
                                       

 

 

 

 

 

ทับซ้อน  

 

 

กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรมกรมราชทณัฑ ์

โทร. ๐  ๒๙๖๗  ๖๐๑๗  



                                          ค ำน ำ 

 

  นโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสริม        
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ      
และตามประกาศแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารของกรมราชทัณฑ์โดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ให้ ความส าคัญ
ต่อการท างานที่สุจริต มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม  กลไกส าคัญตัวหนึ่งในการป้องกันการทุจริตคือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  และจากผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมราชทัณฑ ์
ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ พบว่า การให้และรับ
ของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใด เป็นประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญต่อการทุจริต  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม        
กรมราชทัณฑ์  โดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทาง
ปฏิบัติการให ้- การรับของขวัญและผลประโยชน์ของกรมราชทัณฑ์  โดยได้รวบรวมหลักการ  แนวคิด และกฏหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรอ่ืน ๆ ของกรมราชทัณฑ์ทุกระดับ   
ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งของตนเองและหน่วยงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความสุจริตและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  

 

                                                                                       กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ 

                                                                                                      ๖  มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

 

เรื่อง                                                                                                     หน้ำ  

ผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                         ๑ – ๗ 

แนวทางปฏิบัติ การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์กรมราชทัณฑ์                            ๘ – ๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)* 

ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน  

  ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ หน้าที่ในต าแหน่ง
หน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม  ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ในรูปแบบที่หลากหลาย 
จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท าดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม  
ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติ  ก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์
สาธารณะ  แตเ่จ้าหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก  
  ความขัดแย้ง Conflict สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไม่สามารถ 
ตัดสินใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง  ความขัดแย้งอาจเกิดข้ึนได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติ
หรือผลประโยชน์  
  ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่า  ที่จะ
สนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง  ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรม
ต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย  
  ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุข
แก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม  ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม  
 

พฤติกรรมที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน 

   เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 
ประโยชน์ส่วนตนเสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่  
  ๑. หาประโยชน์ให้ตนเองหรือการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ท าให้
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน  
  ๒. รับผลประโยชน์คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับของก านัล
จากร้านค้า  
  ๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลที่เป็ นคุณ   
แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

/๔. ใช้ทรัพย์สิน… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
* การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ:การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนส าหรับคณะกรรมการจริยธรรม, ๒๕๕๔    



 
  ๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของ
ราชการท างานส่วนตัว  
  ๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการน าข้อมูลลับของทางราชการไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทน 
ที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ หรือน าไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพ่ือแสวงหาประโยชน์จาก
ข้อมูลเหล่านั้น  
  ๖. การท างานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเอง  
ท างานอยู่  
  ๗. การท างานหลังเกษียณ คือการท างานกับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้ความรู้หรือ
อิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 
 

กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงของข้ำรำชกำรประจ ำ  
- การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
- การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน  
- การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
- การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย  
-  การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว  
- การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า  
- การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิคส่วนตัว  
- การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

 

กลุ่มวิชำชีพท่ีเกี่ยวกับกำร ตรวจสอบ ประเมินรำคำและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
- การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้องได้เปรียบ 

หรือชนะในการประมูล  
- การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้างเหมา 

รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าหรือพ้นก าหนดการ ยื่นใบเสนอราคา 
เป็นต้น  

 

แนวทำงปฏิบัติงำนของกรมรำชทัณฑ์เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก เจ้าหน้าที่
กรมราชทัณฑ์ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย  ต้องท างานในขอบเขตหน้าที่พิจารณา 
ความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า  ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง  ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง   ไม่มีอคติ
ล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ เผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น 
แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย  

/๒. สนับสนุน... 

๒ 



  ๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตน
หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้
กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การจัดการต้องอาศัยข้อมูล
น าเข้าจากทุกระดับในหน่วยงาน ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย  และเจ้าหน้าที่     
กรมราชทัณฑ์ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้  และผู้บริหารก็ต้อง
เป็นแบบอย่างที่ด ี 
  ๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร  ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ 
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ ซึ่งต้อง
อาศัยวิธีการดังนี้  
  ๔.๑ ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน  
  ๔.๒ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สบายใจใน
การเปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 
   ๔.๓ ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผย  เพ่ือมิให้มีผู้น าไปใช้ 
ในทางท่ีผิด  
  ๔.๔ ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ 
ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม  ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้  
  - มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม  
  - กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
  - กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก  
  - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดของตนเองที่ จะต้องท า
ตามกฎระเบียบและมาตรฐาน  
    

แนวทำงกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การพัฒนาและการปฏิบัตตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมี๖ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑. หน่วยงานต้องระบุให้ได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในหน่วยงาน  มีจุด
ใดบ้างท่ีเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญในการวิเคราะห์และระบุ
จุดเสี่ยง เพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุม และท าให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย 
  ๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา  

  ๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์ 
ทับซ้อนให้ทั่วถึงในหน่วยงาน  
  ๔. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ  จ าเป็นต้องอาศัย
ความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในต าแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน  

/สนับสนุน… 

๓ 



สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่มักจะค านึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ  
  ๕. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงาน และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน 
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไก
ป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุง
กลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีเหล่านี้จะท าให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะ
และได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้หน่วยงาน 
ต้องท าให้การตัดสินใจทุก ขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้  
  ๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ โดยสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วน
ได้เสียอ่ืนๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการท างานรวมถึง สภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง 
อีกท้ังยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ 
 

กฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑. พระรำชบัญบัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2554  

   มำตรำ 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี  
  (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐทีเ่จ้าหน้าที ่
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคด ี 
  (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  
  (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง ในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่  
หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน นั้นอาจขัดแย้งต่อ
ประโยชน์ ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้น  
  เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่า
การด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

/มาตรา 101… 

๔ 



  มำตรำ 101 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้นทั้งหมด
ที่จ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตาม  มาตรา 100 (2) ที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

   มำตรำ 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่   
ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดหรือบริษัท  
มหาชนจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้า
ร่วมทุน  

  มำตรำ 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

   มำตรำ 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล กฎหมายอาญาด้วย  

  บทลงโทษ  

  มำตรำ 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  

 กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น ยินยอมด้วยใน
การที่คู่สมรสของตนด าเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด  

๒. ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเรื่อง หลักเกณฑ์กำร  รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงก าหนดหลักเกณฑ์
และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดย ธรรมจรรยาไว้ดังนี้  
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์การับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543”  
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบิกษาเป็นต้นไป  
  ข้อ 3 ในประกาศนี้  

/“การรับทรัพย์... 
 

๕ 



  “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 
อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ  วัฒนธรรม หรือให้
กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม  
  “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการีผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือ มารดาเดียวกัน 
ลุง ป้า น้าอาคู่สมรสผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม  
  “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
   ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล  นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ  ตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ ในประกาศนี้  
  ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 
   (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
  (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  
  (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
   ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว 
หรือมีหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้   
เพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรบัทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที  
  ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือ  มีมูลค่า
มากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้ว โดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี
มิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหาร 
สูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระท าได้  เพ่ือให้วินิจฉัยว่า  
มีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็น
สิทธิของตนหรือไม่ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือ องค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สิน หรือประโยชน์นั้น
แก่ผู้ให้โดยทันทีในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็น
สิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  
  เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าวเลย  

/ในกรณี… 
 

๖ 



  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็น
สมาชิก แล้วแต่กรณีเพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
  ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้   
ให้ใช้บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย  

๓. ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  
  ๓.๑ ส่วนค าปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง       
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้  
  (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
  (๒) การมีจิตส านึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ  
  (๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
  (๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
  (๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
  (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

  ๓.๒ หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และ ยึดถือประโยชน์ 
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  

  (๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือ
ผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจาก
บุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง  
  (๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวย ความสะดวก ของทางราชการ 
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย 
  (๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที ่ 
  ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระท า ดังกล่าวไว้ก่อนแล้ว
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรม
วินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น  
  (๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืน ในราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
 
 

๗ 



   ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม  กับประโยชน์
ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการ และประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญ  
  ๓.๒ หมวด๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน 
ดังนี้  
  (๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญ แทนตนหรือญาติ
ของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง  กับการปฏิบัติหน้าที่
หรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป  
  (๒) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  
  (๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการการด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา  ซึ่งตนเองหรือ
บุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมน ี้ 
 
กรณีตัวอย่ำงเรื่องรถหลวง* 
  นายดวงดี ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ถูกร้องเรียนว่า นอกจากน ารถยนต์ราชการ
ซึ่งตามระเบียบถือว่าเป็นรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในราชการ เช่น ใช้เดินทางไปประชุมหรืออกตรวจราชการท้องที่แล้ว 
ยังน ารถยนต์ราชการไปใช้ในทางส่วนตัวด้วย  เช่น ใช้รับส่งภรรยาและลูก  เที่ยวพักผ่อนชายทะเลกับครอบครัว    
ใช้ไปงานสังคมต่าง ๆ  ใช้ไปเรียนปริญญาโท  ใช้พาภรรยาและบุตรไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าในตัวจังหวัด  และใช้
ขนไข่เพ่ือให้ภรรยาน าไปขายที่ตลาดนัดเป็นประจ า  และการใช้รถราชการในเรื่องส่วนตัวก็เคยเกิดอุบัติเหตุและใช้
เงินของราชการท าการซ่อมแซม  นายดวงดีให้การปฏิเสธ และอ้างว่าที่อ่ืนเขาก็ท าแบบนี้กันทั้งนั้นไม่เห็นป็นอะไร  
สงสัยมีคนกลั่นแกล้งตน  เรื่องนี้เมื่อสอบสวนแล้วก็ปรากฏว่า  นายดวงดีได้น ารถยนต์ราชการไปเก็บไว้ที่บ้านพัก
ส่วนตัวทุกวัน  โดยไม่ได้ขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถูกต้องตมระเบียบเกี่ยวกับรถราชการ  และในการใช้รถ
นั้นก็ไม่มีใบขออนุญาตการใช้รถราชการ  และไม่มีการบันทึกเลขไมล์ของรถตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓  และระเบียบของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับรถและ
การใช้รถราชการ 
  พฤติการณ์ของนายดวงดีดังกล่าว  เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ฐานไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  และฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนตามมาตร ๘๒ (๒) และมาตรา ๘๓ (๓)  ประกอบมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และลงโทษตัดเงินเดือน จ านวน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

๘ 



แนวทำงปฏิบัติ กำรให้ – กำรรับของขวัญและผลประโยชน์กรมรำชทัณฑ์ 

  จากการการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการกรมราชทัณฑ์  ที่ร่วมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พบว่า การให้และรับของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใด เป็นประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญ 
ต่อการทุจริต  เพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรอ่ืนๆ ของกรมราชทัณฑ์ทุกระดับ
ได้ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์จึงได้รวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้  

ควำมหมำยของกำรให้หรือรับของขวัญและถ้อยค ำอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ได้นิยามของ
ถ้อยค าต่างๆ ไว้ในข้อ 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

   “ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กัน เพ่ืออัธยาศัยไมตรีและ
ให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หา  หรือเพ่ือการสงเคราะห์หรือ
ให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่สิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้
สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก 
ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด การช าระเงินให้ล่วงหน้า 
หรือการ คืนเงินให้ในภายหลัง  

   “ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจหรือ  
การให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย  

    “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในก ากับดูแลของรัฐทุกระดับ
ทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ  

   “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  

   “ผู้บังคับบัญชา” ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายใน
ของหน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับ
ดูแลด้วย  

 “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดา มารดาหรือ   
ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  

/ประกาศคณะ... 

 

๙ 



ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ได้นิยามถ้อยค าต่างๆ ไว้ในข้อ 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  

 “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา  หรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม  

 “ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา  การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

แนวทำงกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน กรณีกำรให้หรือรับของขวัญหรือ ประโยชน์อืน่ใด  

                ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมราชทัณฑ์ จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข เพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา   
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ ดังนี้  

๑.ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมราชทัณฑ์จะต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์    
ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์
ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน๑ ดังนี้  
              ๑.๑ ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือ
ญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป  

๑.๒ไม่เสนอ อนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท า  นิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือ
บุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
            ๒. ห้ามผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมราชทัณฑ์รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด   
จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา๒ ซึ่งเป็นไป ตามกรณี ๓ ดังนี้  

 ๒.๑ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสม ตามฐานานุรูป  
/๒.๒ รับทรัพย์สิน... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๖.  
๒,๓ พระราชบัญญัติประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๔. และข้อ ๕. 

๑๐ 



 ๒.๒ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ โดยมีราคาหรือมูลค่า  ในการรับ
จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  

๒.๓ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  
๓. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ  ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือ    

มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่  แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้
เพ่ือรักษาไมตรี  มิตรภาพ  หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  ให้ผู้บริหาร  ข้าราชการ และบุคลากรนั้น  
รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว   
หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 
ผู้บริหาร  ข้าราชการ และบุคลากรผู้นั้น จะต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวให้แก่หน่วยงานทันที๔   
  ๔. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มิได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒ - ๓ ข้างต้น ซึ่งผู้บริหาร 
ข้าราชการ และ บุคลากรกรมราชทัณฑ์ได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ 
หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ผู้บริหาร ข้าราชการ และ บุคลากรของกรมราชทัณฑ์ผู้นั้นต้องรายงานรายละเอียด 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันทีที่สามารถกระท าได้เพ่ือให้วินิจฉัยว่า 
มีเหตุผล ความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้รับไว้เป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ และถ้ามีค าสั่งว่าไม่สมควรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว  ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที หากไม่สามารถคืนแก่ผู้ให้ได้ 
ให้ส่งมอบเป็นสิทธิของกรมราชทัณฑ์โดยเร็ว และเมื่อได้ด าเนินการส่งคืนแก่ผู้ให้หรือส่งมอบเป็นสิทธิของกรมราชทัณฑ์
แล้ว ให้ถือว่าผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมราชทัณฑ์ผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว๕  
  ๕.ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมราชทัณฑ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่ถึง ๒ ป ี
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในข้อ ๒ – ๔ ด้วย๖  
  ๖.ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมราชทัณฑ์จะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือ บุคคล
ในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้  โดยการให้
ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมก็จะต้องมีราคาหรือมูลค่าในการให้แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท๗ ทั้งนี้ 
ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้อยู่ในบังคับบัญชาก็มิได้
เช่นกัน๘ 
  ๗. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมราชทัณฑ์จะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สิน อ่ืนใด
หรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพื่อมอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ ผู้บังคับบัญชา
ไม่ว่ากรณีใดๆ มิได้๙  

/๘.ผู้บริหาร... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ๔,๕,๖ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๖.,ข้อ ๗.,ข้อ ๘. 
๗,๘ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔  ข้อ๕.,ข้อ ๖.  
 ๙ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๕ วรรคท้าย.  
   

๑๑ 



  ๘. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมราชทัณฑ์จะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตนมิได้ เว้นแต่เป็นการให้ของขวัญ  ตามปกติ
ประเพณีนิยมซึ่งมีราคาหรือมูลค่าในการให้แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐บาท๑๐ ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานในลักษณะ ดังต่อไปนี้๑๑ 
  (1) ผู้ซึ่งมีค าขอให้กรมราชทัณฑ์ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี การร้องเรียน เป็นต้น  
  (2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ท ากับกรมราชทัณฑ์ เช่น ผู้เสนอราคา การจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น  
  (3) ผู้ซึ่งก าลังด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ควบคุมหรือ  ก ากับดูแล  
  (4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ 
         หากผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมราชทัณฑ์ทราบในภายหลังว่าบุคคลในครอบครัว
รับของขวัญโดยฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวข้างต้น จะต้องด าเนินการตามข้อ๔ โดยอนุโลม๑๒  
  ๙. เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดให้แก่ประชาชนทั่วไป ในการ
แสดงความยินดี  การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ 
ตามปกติประเพณีนิยมให้เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ พยายามใช้วิธีแสดงออกด้วยการใช้บัตรอวยพร  การลงนาม     
ในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจแทนการให้ของขวัญ 

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดีการแสดงความปรารถนาดี  การแสดง
การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  แนะน าหรือก าหนดมาตรการจูงใจที่จะ
พัฒนาทัศนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางท่ีประหยัด ๑๓ 

ข้อเสนอแนะในกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในทำงปฏิบัติ ๑๔ 
 • เรำจะจัดกำรอย่ำงไร  
 การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ ค าถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับคือ  

๑. เรำควรรับหรือไม่  
 ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็น

การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 
อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ  

 (๑)  ถ้าเป็นการให้เงิน เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑจ์ะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสด
หรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม     
และอาจเข้าข่ายการรับสินบน   

 /ถ้าท างาน… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑๐,๑๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๘.,ข้อ ๗. 
๑๒,๑๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๙.,ข้อ ๑๒. 
๑๔ บทที่ ๔ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ : การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนส าหรับคณะกรรมการจริยธรรม, ๒๕๕๔  

๑๒ 



 ถ้าท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น            
งานตรวจสอบภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรม
เรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น  
  (๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม แล้วผลประโยชน์ส่วนตน 
ที่ได้รับมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ    
“ไม่ว่าของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น  จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับเพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน หรือพันธะ
กับผู้ให้และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน” 
 

๒. เรำต้องรำยงำนหรือไม่  
 หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่  ควรจะต้องให้

หน่วยงานเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 
๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี ้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

 แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ  
 - ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ

โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะมีค่าราคา
เท่าใด  

 - ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง
รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้  

 - ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงานหน่วยงาน 
และลงทะเบียนไว้  

 - ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาด ระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท และเจ้าหน้าที ่
มีความจ าเป็นต้องรับให้หน่วยงานโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้น 
รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม ่ หรือส่งมอบเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความ
เหมาะสม หน่วยงานอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป  เช่น 
ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะด ารงต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน 
ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ  

 - ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน   
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ   

 - ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม 
เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า๓,๐๐๐ บาทต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น  

 - ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน 
องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิด
อคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ  

 - เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่)         
ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ  

 
/๓. เราจะเก็บ… 

๑๓ 



 ๓. เรำจะเก็บรักษำไว้เองได้หรือไม่  
 (๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  
 (๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า 

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่  
 (๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการ

พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร  
 

ผลของกำรฝ่ำฝืนข้อปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน กำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  

  กรณีที่ผู้บริหาร ข้าราชการ หรือบุคลากรของกรมราชทัณฑ์ปฏิบัติตนโดยจงใจฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ    
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กรณี  การให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ถือว่าผู้บริหาร ข้าราชการ หรือบุคลากรของกรมราชทัณฑ์ผู้นั้นเป็นผู้กระท า
ความผิดทางวินัย1๕ และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ด าเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยต่อไป1๖  
  นอกจากความผิดทางวินัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ 
ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย1๗  
  ดังนั้น ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมราชทัณฑ์ทุกท่าน สมควรประพฤติปฏิบัติตน     
ให้สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี  ที่เกี่ยวข้อง   
ในกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด 

กรณีตัวอย่ำง๑๘ 

  หน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง  ส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง  เข้าร่วมสัมมนาด้าน
ทรัพยากรบุคคล  เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีบุคลิกเป็น 
Personnel Planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้    
โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา 
  ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแผงมาจากการให้  และตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงาน
ของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงาน  ดังนั้น  เป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้ 
  เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์  ในที่สุดเจ้าเหน้าที่
จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
1๕ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ข้อ 10 และ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 18 ประกอบข้อ 6.  
1๖ ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทาง
วินัย พ.ศ. 2556  
1๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 103/1. 
๑๘ คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ก.สาธารณสุข 

๑๔ 



รำยชื่อคณะท ำงำนกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมกรมรำชทัณฑ์ 

 

     ๑. นางสาวเพียงขวัญ  อ่ าพันธุ์เปรม    รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ 

 ๒. นายสุวิทย์ชัย  ค าโทน    นักทัณฑวิทยาช านาญการ 

 ๓. นางเกศสุรางค์  หริ่งรอด   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 ๔. นางจิตรา  ส าราญ    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 ๕. นางสาววริศรา  กุญชร ณ อยุธยา  นิติกรช านาญการ 

 ๖. นางสาวบุษยา  เดชคุณากร   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 ๗. นายส าเนียง  ขัดเขียว    เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ช านาญการ 

 ๘. นางสาวเจนจิรา  ภักด ี   เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน  
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