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หมวด 1  
บทน า 

ก. ที่มาและความส าคัญของการจัดท าคู่มือ 
 

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) เป็นเรื่องที่มี
ความเกี่ยวโยงกับการคอร์รัปชันเพราะสถานการณ์การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมมักก่อให้เกิดการน าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกหน่วยงานในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ผู้บริหารทั้งในระดับองค์กร ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับนโยบายของ
ประเทศ ส่งผลเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมตั้งแต่มูลค่าเล็กน้อยจนถึงเกิดความเสียหายที่มีมูลค่าสูง ทั้งนี้รวมถึง
ความเสียหายที่ไม่ปรากฏในรูปของเงินด้วย ปัญหาดังกล่าวปัจจุบันมีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและยัง
สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน วางแนวทางป้องกัน
ปัญหาในจุดเริ่มต้นอันจะเป็นฐานในการป้องกันแก้ไข ได้แก่ การเรียนรู้ท าความเข้าใจ ความหมาย องค์ประกอบ 
ของหลักธรรมาภิบาล และความส าคัญของปัญหาเพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

กองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 โดยมี
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นส านักงานใหญ่ โดยตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา 
ส านักงานฯ ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณ 28,596 ล้านบาท เพ่ือผลิตนักวิจัยจ านวนกว่า 56,503 คน
และผลงานวิจัยจ านวนมากแก่ประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561) เป็นกลไกสร้างฐานความรู้ส าหรับ
การแก้ปัญหาให้แก่สังคมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้และใช้ความรู้เหล่านั้นในการพัฒนาประเทศ  

กว่าระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้แสดงถึงศักยภาพและ
ความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยรวมถึงงบประมาณได้อย่างดีเยี่ยม เป็นที่ประจักษ์โดยกรมบัญชีกลาง
ได้ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนให้ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับรางวัล  
ทุนหมุนเวียนดีเด่น 7 ปีต่อเนื่อง (พ.ศ.2555 - พ.ศ.2561) และรางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ 2 ปีต่อเนื่อง 
(พ.ศ .  2560 -  พ.ศ.  2561) เพราะการบริหารงานที่ ผ่ านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่ ง ใส  
และมีประสิทธิภาพ ผลส าเร็จนี้ย่อมเกิดจากการร่วมมือของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน นักวิจัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสี่ยที่ยึดถือหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารองค์กร (Good governance) และยึดถือคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการด าเนินการ
เนื่องด้วยส านักงานฯ มีงบประมาณซึ่งมาจากภาษีของประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
ที่ดี มีความโปร่งใสในการท างาน ส านักงานฯตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จาก “การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” จึงให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นมาตรการ
ป้องกันและแนวปฏิบัติของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดังเห็นได้จากพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การวิจัย พ.ศ. 2535 ที่มีแนวคิดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ที่บัญญัติไว้ส่วนหนึ่งของ มาตรา 4 วรรค 21 “กองทุน เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินกิจการ
สนับสนุนการด าเนินงานวิจัยตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจกระท าการใด ๆ ที่จ าเป็นหรือต่อเนื่อง
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นได้ แต่จะต้องไม่ด าเนินการวิจัยเอง” ดังนั้นการด าเนินงานไม่ว่าจะใน

                                           
1 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย หน้า 21-27. ราชกิจจานุเบกษา 2 เมษายน 2535 เลม 109 ตอนที่ 33  
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กระบวนการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการวิจัยทั้งการด าเนินงานต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ส านักงานฯ 
จะไม่ยินยอมให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมข้ึน  

ข. วัตถุประสงค ์
 

1. เพ่ือนิยามความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. เพ่ือก าหนดลักษณะการกระท าที่ไม่ควรกระท าและองค์ประกอบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

3. เพ่ือก าหนดแนวป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมให้
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และนโยบายการบริหารงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการ 

 

ค. ขอบเขต 
 

คู่มือฉบับนี้มุ่งเน้นลักษณะองค์ประกอบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติตนตลอดจนการกระท าประเภทใดที่เป็นการกระท าที่อยู่ในข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่ต้องห้ามกระท า แนวทางป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและบทลงโทษตามท่ีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายต่าง ๆ ก าหนด  
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หมวด 2 
นิยามและความหมาย 

ก. นิยามและความหมายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม(Conflict of interest) 

 

หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีความตระหนักถึงโอกาสที่อาจเกิดปัญหาของ 
“การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” มาอย่างต่อเนื่อง การวางแนวทางป้องกัน
ปัญหาได้ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์2 และองค์กรต่าง ๆ ได้ให้นิยามและความหมายไว้
มากมาย เช่น ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.)3 ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)4 โดยนิยามความหมายของแต่ละองค์กรต่างมีจุดเน้นที่เป็นใจความส าคัญคล้ายคลึงกัน ส าหรับ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ก าหนดนิยาม ไว้ดังนี้ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ให้นิยามว่า 

“การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) คือ ภาวะที่เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของผู้ด ารงต าแหน่งกับประโยชน์ส่วนรวมที่ต าแหน่งนั้นต้องรักษาอยู่  
อันอาจท าให้การตัดสินใจใช้อ านาจหรือกระท าการของผู้ด ารงต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจขององค์กรนั้น 
ไม่เป็นกลาง มีอคติ ซึ่งอาจท าให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียไป” 

ผลประโยชน์ส่วนตน (Personal Interest) คือ ประโยชน์ได้เสียส่วนตนของบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ 
ซึ่งอาจท าให้การตัดสินใจใช้อ านาจหรือกระท าการในต าแหน่งมีอคติได้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบผลประโยชน์ที่
เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินก็ได้5 รวมถึงประโยชน์ของบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ใกล้ชิดด้วย หากความสัมพันธ์ของบุคคลนั้นท าให้ผู้ด ารงต าแหน่งใช้อ านาจดุลพินิจตัดสินใจไม่เป็นกลางเพราะ 
มีอคติ เช่น บิดา มารดา คู่สมรส เป็นต้น 

ผลประโยชน์ส่วนรวม (Public Interest) คือ ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมไว้ 

 

                                           
2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 74, 99, 1038, 1066 
3 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ให้นยิามวา่ “การขัดกันระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม คือ 
สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การ
กระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตวัหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเร่ืองเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เหน็ว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผดิทางจริยธรรมของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ ที่ตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าทีโ่ดย
ค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพอ้ง” 
4 มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจยัและผลงานทางวิชาการ,ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.) ให้นิยามว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน จะเกิดขึ้น
เมื่อความสัมพันธ์ของผู้วิจยัอาจก่อให้เกดิอคติกับกระบวนการวิจัยและหรือกระบวนการเผยแพร่งานวจิัย ความสัมพันธน์ี้อาจเป็นความสัมพันธ์
ทางด้านบวกหรือลบก็ได้ หรอือาจเป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ ความสัมพันธ์ทางการเงิน ฯลฯ และอคติที่อาจเกิดขึ้นนั้นอาจ
เกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ เพียงแต่มคีวามเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น และอคตินั้น ๆ เมื่อเกิดแลว้อาจส่งผลทางตรงหรือทางอ้อมต่อกระบวนการวิจยั
และ/หรือกระบวนการเผยแพร่งานวิจัย โดยประโยชน์อาจตกแก่ผู้วิจยัหรือผูอ้ื่น” 
5 โปรดดูเอกสาร ภาคผนวก (ร่าง) พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกีย่วกบัการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์สว่นรวม พ.ศ. ...  มาตรา 3 
“ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้” 
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ข. ลักษณะองค์ประกอบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม6 

จากนิยามของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมสามารถจ าแนกลักษณะ
องค์ประกอบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ได้ดังนี ้

1. บุคคลนั้น ๆ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือ บุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งที่มีอ านาจหรือเป็นผู้ที่จะต้องใช้ดุลพินิจ ตัดสินใจ ซึ่งมีหน้าที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  

2. มีการกระท าหรือเกิดสถานการณ์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม 
กล่าวคือ ต้องมีการกระท าหรือเกิดสถานการณ์การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ที่ท าให้บุคคลนั้น ๆ ใช้อ านาจดุลพินิจตัดสินใจไม่เป็นกลางเพราะมีอคติ  เช่น การรับผลประโยชน์ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เป็นต้น 

 

 

 

  

                                           
6 ศ.ดร.ก าชัย จงจกัรพันธ์, การขัดกันของแห่งผลประโยชน์กับ พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 100 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4  
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หมวด 3 
การกระท าที่ต้องห้าม 

ก. ระดับของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม 

 การกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม แบ่งได้เป็น 2 ระดับ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. การกระท าที่ต้องห้ามโดยกฎหมาย กฎ หรือระเบียบอ่ืน เป็นการกระท าที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาด 
เพราะหากฝ่าฝืนย่อมถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบส านักงานกองุทนสนับสนุนการวิจัยแล้ว นอกจากนั้นยังมี
ความผิดตามกฎหมายอ่ืน ๆ อีกด้วย (การกระท าเดียวมีความผิดตามกฎหมายหลายบท) อาทิเช่น  
  1.1 กรณีตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
พ.ศ. 2561 มาตรา 126 และมาตรา 128 และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  1.2 กรณีตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13 และ 
มาตรา 16 
  1.3 กรณีตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 13  
มาตรา 67 และมาตรา 88 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  1.4 กรณีตาม ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 152  
  1.5 กรณีตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. 2544 ข้อ 5 - 9 
  1.6 กรณีตาม ระเบียบส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการ 
ทางวินัย พ.ศ. 2549 ข้อ 6 

 2. การกระท าที่ต้องห้ามโดยประมวลจริยธรรม7 แม้กฎหมาย หรือกฎ ระเบียบอ่ืน มิได้ก าหนดห้าม
กระท าไว้ แต่หากการกระท าหรือสถานการณ์ มีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ที่ส่งผลให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความโปร่งใส หรือเกิดความไม่มั่นใจการใช้ดุลพินิจต่อบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมี
หน้าที่รักษาประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งผู้ฝ่าฝืนอาจถูกด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมได ้

ข. รูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  การกระท าที่อยู่ในข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่
ควรกระท าหรือพึงหลีกเลี่ยงนั้นมีหลายรูปแบบ8 

 1. รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเงิน
หรือไม่เก่ียวกับเงินก็ตาม เช่น  

• การรับการอ านวยความสะดวกหรือส่วนลดเป็นพิเศษ ต่างจากท่ัวไปอันเป็นปกติทางการค้า 

• ผู้บริหารหรือพนักงานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้  

                                           
7 โปรดดู หลักธรรมาภบิาล ของ ส านกังานกองทุนสนับสนุนการวิจยั, ประมวลจริยธรรม 
8 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม, สถาบันพัฒนาขา้ราชการพลเรือน. ความขัดแย้งระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม. 
นนทบุรี: ส านักงาน ก.พ., 2552. 
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โดยหลักแล้วหากบุคคลผู้มีหน้าที่หรือพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือกระท า

หรือไม่กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นความผิดฐานเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา แต่ทั้งนี้การรับ
ผลประโยชน์หรือของขวัญสามารถกระท าได้หากกระท าภายใต้กรอบของกฎหมาย9 

2. ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) คือ การใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งตนมีอยู่โดยทุจริตเพ่ือไป 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ให้บุคคลที่มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมกระท าการหรือไม่กระท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง อันส่งผลแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม เช่น 

• การด ารงต าแหน่งระดับสูง ใช้อ านาจบังคับบัญชา เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

• การที่ผู้บริหารระดับสูงแจ้งไปยังฝ่ายให้ทุนให้พิจารณาสนับสนุนการวิจัยให้แก่นักวิจัยสังกัดใดเป็น
พิเศษด้วยเหตุผลส่วนตน 

3. ใช้ข้อมูลลับของส านักงาน (Using confidential information)  คือ การน าข้อมูลลับของส านักงาน
ไปเผยแพร่เพื่อรับผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างให้กับตน เช่น 

• การเปิดเผยเกณฑ์ในการพิจารณาหรือผลการประเมินใด ๆ ที่ห้ามเปิดเผยหรือเป็นข้อมูลปกปิด 
แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับอนุญาต เพ่ือให้บุคคลนั้น
ได้เปรียบหรือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

• การน าข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของส านักงานไปเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต 

4. ใช้ทรัพย์สินของส านักงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s for private advantage) คือ 
การน าทรัพย์สินของส านักงานไปใช้ในงานหรือกิจการส่วนตัวไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในความครอบครองของตน
หรือไม่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบตามกฎหมายหรือกฎหรือทรัพย์สินนั้นมีราคาเล็กน้อยซึ่งจะต้องก าหนดกฎ 
ระเบียบให้เหมาะสมเพื่อเกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสังคม เช่น 

• การใช้กระดาษของส านักงาน เพ่ือพิมพ์เอกสารอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของส านักงาน 
เป็นจ านวนมากโดยไม่ได้รับอนุญาต 

• การน าอุปกรณ์ส านักงาน หรือ ทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของส านักงานไปใช้เพ่ือภารกิจส่วนตน ครอบครัว 
หรือบุคคลใกล้ชิด 

5. เบียดบังเวลางาน (Outside employment or moonlighting) คือ การใช้เวลาท างานไปท างาน
นอกท่ีไม่ใช่อ านาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานซึ่งอาจท าให้ส านักงานเสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาต 
เช่น 

• การเล่นอินเตอร์เน็ต ประกาศขาย-ซื้อสินค้าออนไลน์หรือท างานอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นกิจส่วนตัว 
ในเวลางานซึ่งอาจท าให้ส านักงานเสียหาย 

• การเบียดบังเวลางาน ไม่เข้ามาปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผลอันจ าเป็น 

 ทั้งนี้การกระท าในรูปแบบต่าง ๆ ข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเพ่ือประกอบการท าความเข้าใจ  
ซึ่งการกระท าในหนึ่งรูปแบบนั้น บางกรณีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นความผิดต้องห้ามกระท าโดยเด็ดขาด  
และบางกรณีกฎหมายมิได้บัญญัติห้ามไว้แต่ย่อมส่งผลให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความโปร่งใส  ตลอดจน
อาจน าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมาย 

 

                                           
9 โปรดดู พรป.วา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 128 
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หมวด 4 
แนวทางการด าเนินงาน 

ก. แนวทางปฏิบัติตนเมือ่ตกอยู่ในภาวะการขัดกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม คือ ภาวะที่เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนของผู้ด ารงต าแหน่งกับประโยชน์ส่วนรวมที่ต าแหน่งนั้นต้องรักษาอยู่ อันอาจท าให้การ
ตัดสินใจใช้อ านาจหรือกระท าการของผู้ด ารงต าแหน่งนั้นไม่เป็นกลาง มีอคติ ซึ่งอาจท าให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียไป 
ภาวะดังกล่าวมีโอกาสที่จะท าให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียหายหรือเปิดโอกาสให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งอาจท าให้
สาธารณชนเกิดความไม่ม่ันใจในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ 

ดังนั้นเพ่ือไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือท าให้มีความไม่
มั่นใจต่อผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่รักษาประโยชน์ส่วนรวมจะต้องหลีกเลี่ยงภาวะที่เกิดการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือ เมื่อเกิดภาวะการขัดกันของผลประโยชน์ผู้ด ารงต าแหน่ง
นั้นควรถอนตัวจากการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์หรือหากผู้ด ารงต าแหน่งนั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงภาวะ
ดังกล่าวได้ ผู้ด ารงต าแหน่งจะต้องประกาศหรือเปิดเผยข้อมูล (Declare) ต่อสาธารณะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ด ารงต าแหน่งได้ 

หลักการดังกล่าวสามารถน ามาอธิบายเป็นแผนภาพ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปที่ 1 แผนภาพการปฏิบัติตน เมือ่เกิดภาวะการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

กรณีอาจเกิดสถานการณ์ที่มี Conflict of interest ในการปฏิบัติหน้าที่ 

ขั้นตอนที่ 1 :รายงานผู้บังคับบัญชา/ คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล เพ่ือวินิจฉัย  
 

ขั้นตอนที่ 2: แบ่งเป็น 2 กรณี 
กรณีแรก ต้องห้ามโดยกฎหมายหรือกฎ ระเบียบ 

ให้ผู้ที่ม ีCOI ยุติจากการปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้ง/มอบหมาย ผู้ที่ไม่มี COI ปฏิบัติหน้าที่แทน  

กรณีที่สอง ต้องห้ามโดยประมวลจริยธรรม 
ให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

1.ให้ผู้ที่ม ีCOI ยุติจากการปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้ง/มอบหมาย ผู้ที่ไม่มี COI ปฏิบัติหน้าที่แทน 
2.ให้ผู้ที่มี COI ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและให้ผู้ที่มี COI เปิดเผย/รายงานข้อมูล (Declare) เกี่ยวกับ COI ที่เกิดขึ้น  

เพ่ือเป็นหลักฐานและรอรับการตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 3: ด าเนินการตามกระบวนการนั้น ๆ ต่อไป 
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ข. แนวทางป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

สกว. เห็นความส าคัญของการท าให้ผู้บริหารพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 
และได้ก าหนดแนวทางในการป้องกันของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ดังต่อไปนี้ 

แนวทางการป้องกัน 

1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ความรู้  รณรงค์ สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจ  

2. การสนับสนุนความโปร่งใส โดยการเปิดโอกาสให้ตรวจสอบได้โดยกลไกที่เหมาะสมและมีความพร้อม  
รับผิด ซึ่งพนักงานทุกคนต้องท าการประเมินการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตนเองเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง10 

3. การส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนตน และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง โดยการสร้างระบบและนโยบายที่
จะต้องจัดการเรื่องส่วนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่ง
ผู้เกี่ยวข้องจะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี  

4. การปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม โดยผู้เกี่ยวข้องจะต้องตัดสินใจและด าเนินการต่าง ๆ ภายในกรอบของ
กฎหมาย และนโยบาย ท างานในขอบเขตหน้าที่ ใช้ดุลพินิจอย่างเป็นกลาง ปราศจากอคติ 

5. การสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบัติตาม 

6. การบังคับใช้นโยบาย ระเบียบข้อบังคับและบทลงโทษอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้รวมไปถึงการทบทวนเพ่ือ
พัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

ค. บทลงโทษและมาตรการต่อผู้ฝ่าฝืน 
ระเบียบส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2549 11  

ได้ก าหนดโทษทางวินัยไว้ ทั้งนี้บทลงโทษขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงความหนัก - เบาของการกระท าความผิด ซึ่งมีตั้งแต่
ภาคทัณฑ์จนถึงปลดออก รวมถึงมีบทลงโทษตามประมวลจริยธรรมของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

นอกจากโทษทางวินัย กฎหมายยังมีการก าหนดโทษที่มีลักษณะเป็นโทษทางอาญาด้วยตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ซ่ึงก าหนดให้เป็นความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญาด้วย  

                                           
10 ภาคผนวก หนา้ 15 แบบรายงานการสอบทานเอกสารส าหรับบุคลากรภายใน 
11 ระเบียบส านกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ว่าดว้ยวินัยและการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2549 ข้อ6, 7, 10 
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ก. เอกสารแบบรายงานแสดงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ สกว. 

1. แบบรายงานการสอบทานเอกสารส าหรับบุคลากรภายใน 
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2. แบบรายงานการสอบทานเอกสารส าหรับผู้ประเมิน (บุคคลภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
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3. แบบรายงานการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ 

ในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
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ข. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2549 

ข้อ 6 วินัยของพนักงานและลูกจ้าง 

 6.1 การปฏิบัติงาน 

  (6) ต้องไม่ละท้ิงหน้าที่ไปโดยพลการหรือหลีกเลี่ยงไม่ท างาน หรือท างานล่าช้าผิดวิสัยวิญญูชน 

  (7) ต้องไม่ออกไปจากสถานที่ปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือน างานอ่ืนใดซึ่งไม่ใช่งานใน
หน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายมาปฏิบัติในระหว่างเวลางาน 

 6.3 การรักษาความลับ 

  (1) ต้องไม่เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร อันเป็นความลับและปกปิดของส านักงาน รวมทั้งต้องไม่
เปิดเผยความลับส่วนตัวของผู้ร่วมงาน 

 6.4 การรักษาชื่อเสียงและผลประโยชน์ 

  (2) ต้องรักษาผลประโยชน์ของส านักงานโดยถือเสมือนว่าเป็นผลประโยชน์ของตนเองและไม่ท า
การใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของส านักงาน 

 6.5 การใช้และรักษาทรัพย์สิน 

  (3) ต้องไม่น าอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของส านักงานไปใช้นอกเหนือจากการท างานให้กับ
ส านักงาน 

 6.6 ความซื่อสัตย์สุจริต 

  (5) ต้องไม่กระท าการในลักษณะที่เป็นการให้ หรือรับว่าจะให้ หรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ 
เพ่ือเป็นการตอบแทนในอันที่จะให้ได้มาซึ่งหน้าที่การงานต าแหน่ง หรือการว่าจ้าง หรือบ าเหน็จความดีความชอบ
ในการท างาน หรือสิทธิในการท างาน รวมทั้งผลประโยชน์อ่ืนใดในการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนสิทธิอ่ืน ๆ ทั้งแก่
ตนเองหรือของผู้อื่น 

ข้อ 10 โทษทางวินัยมีดังนี้ 

 1. ภาคทัณฑ์ หรือตักเตือนเป็นหนังสือ 

 2. ตัดเงินเดือน ตามระยะเวลาที่ผู้อ านวยการก าหนด 

 3. สั่งพักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน ตามระยะเวลาที่ผู้อ านวยการก าหนด 

 4. เลิกจ้าง 

 5. ปลดออก 

  การก าหนดโทษไม่จ าเป็นจะต้องลงโทษตามล าดับบทลงโทษดังกล่าว แล้วแต่จะพิจารณาถึง
ความหนัก-เบา ของการกระท าความผิดและเลือกลงโทษตามบทลงโทษไหนก็ได้ตามแต่กรณี 
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2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

พ.ศ. 2561 

มาตรา 4 บัญญัติว่า “ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือน
ประจ า ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ 
ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมาย
ก าหนดให้ใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการ
อ่ืนของรัฐ แต่ไม่รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
และคณะกรรมการ ป.ป.ช.” 

มาตรา 126 บัญญัติว่า “นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด
ด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้า
พนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานนะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าทางตรงหรือโดยอ้อมในการ
ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดไม่
เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วน
ท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจทั้งนี้ ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือ
แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานของรัฐผู้นั้น 

ให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย โดยให้ถือว่า
การด าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีคู่สมรสนั้นด าเนินการ
อยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง 

คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (2) หรือ (3) ต้องด าเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าวภายในสามสิบ

วันนับแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง” 

มาตรา 128 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่
ออกโดย อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา 
ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือ
ญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้า
พนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม” 

มาตรา 129 บัญญัติว่า “การการะท าอ านเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือเป็นการกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

 

3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

มาตรา 13 บัญญัติว่า“เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 

(1) เป็นคู่กรณีเอง 

(2) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 

(3) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆหรือเป็นพ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้อง
นับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 

(4) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 

(5) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 

(6) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา 14 บัญญัติว่า “เมื่อมีกรณีตามมาตรา 13 หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นบุคคลตาม 
มาตรา13 ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ 
เพ่ือที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีค าสั่งต่อไป 

การยื่นค าคัดค้าน การพิจารณาค าคัดค้าน และการสั่งให้เจ้าหน้าที่อ่ืนเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่ถูกคัดค้าน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา 15 บัญญัติว่า “เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่ากรรมการในคณะกรรมการที่มี
อ านาจพิจารณาทางปกครองค์ณะใดมีลักษณะดังกล่าว ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาเหตุคัดค้านนั้น ในการประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถาม
แล้วต้องออกจากที่ประชุม 

ถ้าคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองค์ณะใดมีผู้ถูกคัดค้านในระหว่างที่กรรมการผู้ถูก
คัดค้านต้องออกจากที่ประชุมให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนั้นประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน 
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ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

กรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับและ
ให้เป็นที่สุด 

การยื่นค าคัดค้านและการพิจารณาค าคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง” 

มาตรา 16 บัญญัติว่า “ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือ
กรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทาง
ปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะกระท าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้...” 

 

4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลใน ครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญ แก่กันมิได้ 

การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ ของขวัญที่มีราคาหรือ
มูลค่าเกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับการรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ  

เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตมิได้
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการ ใด ๆ เพ่ือมอบให้หรือจัดหา
ของขวัญใหผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ ผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได ้

ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้ เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก 
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได ้เว้นแต่เป็นการรับ ของขวัญตามข้อ 5  

ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว ของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได ้ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดตองานหรือผู้ซึ่งได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน ลักษณะดังตอไปนี้  

(1) ผู้ซึ่งมีค าขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง การขอให้ออก
ค าสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น  

(2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนไดเ้สียในธุรกิจที่ท ากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
ไดร้ับสัมปทาน เป็นต้น 

(3) ผู้ซ่ึงก าลังด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล เช่น การประกอบ
กิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น 

(4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ  

ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว ของตนรับของขวัญจาก 
ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ เฉพาะ กรณีการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม 
และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่า ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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ก าหนดไว้ ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ข้อ 9 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบใน
ภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝาฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย ธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  

ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝาฝืน
ระเบียบนี้ ใหด าเนินการดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติไม่
เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ด าเนินการ ตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีว่าด้วย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง  

(2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนนอกจาก (1) หรือ พนักงานขององคก์รปกครอง
ส่วนทองถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย และให้ผู้
บังคับบัญชามีหน้าที่ ด าเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

 

5. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

มาตรา 74 บัญญัติว่า “ถ้าประโยชน์ได้เสียของนิติบุคคลขัดกับประโยชน์ได้เสียของผู้แทนของนิติบุคคล
ในการอันใด ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นจะเป็นผู้แทนในการอันนั้นไม่ได้” 

มาตรา 99 บัญญัติว่า “ในกรณีที่จะมีมติในเรื่องใด ถ้าส่วนได้เสียของกรรมการหรือสมาชิกของสมาคม
ผู้ใดขัดกับประโยชน์ได้เสียของสมาคม กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ไม่ได”้ 

มาตรา 1038 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้เป็นหุ้นส่วนประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมีสภาพดุจเดียวกัน 
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ว่าท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้ อ่ืนโดยมิได้รับความ
ยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนคนอ่ืนๆ” 

มาตรา 1066 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนประกอบกิจการ 
อย่างใดอย่างหนึ่งอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ว่าท าเพ่ือ
ประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืนหรือไปเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนอ่ืนซึ่งประกอบ
กิจการ อันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับกิจการของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนั้นเว้นไว้แต่จะได้รับ ค า
ยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนอื่นทั้งหมด” 

มาตรา 1575 บัญญัติว่า “ถ้าในกิจการใด ประโยชน์ของผู้ใช้อ านาจปกครองหรือประโยชน์ของคู่สมรส
หรือบุตร ของผู้ใช้อ านาจปกครองขัดกับประโยชน์ของผู้เยาว์ ผู้ใช้อ านาจปกครองต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน
จึงจะท ากิจการนั้นได้มิฉะนั้นเป็นโมฆะ” 

มาตรา 1722 บัญญัติว่า “ผู้จัดการมรดกจะท านิติกรรมใด ๆ ซึ่งตนมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์ต่อกอง
มรดกหาได้ไม่เว้นแต่พินัยกรรมจะได้อนุญาตไว้ หรือได้รับอนุญาตจากศาล” 
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6. ประมวลกฎหมายอาญา  

 มาตรา 152 บัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้ส่วนเสีย
เพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนเนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้ง
แต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท” 

 

7.ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน สกว. 

 บุคลากร สกว. พึงยึดถือหลักการ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือให้ด ารงตน และตั้งมั่นเป็น
แบบอย่างที่ดีตามหลักคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันก่อเกิดประโยน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ ซึ่งประกอบด้วยหมวด 3 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกว. ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 
ประการ ดังนี้ 

 1.1 การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

 1.2 การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

 1.3 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีการขัดกันของ
ผลประโยชน์ 

 1.4 การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

 1.5 การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 

 1.6 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 1.7 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน คุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 1.8 การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 1.9 การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

หมวดที่ 2 กลไกและรบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกว. ต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนให้อยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป ทั้งนี้ ให้
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ 

2. กรณีที่มีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาด าเนินการ 

3. การด าเนินการตามข้อ 2 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนเป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทาง
จริยธรรมม หากด าเนินการสอบสวนแล้ว ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลสั่งยุติเรื่องแต่หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ 



20 

 
4. การด าเนินการทางจริยธรรมตามข้อ 3  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามระเบียบส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัยว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2549 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

5. การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ 4 ให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่
อาจท าให้ผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

หมวดที่ 3 บทลงโทษ 

1. การด าเนินกรสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 4 ในหมวด 2 แล้วให้ผู้บังคับบัญชา
ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

2. การประพฤติปฏิบัติติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจ หรือเจตรา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญ และระดับต าแหน่งงาน 
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี 
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

3. การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทาง
อาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไข หรือด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไป
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือพิจารณาความ
ดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้น ปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณ ี

4. กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามนี้ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 

8. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ ข้าราชการในการป้องกัน
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการดังปรากฏ ในหมวด 2 

ข้อ 3 ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมโดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังนี้ 

 (3) ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ใน
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนของรัฐและกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย 

ข้อ 5 ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(1) ไม่น าความสัมพันธส่วนตัวที่ตนมีตอบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือ 
ผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตา
งจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการไป
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นนแตไ่ด้รับอนุญาตโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

(3) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งกอให้เกิดความเคลือบ
แคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหน้าที่ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือ
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สงสัยให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

 (4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่ อ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการ เป็นหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ ม อัน
จ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการ และประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 ข้อ 6 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อย ต้องวางตน ดังนี้  

(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ แทนตนหรือญาติ
ของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
หรือไม่ก็ตาม เว้นแตเ่ป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป  

(2) ไมใ่ช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  

(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเอง หรือบุคคล
อ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรไดโ้ดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

ข้อ7ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยอย่างน้อยต้อง
วางตน ดังนี้ 

 (4) ไม่เลี่ยงกฎหมายใช้หรือแนะน าให้ใช้ ชองว่างของกฎหมายที่อยู่ ในความรับผิดชอบของตนเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน และต้องเรง่แก้ไขชองว่างดังกล่าวโดยเร็ว 

(5) ไม่ยอมให้ บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใดแทนบุคคลอ่ืนอัน
เป็นการเลี่ยงกฎหมายหรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรพัย์สินของตน 

ข้อ 8 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน
โดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(5) ไม่เอ้ือประโยชนเป็นพิเศษให้ แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

ข้อ 9 ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และ
รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้ เนิ่นช้าและใช้ ข้อมูล ข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพ่ือการในหน้าที่ และให้ข้อมูล 
ข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกต้องทันการณ และไม่บิดเบือนข้อเทจ็จริง โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  

(1) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
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9. (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์

ส่วนรวม พ.ศ. ...  

 มาตรา 3 บัญญัติว่า “ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้” หมายความรวมถึง 

  (1) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า 

  (2) การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 

  (3) การเข้าค้ าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 

  (4) การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 

  (5) การขายหรือการให้เช่าซื้อทรัพย์สินต่ ากว่ามูลค่าท่ีเป็นจริงตามที่ปรากฏในท้องตลาด 

  (6) การซื้อหรือการเช้าซื้อทรัพย์สินสูงกว่ามูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏในท้องตลาด 

  (7) การให้ใช้สถานที ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการหรือคิดค่าเช่า
หรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 

  (8) การให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคลลอ่ืนโดยปกติทาง
การค้า 

  (9) การให้ส่วนลดในสินค้าหรือทรัพย์สินที่จ าหน่าย โดยให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้แก่บุคคลอ่ืนโดย
ปกติทางค้า 

  (10) การให้เดินทาง หรือให้ขนส่งบุคคลหรือสิ่งของ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อย
กว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 

  (11) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพหรือการบันเทิงอ่ืนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 

  (12) การให้บริการวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร กฎหมาย 
หรือบัญชี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า 

  (13) การให้รางวัล 

  (14) การช าระเงินล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

  (15) การอ่ืนใดซึ่งเป็นการกระท าที่ท าให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจค านวณเป็นเงินได้ หรือไม่
ต้องออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

 มาตรา 5 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือประโยชน์
ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม แต่การใช้ต าแหน่ง
หน้าที่แทนหน่วยงานของรัฐเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดอยู่ มิให้ถือว่าเป็นการกระท า
ตามมาตรานี้ 

การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมตามวรรคหนึ่งด้วย 



23 

 
  (1) การกระท าที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามที่

บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เว้นแต่ที่ก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 

  (2) การก าหนดนโยบายหรือการเสนอหรือให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายหรือร่างกฎซึ่งเ อ้ือ
ประโยชน์เป็นการเฉพาะต่อกิจการที่ตน คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดา มีส่วนได้เสียเกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติที่
บุคคลทั่วไปมีอยู่ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล การเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นเกินร้อยละห้าของนิติบุคคลนั้นถือว่าเป็นการ
มีส่วนได้เสียเกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติ เว้นแต่เป็นการด าเนินการตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแล 

  (3) การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ซึ่งตนได้รับหรือรู้จากการปฏิบัติราชการ การ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ โดยทุจริต 

  (4) การริเริ่ม เสนอ จัดท า หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐโดยทุจริต หรือ
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

  (5) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ ไปเพื่อประโยชน์ของตน
หรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎ หรือทรัพย์สินนั้นมีราคาเล็กน้อย 

  (6) การใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ซึ่งตนมีอยู่โดยทุจริต ไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจโดย
อิสระในการใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งอ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

      (ก) อนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน หรือออกค าสั่งทางปกครองอ่ืนที่ให้สิทธิประโยชน์อันอาจ
ค านวณเป็นเงินได ้

      (ข) ให้สัมปทาน ท าสัญญา หรือท านิติกรรม อันเป็นการให้ประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด 

      (ค) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน โอน ย้าย ด าเนินการทางวินัย หรือให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งอ่ืนดังกล่าว พ้นจากต าแหน่ง
หรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

      (ง) ไม่แจ้งความหรือไม่ร้องทุกข์เพ่ือด าเนินคดีอาญา 

      (จ) ไม่ฟ้องคดี ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ไม่ด าเนินคดี หรือไม่ด าเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับคดี หรือให้
ถอนค าร้องทุกข์ ให้ถอนฟ้อง ให้ถอนอุทธรณ์ หรือให้ถอนฎีกา ไม่ว่าจะเป็นคดีประเภทใด 

      (ฉ) ด าเนินกระบวนพิจารณา ท าค าพิพากษา ค าสั่ง ค าวินิจฉัย หรือค าชี้ขาด 

      (ช) ไม่บังคับทางปกครอง ไม่บังคับคดี หรือไม่บังคับตามค าชี้ขาด 

 การกระท าตามวรรคสอง (๒) (๓) และ (๔) ให้ใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง 
และผู้อ านวยการกองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 

 ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
กระท าโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีส่วนรู้เห็นเป็น ใจหรือ
ยินยอมด้วยในการกระท าของคู่สมรสหรือบุตรดังกล่าวหรือรู้แล้วเพิกเฉยมิได้ด าเนินการแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นรับโทษเช่นเดียวกับคู่สมรสหรือบุตรด้วย 
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 ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งมิใช่บุคคลตามวรรคสี่และเป็น

ผู้กระท าโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ด าเนินการในลักษณะผู้ใช้ ผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผู้ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระท าการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองด้วย 

 เพ่ือประโยชน์ในการบังคับใช้วรรคสอง (๕) ให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
คณะกรรมการบริหารศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนของรัฐ จัดให้มีระเบียบว่าด้วย
การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินตามวรรคสอง (๕) ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล  ทั้งนี้ 
โดยมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดในเรื่องทรัพย์สิน 
ดังต่อไปนี้ 

  (1) ยานพาหนะ 

  (2) เครื่องมือสื่อสาร 

  (3) อาคารสถานที่ 

  (4) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในส านักงาน 

  (5) สิ่งสาธารณูปโภค 


