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กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม

คานา
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการตามประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ น โดยตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญในการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของ กพร. ซึ่งถือเป็นต้นเหตุพื้นฐานของการทุจริต
โดยได้มีการจัดทาคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และ
มีการทบทวนอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกปี มุ่งหวังให้เป็นเครื่องเตือนใจและเป็นคู่มือแนะนาการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรของ กพร. ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็น การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ว นบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม อันถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการที่ขาดความชอบธรรม และจะเป็นต้นเหตุของการทุจริตต่อไป
กพร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2564 ฉบั บ นี้ จะเป็ น ประโยชน์แ ก่ บุ ค ลากรของ กพร. ในการปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ร าชการ
โดยปราศจากการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อร่วมสร้างให้ กพร. เป็นองค์กร
ที่มีวัฒนธรรมสุจริต ที่มีบุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
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ภาคผนวก
- ตัวอย่างมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
- ประกาศ กพร. เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
- ประกาศ กพร. เรื่อง มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
- ประกาศ กพร. เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
- ประกาศ กพร. เรื่อง เจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจานงสุจริตในการบริหารราชการ”
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

บทที่ 1

บทนา

การทุจ ริ ตเป็ น ประเด็น ที่ทั่ว โลกแสดงความกังวล อันเนื่องมาจากเป็ นปัญ หาที่มี ความซั บ ซ้ อ น
ยากต่อการจัดการและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เป็นที่ยอมรับกันว่าการทุจริตนั้นมีความเป็นสากล เพราะมี
การทุจริตเกิดขึ้นในทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่กาลังพัฒนา การทุจริตเกิดขึ้น
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้แต่ในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรหรือองค์กรเพื่อการกุศล โดยประเทศ
ไทยได้มีการร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations
Convention against Corruption 2003: UNCAC) เมื่ อ วั น ที่ 9 ธั น วาคม 2546 ณ ประเทศเม็ ก ซิ โ ก
ซึ่งสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (International
Anti-Corruption Day) ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 1 มี น าคม 2554 ประเทศไทยได้ ใ ห้ สั ต ยาบั น เข้ า เป็ น รั ฐ ภาคี
ในอนุ สั ญญาดังกล่ าว โดยมีผ ลบั งคับ ใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะหนึ่ ง ใน
ประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญา UNCAC ได้ให้ความสาคัญมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
มาโดยตลอด
ประเทศไทยได้พยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณาการ
ทุกภาคส่ ว นให้ เล็ งเห็น ถึงภัย ร้ ายที่ส่ งผลเสี ยต่อประเทศอย่างมหาศาล อีกทั้งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒ นา
ประเทศในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งรูปแบบการทุจริตมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ
ที่ซับซ้อนมากขึ้น อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามชาติ ส่งผลกระทบทางลบในวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้
ประเทศไทยมีกลไกและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหลายมิติ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ
3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ได้มีการออกประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน โดย
กาหนดให้ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม จานวน 7 ข้อ ดังนี้
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1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
2. ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทานองคลองธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้
3. กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม
7. ดารงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
จะเห็นว่า จริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติ สาคัญประการหนึ่ง คือ การคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ มีจิตสาธารณะ สามารถแยกเรื่อง
ส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน ไม่กระทาการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของตน เนื่องจากการขัดกันระหว่าง “ประโยชน์ส่วนบุคคล” กับ “ประโยชน์ส่วนรวม” ถือเป็นต้นเหตุพื้นฐาน
ของการทุจริต
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บทที่ 2

ความหมายและรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ความหมาย
การขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลกั บ ประโยชน์ ส่ ว นรวม หรื อ ภาษาอั ง กฤษใช้ ค าว่ า
“Conflict of Interests : COI” มี ก ารแปลเป็ น ภาษาไทยไว้ ห ลากหลาย เช่ น “ผลประโยชน์ทั บซ้อน”
“ผลประโยชน์ขัดกัน ” “ผลประโยชน์ ขัดแย้ง ” หรือ “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม” ถ้อยคาเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการ
กระทาที่ขัดต่อหลั กคุณธรรม จริ ย ธรรม และหลั กการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
สาธารณะที่มีผ ลต่อการปฏิบัติห น้าที่ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ กล่ าวคือเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว
โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จากัด ว่าจะอยู่เฉพาะในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์สิน
ศาสตราจารย์ ดร. กาชัย จงจักรพันธ์ ได้ให้ความหมายของ การขัดกันแห่ งผลประโยชน์ไว้ว่า
หมายถึง “สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่ บุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่ที่จะต้องใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติ
หน้าที่หรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามอานาจหน้าที่เพื่อส่วนรวม เพื่อหน่วยงาน หรือเพื่อองค์กร แต่
ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องนั้น ๆ”
สานักงาน ก.พ. ได้ให้คานิยามผลประโยชน์ทับซ้อน คือ “สถานการณ์หรือการกระทาของบุคคล
(ไม่ว่าจะเป็ น นั กการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้ บริห าร) มีผ ลประโยชน์ส่ ว นตนเข้ามาเกี่ยวข้อง
จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนั้น การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด
พฤติ ก รรมเหล่ า นี้ เ ป็ น การกระท าผิ ด ทางจริ ย ธรรมของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส าธารณะ
(ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง”
องค์กรสากล Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) นิยาม
ความหมายว่า เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งไว้ 3 ประเภท คือ
1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (Actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและ
สาธารณะขึ้น
2. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (Perceived & Apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี
แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งผลเสีย

คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

3

ไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทาให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับผลประโยชน์เช่นนั้นจริง
3. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (Potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อน
กับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
โดยสรุป “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม” หมายถึง สถานการณ์หรือ
การกระทาที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัว
มากจนมีผลต่อการตัดสิ นใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิ ดชอบอยู่ และส่งผล
กระทบต่อประโยชน์ของส่วนร่วม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งของ
ตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งการกระทานั้นอาจจะ
เกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็ นสิ่งที่
ปฏิบัติกันโดยทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด เช่น การรับสินบน การจ่ายเงินใต้โต๊ะ การจ่ายเงินตอบแทน
เพื่อให้ตนเองได้เลื่อนตาแหน่ง ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์
ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ ซึ่งการที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์
ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก เป็นการกระทาที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งจะนาไปสู่การทุจริตต่อไป

ปัจจัยที่ทาให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
1. บุคคลดารงตาแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนรวม)
2. เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลยพินิจ
3. เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม
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ความสั ม พัน ธ์ ระหว่ าง “การขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลกั บ ประโยชน์ ส่ ว นรวม”
“จริยธรรม” และ “การทุจริต”
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทา
การใด ๆ ตามอานาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดาเนินการที่
เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ทาให้การใช้อานาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ภาครัฐ

ประโยชน์ส่วนรวม

ประโยชน์ส่วนบุคคล

เกิดการทับซ้อนของสีขาวและสีดา เป็นพื้นที่สีเทา
เกิดเป็น “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม”

จริยธรรม เป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับ การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และการทุจริต การกระทาใดที่ผิดต่อกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดต่อจริยธรรมด้วย แต่ตรงกันข้ามการกระทา
ใดที่ฝ่าฝืนจริยธรรมอาจไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
และการทุจริต เช่น การมีพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม การมีพฤติกรรมชู้สาว เป็นต้น
การทุ จ ริ ต เป็ น พฤติ ก รรมที่ ฝ่ า ฝื น กฎหมายโดยตรง ถื อ เป็ น
ความผิ ด อย่ างชั ด เจน สั งคมส่ ว นใหญ่จะมีก ารบั ญญั ติกฎหมาย
ออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน ถือเป็นความผิดขั้นรุนแรงที่สุด
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่ปฏิบัติ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
เป็นพฤติกรรมที่อยู่ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริต ที่จะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ส่วนตนกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งพฤติกรรม
บางประเภทมีการบัญญัติเป็นความผิดทางกฎหมายมีบทลงโทษที่
ชัดเจน แต่พฤติกรรมบางประเภทยังไม่มีการบัญญัติข้อห้ามไว้ใน
กฎหมาย
จริยธรรม เป็นหลักสาคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
ยึดถือปฏิบัติ
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เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเข้าไปกระทาการใด ๆ ที่เป็น การขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ขาดความชอบธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และจะเป็นต้นเหตุของการทุจริตต่อไป

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมมีได้หลายรูปแบบไม่จากัดอยู่เฉพาะใน
รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ ได้มีการจาแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ออกเป็น 9 รูปแบบ ดังนี้
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1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หมายถึง การรับสินบนหรือของขวัญหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดหรือความสะดวกสบายที่เกินความเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น
การรับของขวัญจากบริษัทธุรกิจ บริษัทขายยาหรืออุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนค่าเดินทางให้ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ไปประชุมเรื่องอาหารและยาที่ต่างประเทศ หรือหน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสานักงานจาก
ธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน หรือแม้กระทั่งในการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้ าที่
ได้รับของแถม หรือประโยชน์อื่นตอบแทน เป็นต้น
2. การทาธุรกิจกับตนเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์
ที่ผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะ มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ ทากับหน่วยงานที่ตนสังกัด ตัวอย่างเช่น การใช้ ตาแหน่ง
หน้าที่ทาให้หน่วยงานทาสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อ
ที่ดินของตนเองในการจัดสร้างสานักงาน สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง เช่นเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายใน
เวลาเดียวกัน
3. การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment)
หมายถึง การที่บุคคลลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ ดาเนินธุรกิจประเภท
เดียวกัน เช่น ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยา ลาออกจากงานราชการและไปทางานใน
บริษัทผลิตหรือขายยา หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปทางานเป็นผู้บริหารของบริษัทธุรกิจ
สื่อสาร
4. การท างานพิ เ ศษ (Outside employment or moonlighting) ในรู ป แบบนี้ มี ไ ด้ ห ลาย
ลักษณะ เช่น ผู้ ดารงตาแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การ
สาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตาแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
ว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่ หรือในกรณีที่
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ทาบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูก
ตรวจสอบ
5. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะ
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่ามีการตัดถนนผ่านบริเวณใด ก็จะเข้า
ไปซื้อที่ดินนั้นในนามของภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อขายที่ดินเพื่อ ทาโครงการของรัฐก็จะเข้าไปซื้อที่ดิน
นั้นเพื่อเก็งกาไรและขายให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น
6. การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของราชการเพื่ อ ประโยชน์ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว (Using your employer’s
property for private advantage) เช่น การนาเครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนารถยนต์
ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว
7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork-barreling)
เช่น การที่รั ฐ มนตรีอนุ มัติโครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ
เพื่อหาเสียง

คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
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8. การใช้ ต าแหน่ง หน้ า ที่ แ สวงหาประโยชน์แ ก่เ ครื อ ญาติ ห รื อ พวกพ้ อ ง (Nepotism) หรือ
อาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อิทธิพลหรือใช้ อานาจหน้าที่ทาให้หน่วยงาน
ของตนเข้าทาสัญญากับบริษัทของเครือญาติ/พวกพ้องของตน
9. การใช้ อิ ท ธิ พ ลเข้ า ไปมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น
(Influence) เพื่อให้ เกิดประโยชน์ แ ก่ตนเองหรื อพวกพ้อ ง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ ตาแหน่ง หน้ า ที่ ข่ ม ขู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดทาการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

การใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่เครือญาติ
หรือพวกพ้อง

รูปแบบการขัดกันระหว่าง
การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อ
การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

ประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม
ต้นเหตุพนื้ ฐานของการทุจริต

คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
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ตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของข้าราชการ
ประจา ดังนี้
กลุ่มวิชาชีพ
ทั่วไป

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม
 การนาข้อมูลลับหรือข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
 หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/
คนสนิท/คนที่มีความสัมพันธ์ฉันท์ญาติขึ้นเป็นผู้อานวยการกองพัสดุ
 การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอานาจ
 การรับผลประโยชน์หรือเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
 การรับงานนอกหรือการทาธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของ
หน่วยงาน
 การทางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
 การนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ามันด้วย
 การนาบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว

เกี่ยวกับการ
 การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของ
ตรวจสอบ
ประชาชน โดยเรียกรับเงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียม
ประเมินราคา และ
ในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินในราคาที่ถูกกว่าได้
การจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้บริหารสถาบันการเงินหวังก้าวหน้าในอาชีพจึงได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ
แก่นักการเมืองในการกู้เงินในวงเงินที่สูง ในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์
ค้าประกันให้สูงเกินกว่าความเป็นจริง
 ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อานาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือ
บ้านพร้อมที่ดินในโครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพื่อแลกกับ
ความสะดวกในการทาธุรกิจกับสถาบันการเงิน
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดสานักงานบัญชีเพื่อทาบัญชี และรับจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะราย
ที่ตนเองได้รับประโยชน์จากผู้เสียภาษีเท่านั้น

คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
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กลุ่มวิชาชีพ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม
 การกาหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของ
ตนหรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
 การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการ
ประมูลหรือการจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าหรือพ้นกาหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น

อิสระ

 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจา
 การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วนายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
 การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อกไว้มากกว่าที่หน่วยงานกาหนด และไป
เรียกรับประโยชน์จากบัตรคิวที่ล็อกไว้เกินเหล่านั้นจากผู้รับบริการที่ต้องการลัดคิว

เกี่ยวกับ
กระบวนการ
ยุติธรรม

 การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง

วิชาการ

 คณะกรรมการตรวจรับผลงานทาหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา
โดยรับรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูก
คณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของ
กรรมการคนอื่น

พฤติ ก รรมที่ พ บเห็ น กั น อย่ า งทั่ ว ไปและดู เ หมื อ นไม่ ผิ ด แท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว อาจท าให้ ส่ ว นรวมเสี ย
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะการปฏิบัติตัวของข้าราชการ ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับ
ประโยชน์ส่วนรวม

คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
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บทที่ 3

แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ กพร.

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ตระหนักถึงความสาคัญในการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ กพร. อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงอาศัยอานาจตามความในหมวด 2 ข้อ 6 ของประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรื อน ลงวัน ที่ 16 กัน ยายน 2552 ออกประกาศเรื่อง มาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลและประโยชน์ ส่ ว นรวม เพื่ อ เป็ น กรอบและแนวทางการปฏิบั ติ ห น้ า ที่ ราชการของ
เจ้าหน้าที่สังกัด กพร. ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเป็นการส่งเสริมการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ของ กพร.
ประกาศดังกล่าว ให้ความหมายของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ว่า การที่เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบในทางราชการ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย ต่อผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือทางราชการ โดยผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปแบบตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย โดยได้กาหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนี้
1. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ควบคุมดูแลและให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของ กพร. โดยเคร่งครัด
2. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติราชการในหน้าที่ตามคู่มือ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต อันจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการในภาพรวม
3. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่นอันจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
4. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบั ติหน้าที่รับ เรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ
ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
5. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของกานัล หรือผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ตาแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ
6. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตร หรือพวกพ้องให้ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งในตาแหน่งงานใด ๆ ในระบบราชการ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะกระทาไม่ได้ทั้งสิ้น
คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
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7. ห้ามเจ้าหน้าที่นาทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการไปใช้เพื่ อประโยชน์แก่ตน พวกพ้อง ครอบครัว
หรือคนรู้จัก
8. ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาทาการของทางราชการ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง พวกพ้อง
ครอบครัว หรือคนรู้จัก
9. ห้ ามเจ้ าหน้ าที่ใช้ข้อมูล ลั บ ของทางราชการ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง พวกพ้อง
ครอบครัว หรือคนรู้จัก
10. ห้ามเจ้าหน้าที่ซึ่งมิได้ดารงตาแหน่งที่ราชการจัดรถประจาตาแหน่งให้ ไปใช้เสมือนรถประจา
ตาแหน่งและเบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิงจากทางราชการ ตลอดจนการเก็บรักษารถส่วนกลางไว้ที่อื่นเป็นการ
ชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจเปิดช่องให้มีการกระทาผิด เจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทาการดังกล่าวให้ถือว่ามี
ความผิดร้ายแรง
11. ห้ า มผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากระท าการใด ๆ อั น เป็ น การเบี ย ดบั ง ผลประโยชน์ ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดของผู้ใต้บังคับบัญชา
12. ห้ า มผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ชั้ น หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ หั ก หรื อ เรี ย กเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยใด ๆ จาก
ผู้ ใต้บั งคับ บั ญชาหรื อบุ คคลอื่น ที่อาจจะก่อให้ เกิดการใช้อานาจหน้าที่ตนเองในการจัดหาของขวั ญ ตาม
ประเพณีนิยม หรือวาระต่าง ๆ ซึ่งอาจทาให้เกิดผลต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน
13. กรณีที่มีการรั บ ของขวั ญ ทรัพย์สิ น หรือประโยชน์อื่นใดอั นควรได้ตามกฎหมายหรื อ โดย
ธรรมจรรยาจากผู้หนึ่งผู้ใดในแต่ละโอกาสที่มี มูลค่าเกิน 3,000 บาท ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงานผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้น จนถึงชั้นสูงสุด เพื่อวินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความเหมาะสม ความจาเป็นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่

มาตรการลงโทษ
กรณีเมื่อได้รับการร้องเรียนการกระทาที่อาจเข้าข่ายการกระทาความผิดตามมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม กพร. จะดาเนินการตรวจสอบโดยทันที และ
ดาเนินการลงโทษตามมาตรการ ดังนี้
1. กรณีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ฝ่าฝืนมาตรการฯ หรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยแก่
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามสมควรแก่กรณี โดยให้ยึดถือตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสาคัญ
2. กรณีที่ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ
ให้ ถือว่าผู้ บั งคับ บั ญชาของเจ้ าหน้ าที่ผู้ นั้นมีส่ ว นร่วมรู้เห็ น หรือมีส่ ว นในการกระทาดังกล่ าวด้ว ย และให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปดาเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชานั้นด้วย
3. กรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระทานั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ มี มู ล ความผิ ด ทางอาญา หรื อ อาจเป็ น การฝ่ า ฝื น กฎหมายอื่ น ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชารายงาน
ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามลาดับจนถึงอธิบดี เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในเรื่องนั้นพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
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การแจ้งเบาะแส
กรณีพบเห็นการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ในการกระทาความผิดที่อาจเข้าข่ายตามมาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ กพร. สามารถแจ้งเบาะแสตามช่องทาง ดังนี้
 หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทาความผิด
1.1 ไปรษณีย์จ่าหน้าถึง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เลขที่ 75/10 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
1.2 โทรศัพท์ 0 2202 3555 หรือโทรสาร 0 2644 8746
1.3 เว็บไซต์ กพร. ที่ http://www.dpim.go.th/petition (การร้องเรียน)
1.4 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ call@dpim.go.th
 ช่องทางที่เกี่ยวข้อง
2.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม (ศปท.อก.)
โทรศัพท์หมายเลข 0 2430 6974 ต่อ 697403
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ acc.ops2564@gmail.com
เว็บ ไซต์ที่ https://www.industry.go.th/th/ (ลิ งก์ด่ว น แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบ กระทรวงอุตสาหกรรม) หรือที่
https://docs.google.com/forms/d/1yP64jNk2idw_2sLD7d5JdeTaSsTztp1K6Rgv_16JeY/viewform?edit_requested=true
2.2 สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร
บี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210
โทรศัพท์ 0 2141 9100 หรือ 1676 โทรสาร 0 2143 8341
เว็บไซต์ที่ http://www.ombudsman.go.th
2.3 ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2222 1141 ถึง 55 โทรศัพท์สายด่วน 1567
เว็บไซต์ที่ http://www.damrongdhama.moi.go.th
2.4 ศาลปกครอง
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2141 1111 โทรศัพท์สายด่วน 1355
เว็บไซต์ที่ http://www.admincourt.go.th
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2.5 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตาบลท่าทราย อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หรือตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2528 4800-4849
เว็บไซต์ที่ https://www.nacc.go.th
2.6 สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2271 8000
เว็บไซต์ที่ http://www.oag.go.th
2.7 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
47/101 ถ.ติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 1711
เว็บไซต์ที่ http://www.fact.or.th
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ภาคผนวก
ตัวอย่างมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
มาตรา 100
มาตรา 100 คือ กฎหมาย ป.ป.ช. ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
รวมถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ถือว่าการดาเนินการใด ๆ ของคู่สมรสฝ่าฝืนมาตรา 100
เป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นด้วย
นอกจากนี้ ยังบังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง
2 ปี ด้วย
ตามเจตนารมณ์เพื่อให้ การบริห ารราชการเกิดความโปร่งใส เกิดประโยชน์สู งสุดต่อประชาชน
รวมทั้งปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารราชการของเจ้ าหน้าที่ของรัฐ
และป้ องกัน การทุจ ริ ตอัน เกิ ดมาจากเจ้ าหน้ าที่ข องรัฐ มีผ ลประโยชน์ทับซ้ อนหรื อเกิดขัด แย้ง กันระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่ วนบุคคลกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม จึงห้ ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัด
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
การดาเนินการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา
100 ได้แก่
1. เป็นคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานของรัฐที่ตนเองปฏิบัติหน้า ที่ ซึ่งมีอานาจกากับ
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี
2. เป็ น หุ้ น ส่ ว นในห้ างหุ้ น ส่ ว น หรือถือหุ้ นในบริษั ท ที่เ ป็น คู่สั ญญากับหน่ว ยงานของรัฐ ที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตตามกฎมหายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. รับสัมปทานหรือถือสัมปทานจากรัฐอยู่ หรือเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ ห้ามเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือมีหุ้นส่วนในบริษัทที่รับสัมปทาน/สัมปทาน
จากรัฐอยู่เช่นกัน
4. เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานลูกจ้าง ในธุรกิจเอกชนที่อยู่ภายใต้การกากับ ดูแล
ควบคุม หรือตรวจสอบหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนอาจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทาง
ราชการ หรือกระทบต่อความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

บทลงโทษ
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืน ต้องได้รับโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ และให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการตาม
ประมวลกฎหมายอาญาด้วย
กรณีคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืน หากเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นพิสูจน์ ได้ว่า ตนเองไม่ได้รู้เห็น
ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนกระทาการนั้น ๆ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่มีความผิด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
มาตรา 103
มาตรา 103 คือ กฎหมาย ป.ป.ช. ที่ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก
บุ คคล นอกจากมีกฎหมายหรื อข้อบังคับที่ออกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ตามเจตนารมณ์ เพื่อไม่ให้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากบุคคลใน
โอกาสต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล
กับผลประโยชน์ส่วนรวม จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกตาแหน่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อยกเว้น
1. หากเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายกาหนด อาทิ เงินเดือน เงิน
ประจ าตาแหน่ ง ค่าจ้ าง เบี้ ย งเลี้ ย งการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่ารับประทานอาหาร ค่าสมนาคุณ
วิทยากร
2. หากเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
หลั ก เกณฑ์ แ ละจ านวนทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จะรั บ จากบุ ค คลโดย
ธรรมจรรยา
1. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานะ
2. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
3. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจาเป็นที่ต้องรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท เพื่อรักษาไมตรี
หรื อความสั มพัน ธ์อัน ดีร ะหว่างบุ คคล เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม สมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่

กรณีมีคาสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที
หากไม่สามารถคืนได้ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
กรณีผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ กรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งต่อผู้มีอานาจแต่งตั้ง ถอดถอน
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้พ้นจากตาแหน่งการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้วยังไม่ถึง 2 ปี จะต้องแจ้ง
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ
หากผู้ให้ไม่ได้ระบุว่าให้ใคร ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดหรือให้เป็นของส่วนตัว มีมูลค่าเกินกว่า 3,000
บาท โดยมีความจาเป็นต้องรับไว้เพื่อรักษามิตรภาพหรือความสัมพันธไมตรีอันดี เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับต้อง
รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโชน์อื่นใดให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่า ไม่มีเหตุผลที่จะอนุญาตให้รับไว้เป็นของส่วนตัว เจ้าหน้ าที่ของรัฐต้องส่ง
มอบทรัพย์สินดังกล่าวให้หน่วยงานที่ต้นสังกัดโดยทันที
กรณีการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หากเจ้ าหน้ าที่มีความจาเป็ นต้องรับทรัพย์สินไว้เพื่อรักษามิตรไมตรีแล้ ว เจ้าหน้าที่ จะต้องแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับต่อหัวหน้าส่วนราชการให้วินิจฉั ยว่าสมควรรับหรือไม่ ซึ่งหากวินิจฉัยว่า รับได้
เจ้าหน้าที่จึงสามารถรับทรัพย์สินเป็นของตนเองได้ แต่หากวินิจฉัยว่า รับไม่ได้ ก็ให้เจ้าหน้าที่คืนทรัพย์สินแก่
เจ้าของหรือส่งมอบให้เป็นสิทธิ์ของหน่วยงานต้นสังกัด
กรณีผู้รับทรัพย์สินเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ จะต้องรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับทรัพย์สินกับผู้มีอานาจแต่งตั้ง ถอดถอน แต่ถ้าหากเป็นประธานองค์กรอิสระ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ไม่
มีผู้บังคับบัญชาถอดถอน ให้แจ้งรายละเอียดกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.
บทลงโทษ
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืน จะต้องได้รับโทษ จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

ประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรั บบริการ การรับฝึกอบรม
หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ หรือ
บุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคม

เอกสารอ้างอิง
คู่มือ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. (2563). คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563).
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม. (2560). คู่มือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน.
เว็บไซต์
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1. (2562). กฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
2564 จาก https://reg1.pwa.co.th/km/?p=611
คมชัดลึก. (2564). 7 ข้อ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติรักษาจริยธรรม ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว. สืบค้น
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จาก
https://www.komchadluek.net/news/regional/467480?adz=
พิเศษ นาคะพันธุ์. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of interests) ตามกฎหมาย ป.ป.ช. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จาก
http://acoc.ops.moc.go.th/article_attach/ผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.). (2560). คู่มือป้องกัน
การขัดกัน ระหว่ างประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลกั บประโยชน์ส่ ว นรวม (Conflict of Interest) ส าหรับ
ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งส านั ก งาน ป.ป.ช. ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560. สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่
25 พฤษภาคม 2564 จาก
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/2019112314222513.pdf
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน . คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม. สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 จาก
https://www.amlo.go.th/acoc/uploads/content_attachfile/5bfe4a4ae51e3.pdf
อานนท์ วงศ์วิชญ์ และนางสาวปิยะวดี ชัยชนะ. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests). สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 จาก
http://www.cr3.go.th/wp-content/uploads/2020/06/คู่มืออ่านก่อนทดสอบ1.pdf

Conflict
of
Interests

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
www.dpim.go.th

