
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ค าน า 

 
  การที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้ก้าวหน้าและเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งยังก่อให้เกิดความศรัทธาและความ
เชื่อมั่นของประชาชน ซึ่งปัจจุบันนี้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคน บางกลุ่ม ขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะ
ปกปูองผลประโยชน์ของรัฐ โดยการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม อันเป็นบ่อเกิดของการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนั้นส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จึงได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการปูองกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม น ามาเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้
เกิดความตระหนักเรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และร่วมปูองกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันอันเป็นปัญหาส าคัญของประเทศชาต ิ
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ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน  
(Conflict of Interest) หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพล
ตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน โดยมีแรงจูงใจในการตัดสินใจจาก
ประโยชน์ส่วนตน ส่งผลให้การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจของผู้นั้นขาดความอิสระไม่เป็นกลาง เบี่ยงเบนออก
จากหลักการบริหารเพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง

ผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่างๆทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติ
พี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ 

 
ส าหรับรูปแบบความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นปัญหา

ส าคัญมากที่สุด คือการเข้ามาด าเนินธุรกิจหรือเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ ซึ่งพบว่ามีหลากหลายลักษณะ แต่
ส่วนใหญ่และที่เป็นปัญหาส าคัญเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนรูปแบบอื่นๆ  อาทิเช่น การใช้
งบประมาณเพ่ือชื่อเสียงและโฆษณาตนเอง การรู้ข้อมูลภายใน การใช้ของหลวงเสมือนของตน ก็พบบ้างแต่เป็น
กรณีที่ประชาชนมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและก็ไม่เป็นปัญหาเท่ากับการเข้ามาด าเนินธุรกิจหรือเป็นคู่สัญญากับ
ส่วนราชการ 
 
หากผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นกับตนเองควรท าอย่างไร 

ให้พิจารณาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หากส่วนรวมเสียผลประโยชน์ควร
หลีกเลี่ยง เช่น หากท่านเป็นกรรมการพิจารณาจัดจ้างหรือพิจารณาความดีความชอบของบุคคลใกล้ชิด ท่านก็
ควรถอนตัวจากการเป็นกรรมการหรืองดออกเสียง เนื่องจากการตัดสินใจอาจมีผลท าให้การพิจารณาเบี่ยงเบน 
แต่หากเป็นเพียงคนรู้จักธรรมดา ท่านควรประกาศให้ทราบว่า ท่านรู้จักกับบุคคลนั้น ต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่านและเพ่ือความโปร่งใส 
 
หากผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นที่ท่านรู้จักควรท าอย่างไร 

ควรให้ค าแนะน าด้วยการอธิบายถึงผลหรือโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งแนะน าวิธีการเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

-การหาประโยชน์ให้ตนเอง 
-การรับผลประโยชน์จากการที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ 
-การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
-การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
-การรับงานนอกแล้วส่งผลต่อความเสียหายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งและเอื้อ ประโยชน์ต่อบริษัท 

๑ 



 
 

-การให้ของขวัญ ของก านัล เพื่อหวังความก้าวหน้า 
-การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 
-การซื้อ ขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้ง ที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อน
ระดับต าแหน่งหรือความดีความชอบพิเศษ 
 
 

- การน าข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
- หัวหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/คนสนิท/คนที่มีความสัมพันธ์ฉันญาติ
ขึน้ เป็นผู้อ านวยการกองพัสด ุ
- การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 
- การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
- การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
- การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย 
- การน าบุคลากรของหนว่ยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 
- การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชน โดยเรียกรับเงิน 
- การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อ จัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 
- การให้ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้างเหมา 
รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้นก าหนดการยื่นใบเสนอ
ราคา เป็นต้น 
- การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
- การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
- การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่ดูแล
บัตรคิวจะล็อกไว้มากกว่าที่หน่วยงานก าหนด และไปเรียกรับประโยชน์จากบัตรคิวที่ล็อกไว้ เกินเหล่านั้น จาก
ผู้รับบริการที่ต้องการลัดคิว 
- การรับเงินใต้โต๊ะ 
 
 
มาตรการในการป้องกันของรัฐ 
-ก าหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ส.ส.ต้องไม่ด ารงต าแหน่งทาง
ราชการหรือที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่เป็นกรรมการบริษัท เป็นต้น 
-การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ เช่น การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐก่อนและหลังด ารงต าแหน่ง 
-การก าหนดข้อพึงปฏิบัติ เพื่อสร้างกรอบพฤติกรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ ไม่ท าลาย
ความเช่ือมั่นของสังคม หรือก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธา 

การปฏิบัติราชการโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น นอกจากจะผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว ยังอาจเป็นความผิดทางอาญาอีกด้วย 

๒ 



 
 

ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
-เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงรับของตอบแทนที่เป็นเงิน และไม่ใช่ตัวเงินที่มีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสม และได้มาโดย
ไม่ชอบ 
-เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การงาน โดยมีเรื่องของการเงินหรือการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง 
-เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่พึงท างานในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ หลังพ้นต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
 
หน่วยงานรับรองเรียนพฤติกรรมความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนและผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น 
-ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
-ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
-ศูนย์ด ารงธรรม  
-ศาลปกครอง 
-ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) 
-ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
-ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
 
 

 
 
 
 
 

๓ 



 
 
 

 
 
 

 
 

๔ 



 
 

จ าคุก 2 ปี 6 เดือน “นาย กอ” ฐานใช้รถหลวงงานแต่งลูกสาว 
 

ศาลอาญาพิพากษาจ าคุก 2 ปี 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท กรณีนายกอ น ารถหลวงอุปกรณ์ไปใช้ในงานแต่งลูกสาว
สุดหรูทั้งที่บ้าน โรงแรม โดยศาลยังปรานี ลดเหลือจ าคุก 2 ปีครึ่ง ปรับนึ่งหมื่นบาท โทษจ าคุกให้รอลงอาญา 2 ปี  
 ศาลอาญารัชตาอ่านค าพิพากษาในคดีที่อัยการเป็นโจทก์ยื่นฟูองนายกอ ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการ 
หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๑ และ ๑๕๗ 
 จากกรณีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ขณะจ าเลยด ารงต าแหน่งคณบดี...ได้ใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริตด้วยการสั่งให้
เจ้าหน้าที่น าเก้าอี้ ๑๐๐ ตัว พร้อมผ้าปลอกคลุมเก้าอี้ เครื่องถ่ายวีดิโอ ๒ เครื่อง เครื่องเล่นวีดิโอ กล้องถ่ายรูป และผ้าเต็นท์
หลายผืน เพื่อน าไปใช้ในงานวิวาห์บุตรสาวจ าเลยที่บ้านพักส่วนตัว รวมทั้งรถยนต์ รถตู้ส่วนกลางอีก ๔ คัน เพื่อใช้รับส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี และขนย้ายอุปกรณ์ทั้งที่บ้านพักและงานฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการ 
 การกระท าของจ าเลย นับเป็นการใช้อ านาจโดยทุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนตัว อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ ต่อมาเดือน
กันยายน ๒๕๔๖ คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดวินัยและอาญากับ
จ าเลย โจทก์จึงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจ าเลยตามความผิดด้วยครั้งแรกจ าเลยให้การปฏิเสธ แต่ต่อมาให้การรับสารภาพไม่
ต่อสู่คดี  
 ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระท าของจ าเลยเป็นการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ตามฟูอง  
จึงพิพากษาให้จ าคุก ๕ ปี และปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท ค าให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง 
คงจ าคุกจ าเลยไว้ ๒ ปี ๖ เดือน และปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 อย่างไรก็ดี จ าเลยได้ส านึกผิดและชดใช้ค่าเสียหายคืนให้แก่รัฐทันที ประกอบกับเป็นแพทย์ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม 
และไม่เคยต้องโทษจ าคุกมาก่อน ศาลจึงเห็นควรให้รอลงอาญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

ใช้ในราชการเท่านัน้ 

ใช้ในราชการเท่านัน้ 



 
 

ตัวอย่างคิดแบบระบบฐานสิบ 
ตอน “คนหลวงใช้เงินหลวง”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอน “ยักยอกยา” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 

นางวันดี ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน และเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน
รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี และมีอ านาจลงนามในใบถอนเงิน
กับเจ้าหน้าที่รายอื่น นางวันดีได้ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของ
สถานีอนามัย น าไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัว จ านวน 300,000 บาท 
ต่อมาได้น าเงินจ านวนดังกล่าวมาคืนให้กับทางราชการแล้ว และ
พบว่ามีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการจ่าย
จ านวน 200,000 บาท นางวันดีให้การรับสารภาพว่าตนได้จัดท า
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินเท็จขึ้นมาใหม่เพื่อให้มี
จ านวนเงินคงเหลืออยู่จริงตรงตามรายงานงบเดือนส่งให้ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเพื่อประกอบการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้าง 

พฤติการณ์ของนางวันดีดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย
ทุจริตตามมาตรา 85 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
 

นายยา ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ได้ยักยอกยาแก้หวัด
สูตรผสมซูโดอีฟรีดรีนที่ตนด าเนินการสั่งซื้อจากบริษัทยาของเอกชน 
รวมจ านวน 200,000 เม็ด โดยยาดังกล่าวจ านวน 50,000 เม็ด 
ได้มีการสั่ งซื้อในนามของโรงพยาบาลและน าเข้าคลังยาของ
โรงพยาบาลตามระบบ ส่วนอีกจ านวน 150,000 เม็ดนั้นได้สั่งซื้อ
ในนามของโรงพยาบาลแต่น ายาเข้าร้านและจ่ายเงินเองโดยการสั่งซื้อ
ในส่วนนี้นายยาได้ท าการปลอมลายมือชื่อของผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสั่งซื้อยาและได้น ายาดังกล่าว
ไปขายให้แก่บุคคลภายนอก 

พฤติการณ์ของนายยาดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตาม
มาตรา 85 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 
 



 
 

นางสาวกรรมสนอง ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 5 มีหน้าที่รับ-จ่ายเงินสดประจ าวัน และจ่ายเงินคืนให้แก่
ผู้ป่วย และออกใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิต่างๆ 
ของโรงพยาบาล นางสาวกรรมสนองได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล
จากผู้มารับบริการตามเอกสารเวชระเบียนและตามใบเสร็จรับเงิน 
(ต้นฉบับ) จ านวน 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 8,400 บาท แต่เขียน
ส าเนาใบเสร็จรับเงินมีจ านวนน้อยกว่าต้นฉบับและน าเงินส่ง
ให้กับโรงพยาบาลเป็นเงิน 4,400 บาท และได้น าเงินส่วนต่าง
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวรวมจ านวน 4,000 บาท เหตุที่ตรวจสอบ
พบการทุจริตดังกล่าวเพราะว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งได้น าใบเสร็จ
ขอรับเงินค่าเลนส์ตาเทียมมาติดต่อเพื่อจะขอเงินคืน จ านวน 
4,000 บาท เนื่องจากไม่ได้เปลี่ยนเลนส์ตา เมื่อตรวจสอบก็พบว่า
ส าเนาคู่ฉบับของใบเสร็จรับเงินฉบับดังกล่าว ระบุจ านวนเงินเพียง 
2,000 บาท และเมื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเทียบกับรายการ
ค่ารักษาพยาบาลตามเอกสารเวชระเบียนคนไข้ในกับส าเนา
ใบเสร็จรับเงินแล้วพบว่าจ านวนเงินไม่ตรงกันอีก 3 ฉบับ 

พฤติกรรมของนางสาวกรรมสนองดังกล่าว เป็นการ
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐาน
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายรัฐบาล  
อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐาน
กระท าการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
ตามมาตรา 82 วรรคสาม มาตา 85 วรรคสอง และมาตรา 
98 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 จังหวัดได้มีค าสั่งลงโทษไล่นางกรรม
สนองออกจากราชการ 

  

นายแดง เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการศึกษา 
ดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข เป็นเวลา 7 วัน โดยคณะเจ้าหน้าที่ที่ไปศึกษา
ดูงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งได้เบิกจ่ายเงิน
ราชการเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆ รวมประมาณ
สองแสนบาทเศษ ในระหว่างการเดินทางไปราชการเพื่อ
ศึกษาดูงานในครั้งนี้ ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปศึกษาดูงาน
นั้นล้วนเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐแห่งหนึ่งซึ่งมาเปิดสอนที่ในตัวจังหวัด และทั้งหมด
ก็ได้ไปซ้อมรับและรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวจริง
ตามก าหนดการที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนหน้าที่จะมีการจัดท าโครงการศึกษาดูงานดังกล่าวจริง 
ส่วนวันที่ไม่ได้มีการซ้อมและรับปริญญา ก็ปรากฏว่าคณะ
เจ้าหน้าที่ทั้ งหมดได้ไปศึกษาดูงานจริง รวม 5 แห่ง  
โดยศึกษาดูงานในจังหวัด ก. (ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ) 
จ านวน 4 แห่ง คือ ที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 1 แห่ง 
ที่มหาวิทยาลัยของรัฐ 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ 2 แห่ง และไปที่จังหวัด ข. ซึ่งอยู่ติดกับจังหวัด ก. 
ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพต าบล 1 
แห่ง ทั้งนี้ในการศึกษาดูงานแต่ละแห่งได้มีการมอบของ 
ที่ระลึกให้กับหน่วยงานและที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ค. ปรากฏว่าได้มีการลงนามไว้ในสมุดเยี่ยมด้วย
ต่อมาภายหลังได้มีการคืนเงินที่เบิกจ่ายให้กับทางราชการ
ครบถ้วนแล้ว 

พฤติการณ์ของนางแดงดังกล่าว เป็นการ
กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานอาศัยต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่นตามมาตรา 
83 (3)  และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษตัดเงินเดือน
ร้อยละ 4 เป็นเวลา 3 เดือนจากราชการ 

  

ตอน “โกงพระและโกงหลวง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอน “ดูงานดว้ย รับปริญญาด้วย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 

ขออนญุาตไปดงูาน 

แอบไปรับปริญญา 



 
 

ตอน “เก็บกลับบ้าน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 



 
 

นางแก่นจันทร์  ต าแหน่ ง เจ้ าพนัก งานทันต
สาธารณสุขช านาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินของ
สถานีอนามัย โดยมีหน้าที่จัดท าเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจัดซื้อจัดจ้างของ
สถานีอนามัย นางแก่นจันทร์ได้ถอนเงินของสถานีอนามัย
จากบัญชีธนาคารหลายครั้งโดยไม่มีเอกสารการอนุมัติและ
หลักฐานการจ่ายในงานราชการ รวมเป็นเงิน 516,000 
บาท   

พฤติกรรมของนางแก่นจันทร์ดังกล่าว เป็นการ
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ลงโทษไล่ออกจากราชการ 
 

นายสมหวัง ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ มี
หน้าที่ตรวจรักษาผู้ป่วย ผ่าตัดและหัตถการทางสูตินรีเวช
ทั้ งหมด นายสมหวัง ได้ท าการรับฝากครรภ์พิ เศษใน
โรงพยาบาลของทางราชการ หลังจากที่ท าคลอดเสร็จแล้ว 
ผู้ป่วย หรือญาติผู้ป่วยจะน าเงินใส่ซองมาให้กับนายสมหวัง 
เป็นค่าฝากพิเศษและท าคลอด รายละ 3,000 บาท ต่อมา
ได้มีผู้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวขึ้น จากการสอบสวนนาย
สมหวังให้การรับว่าตนได้กระท าการดังกล่าวจริง และได้รับ
เงินค่าฝากครรภ์พิเศษดังกล่าว และมีบางรายเมื่อท าคลอด
เสร็จแล้วก็เงียบเฉยไม่ยอมจ่ายเงินให้ (เบี้ยว)   

พฤติการณ์ของนายสมหวังดังกล่าว เป็นการ
กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานอาศัยต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตามมาตรา 
83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ 
แต่เนื่องจากนายสมหวังไม่เคยกระท าผิดวินัยมาก่อนและ
ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีโดยตลอด จึงงดโทษให้และให้ว่า
กล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

นางสาวอิ่มเอม ต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน มีหน้าที่รักษาพยาบาลทางด้านทันตกรรม ได้น า
ชุดไหมขัดฟัน น้ ายาบ้วนปาก และยาสีฟันแอมเวย์ของ
ตนเองมาจ าหน่ายให้กับผู้มารับบริการทันตกรรมที่บน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในราคาชุดละ 500 บาท 
โดยอ้างว่าเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่มีจ าหน่ายในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลและไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้และ
ต่อมาได้มีการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวขึ้น 

พฤติการณ์ของนางสาวอิ่มเอมดังกล่าว เป็นการ
กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานอาศัยต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตามมาตรา 
83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษตัด
เงินเดือนจ านวน 5% เป็นเวลา 1 เดือน (หมายเหตุเรื่อง
การน ายาหรือเวชภัณฑ์ส่วนตัวมาให้บริการบนหน่วยบริการ
หรือบ้านพักของทางราชการแล้วเก็บเงินเป็นประโยชน์
ส่วนตัวนั้น อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดมาตรฐาน
โทษการลงโทษให้ลงโทษตัดเงินเดือนเป็นอย่างต่ า) 

ตอน “ถอนเพลิน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอน “ฝากพเิศษ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอน “ของหมอดีกว่า”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 



 
 

นายสรรชัย ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล  

ได้เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว โดยน าบิลน้ ามันของโรงพยาบาลไปเขียนเติมน้ ามัน
ใส่รถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อวอลโว่ และรถจิ๊ปแกรนด์เชอโรกี  
แล้วเบิกจ่ายเงินค่าน้ ามันจากเงินบ ารุงของโรงพยาบาล 
เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมจ านวน 232 ครั้ง เป็นเงินรวม 
290,000 บาท ทั้งที่นายสรรชัยก็น ารถยนต์ราชการไปใช้
ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการอีกด้วย  

พฤติกรรมของนายสรรชัยดังกล่าวเป็นการ
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

ตอน “คนหลวง กับรถยนต์หลวง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอน “เป็นคนหลวงก็ต้องใชข้องหลวง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



 
 

นายบุญมี ต าแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย ได้รับ
มอบรถยนต์จากบริษัทเอกชนซึ่งบริจาคให้เพื่อใช้ในงาน
ราชการเมื่อวันเดป้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
หลังจากนั้นนายบุญมีได้ใช้รถยนต์คันดังกล่าว ทั้งในเรื่อง
ส่วนตัวและงานราชการ โดยเป็นผู้ใช้และดูแลรักษารถเพียง
คนเดียวในวันหยุดราชการ นายบุญมีได้น ารถยนต์ดังกล่าว
ไปเก็บไว้ที่บ้านพักส่วนตัวโดยไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
นอกจากนี้ นายบุญมียังแกะตราและข้อความที่ระบุว่าเป็น
รถของทางราชการที่ผู้บริจาคจัดท ามาให้นั้นออก นายบุญมี
อ้างว่าตนไม่มีความผิด รถนั้นไม่ใช่รถของทางราชการ 
เพราะจากหลักฐานสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์ทาง 
ผู้บริจาคยังไม่ได้โอนทะเบียนให้เป็นของทางราชการ และ
ตั้งแต่ได้รับบริจาคมาเป็นเวลา 8 เดือน ก็ยังไม่ได้เบิกค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงหรือค่าซ่อมแซมจากเงินของทางราชการ 
เรื่องนี้เป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะตามกฎหมายเมื่อมีการ
บริจาคก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการแล้ว 

พฤติกรรมของนายบุญมีดังกล่าว เป็นการ
กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการและฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบและแบบแผนของ
ทางราชการ และฐานอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของ
ตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตามมาตรา 82 (2) และ
มาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษตัด
เงินเดือน จ านวน 5% เป็นเวลา 2 เดือน 

นายทองดี ข้าราชการ ได้ยืมเงินราชการและลง
ชื่อในโครงการอบรมโดยเป็นผู้เสนอโครงการอบรมทางด้าน
สุขภาพ รวมจ านวน 2 วัน นายทองดีได้จัดท าเอกสาร
หลักฐานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการอบรมส่งให้กับ
ฝ่ายการเงินเพื่อหักล้างเงินยืมส าหรับเป็นค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม เป็นจ านวน 10,600 บาท โดยลงลายมือชื่อผู้
เข้ารับการอบรมในเอกสารประกอบการหักล้างเงินยืมนั้น 
มิใช่เป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของผู้เข้ารับการอบรมแต่เป็น
ลายมือชื่อปลอม และมิได้มีการจัดอบรมตามโครงการ
ดังกล่าวแต่อย่างใด 

 พฤติการณ์ของนายทองดีดังกล่าว เป็นการ
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

ตอน “อย่าเถียง มันเป็นรถหลวงแล้ว” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอน “อบ...ลม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 



 
 

นายทองเติม ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการอบรมนักเรียน
เกี่ยวกับการป้องกันโรค นายทองเติมได้จัดท าใบส าคัญรับ
เงินแล้วให้ผู้รับจ้างลงชื่อรับเงินเป็นค่าจ้างท าอาหารให้กับ 
ผู้ เข้าอบรมเป็นเงินจ านวน 30,000 บาท โดยเป็น
ค่าอาหารรายหัวๆ ละ 150 บาท นอกจากนี้ยังได้จัดท า
ใบส าคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากรรวมเป็นเงิน 14,000 
บาท ให้วิทยากรที่มาบรรยายลงชื่อเป็นผู้รับเงิน แต่ความ
จริงไม่ได้มีการจ่ายเงินให้กับวิทยากรแต่อย่างใด 

พฤติกรรมของนายทองเติมดังกล่าวเป็นการ
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

 
ตอน “อบจนถูกออก” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่ง หรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางการปกครองของรัฐ
ในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
กิจการอื่นของรัฐ 

 
หมวด ๙ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรา ๑๐๐  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี ้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือด าเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน  ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้
ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเปน็คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

๑๒ 



 
 

 
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ

ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้
ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เปน็การด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา ๑๐๑  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจ านวน
หุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 
๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

มาตรา ๑๐๒  บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้น
หรือเข้าร่วมทุน 

มาตรา ๑๐๓  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และ
จ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วย 

มาตรา ๑๒๒  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝุาฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา 
๑๐๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็น
ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 



 
 

 
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๓  ในประกาศน้ี 
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ปูา น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การ
รับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ ๔  ห้ามมิ ให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี ้

ข้อ ๕  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตาม

ฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก

แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
ข้อ ๖  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้ เป็นของ

ส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็น
ที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงาน
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หาก
ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็น
ประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
โดยทันที 

ข้อ ๗  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมี
มูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดย
ทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์น้ันไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

 
 
 
 

๑๔ 



 
 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งต้ังถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ
ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้ ได้รับทรัพย์สิ นไว้ตามวรรคหนึ่ ง  เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ข้อ ๘  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศ
ฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
 
ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๕๒  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อ
ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น เนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

มาตรา ๑๕๗  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด าเนินการของ

เจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการด าเนินการใด ๆ ในทางปกครองตาม
พระราชบัญญัตินี ้

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าที่
เพื่อจัดให้มีค าสั่งทางปกครอง 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้
ใช้อ านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นใน
ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม 

“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นค าขอหรือผู้คัดค้านค าขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของ
ค าสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้ นจะถูก
กระทบกระเทือนจากผลของค าสั่งทางปกครอง 

๑๕ 



 
 

มาตรา ๑๓  เจ้าหน้าที่ดังต่อไปน้ีจะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
(๑) เป็นคู่กรณีเอง 
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณ ี
(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือ

ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 
(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณ ี
(๖) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๔  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นบุคคลตาม

มาตรา ๑๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง
ทราบ เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีค าสั่งต่อไป 

การยื่นค าคัดค้าน การพิจารณาค าคัดค้าน และการสั่งให้เจ้าหน้าที่อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่
ถูกคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๕  เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่ากรรมการในคณะกรรมการที่มี
อ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่าว ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาเหตุคัดค้านนั้น ในการประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถาม
แล้วต้องออกจากที่ประชุม 

ถ้าคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้านในระหว่างที่กรรมการ
ผู้ถูกคัดค้านต้องออกจากที่ประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการคณะน้ันประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน 

ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดั งกล่าวให้กระท าโดยวิธี
ลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด 

การยื่นค าคัดค้านและการพิจารณาค าคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๑๖  ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือ
กรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทาง
ปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะท าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้ 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้

ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี 
(๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้

นั้นจะท าการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการ
ทราบ แล้วแต่กรณ ี

(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้นเป็น
กรรมการอยู่มีค าสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอ านาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น
หรือไม ่

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

๑๖ 



 
 

มาตรา ๑๗  การกระท าใด ๆ ของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจ
พิจารณาทางปกครองที่ได้กระท าไปก่อนหยุดการพิจารณาตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ย่อมไม่เสียไป เว้น
แต่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกคัดค้านหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครอง แล้วแต่
กรณี จะเห็นสมควรด าเนินการส่วนหน่ึงส่วนใดเสียใหม่ก็ได้ 

มาตรา ๑๘  บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม่ให้น ามาใช้บังคับกับกรณีที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มี
ทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได ้

มาตรา ๑๙  ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจ
พิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุ
ให้ผู้นั้นต้องพ้นจากต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตาม
อ านาจหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 


