำรรับรองตนเองของรสช. ผตก. ผอ.ศูนย์/กอง ผอ.กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสถิติจงั หวัด
เกี่ยวกับกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล แนบท้ำยระเบียบสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนของบุคลำกร ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. ๒๕๖๑
(เขียนที่).............................................................
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. .................
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสถิติแห่งชำติ/ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ...................................................................................................................
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำแหน่ง.....................................................สังกัดกลุ่ม/ฝ่ำย......................................................
ศูนย์/กอง/สำนักงำนสถิติจงั หวัด......................................................................................................................................
ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็น
 คณะกรรมกำร.......................................................................
 คณะทำงำน...........................................................................
ในกำรดำเนินกำรเพื่อ (สรรหำ/บรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้ำย/ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร/อื่นๆ (ให้ระบุ)) ..........................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำไม่มีควำมเกี่ยวข้องและ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่ต้องดำเนินกำร ตำมระเบียบ
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกร ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร พ.ศ.
๒๕๖๑
หำกภำยหลังปรำกฏว่ำ ข้ำพเจ้ำมีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ดำเนินกำร ข้ำพเจ้ำจะ
รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเรจว
(ลงชื่อ)....................................................................
(.................................................................)

หมำยเหตุ : ควำมเกี่ยวข้องและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย หมำยถึง คู่สมรส บุพกำรี ผูส้ ืบสันดำน คูส่ มรสของบุตร พี่น้อง
ร่วมบิดำมำรดำเดียวกัน พีน่ ้องร่วมบิดำหรือร่วมมำรดำเดียวกัน บุตรบุญธรรม
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ภาคผนวก ง
หน่วยงำนที่รับร้องเรียนกรณีเมื่อพบเหจนพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
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หำกท่ำนพบเหจนและมีหลักฐำนที่ทำให้มั่นใจว่ำ เจ้ำหน้ำที่ของ
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ และปฏิบัติหน้ำที่เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ท่ำนสำมำรถประสำนเพื่อให้ข้อมูลกับกลุ่มงำน ได้ดังนี้

ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ :
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ
อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำรบี) ชั้น 2
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 เวจบไซต์ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
http://ethics.nso.go.th
 Facebook : NSO Stopcorruption
 เบอร์โทรศัพท์
02-142-1327
02-143-1348
 Email : opersdev@nso.go.th
กลุ่มนิติกำร สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
 กลุ่มนิติกำร สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ
อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำรบี) ชั้น 2
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 ตู้รับเรื่องร้องเรียน
- บริเวณหน้ำห้องสมุด สสช.
- บริเวณประตูทำง สลก. ชั้น 2
 เวจบไซต์สำนักงำน
www.nso.go.th
แบนเนอร์ ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
 เบอร์โทรศัพท์
02-141-7289
 ช่องทำงอื่นๆ เช่น โทรสำร อีเมล์ และ สปน.
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บรรณานุกรม
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561
กรมทำงหลวงชนบท (2559), คู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน. กรุงเทพมหำนคร
กรมสรรพสำมิต (2559), คู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน. กรุงเทพมหำนคร
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ, แก้ทุจริตคิดฐำนสอง. นนทบุรี
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, คู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน. นนทบุรี
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (2560), คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน. นนทบุรี
สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม (2560), คู่มือป้องกันควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน. กรุงเทพมหำนคร
สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ(2559),คู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน. กรุงเทพมหำนคร:
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ
สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ (2559), คู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน. กรุงเทพมหำนคร
ปฏิบัติกำรหมำเฝ้ำบ้ำน. (2561, 1 พฤศจิกำยน). ตั้ง กก. สอบ “ใช้รถหลวงตะลอนทัวร์ ”.
สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกำยน 2561, จำก https://mgronline.com/qol/detail/9610000108723
A version of this article appears in print on December 22, 2015 of The Himalayan Times.
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