
 

 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest) 

 

        
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
    ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี



๑ 
 

 
 
 
 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน 

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันศุกรท์ี่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ 

 

 ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องรู้ตระหนักแน่ในการสละ   

อันได้แก่ การสละส าคัญสองประการ คือสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่ 

และเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวประการหนึ่ง  กับสละความคิดจิตใจที่ต่ าทรามต่าง ๆ 

อีกประการหนึ่ง  จึงจะเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของคนทั้งปวง และสามารถด ารงต าแหน่ง

หน้าที่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป. 

 

วังไกลกังวล 

วันที่  ๓๑ มีนาคม พทุธศักราช ๒๕๔๘ 
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ค ำน ำ 
 รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับ 
การผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยก าหนดนโยบายรัฐบาล 
ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้
ครอบคลุมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้ เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ  และ 
มติคณะรัฐมนตรี (วันที่  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้หน่วยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งส านักงาน 
ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อลดระดับปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐ 

ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและเป็นการด าเนินการยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (พ .ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เห็นถึงความส าคัญของ
การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงได้จัดท าคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อให้บุคลากรสามารถน ามาปรับใช้เป็นในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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สำรบัญ 
                 หน้ำ 
  
             
บทท่ี ๑ ผลประโยชน์ทบัซ้อน คือ อะไร? 

๑.๑ ความหมายของผลประโยชน์ทับซอ้น      ๔ 
๑.๒ การกระท าทีอ่ยู่ในข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน     ๕ 

บทท่ี ๒ แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒.๑ แนวทางปฏิบัติเพื่อปอ้งกันมิให้มีการฝา่ฝนืบทบญัญัติ มาตรา ๑๐๐  ๗ 

แห่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

๒.๒ กรณีการรับของขวญัหรอืรับผลประโยชน ์     ๘ 
๒.๓ หากฝ่าฝืนจะมโีทษอย่างไร       ๘ 
๒.๔ ช่องทางและขั้นตอนการแจ้งเบาะแส กรณพีบเห็น    ๘ 

พฤติกรรมที่น าไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒.๕ ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว   ๑๐ 

และผลประโยชน์ส่วนรวม 

บทท่ี ๓ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   ๑๒ 

ภำคผนวก           ๑๔ 

บรรณำนุกรม           ๒๖ 
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บทที่ ๑ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ อะไร? 

๑.๑ ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน  

“ผลประโชน์ทับซ้อน” “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือ “กำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใด ๆ 
ตามอ านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรม  
หรือการด าเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่
เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ 

ส านักงาน ก.พ. ได้นิยาม ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest: COI) ว่าหมายถึง สถานการณ์หรือ 
การกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร)  
มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำ 
หรือไม่เจตนำ หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม ) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องเป็นหลัก 

 องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic 
Cooperation and Development: OECD) นิ ยามว่ า  “ผลประโยชน์ทั บ ซ้ อน”  
เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓ ประเภท ดังนี ้

๑) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ เกิดขึ้นจริง  (Actual) มีความทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดขึ้น 

๒) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (Perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ 
ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามีแต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้
อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น  
แต่ต้องท าให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

๓) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ เป็นไปได้ (Potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มี 
ในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
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๑.๒ กำรกระท ำที่อยู่ในข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑.๒ .๑  กำรรับผลประโยชน์ ต่ ำง ๆ  (Accepting Benefits) และผลจาก 
การรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
เช่น การรับเงินหรือบริการต่าง ๆ จากบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมประมูลงานจากภาครัฐ  
การรับของขวัญจากผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน เป็นต้น  

๑.๒.๒  กำรใช้อิทธิพล  (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทน 
ในการใช้ อิ ท ธิพ ล ในต า แหน่ งหน้ าที่ เพื่ อส่ งผลที่ เป็ นคุณ แก่ ฝ่ าย ใดฝ่ ายหนึ่ ง 
อย่างไม่เป็นธรรม 

๑.๒.๓ กำรท ำธุรกิจกับตัวเอง (Self-Dealing) หรือเป็นคู่สัญญำ (Contracts) 
เช่น ผู้บริหารของหน่วยงานท าสัญญาจ้างบริษัทที่ภรรยาของตนเองเป็นเจ้าของมาเป็น 
ที่ปรึกษาของหน่วยงาน หรือท าสัญญาจัดซื้อรถตู้จากบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ หรือ 
ท าสัญญาให้หน่วยงานจัดซื้อที่ดินของตนเองในการสร้างส านักงานแห่งใหม่ เป็นต้น 

๑.๒.๔ กำรท ำงำนหลังออกจำกต ำแหน่งหรือหลังเกษียณ (Post-Employment) 
โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์  
จากหนว่ยงานหรือไปด ารงต าแหน่งในบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม 

พื้นที่สีขำว แทน “ประโยชน์ส่วนรวม” 
พื้นที่สีด ำ แทน “ประโยชน์ส่วนตน” 
 

พื้นที่สี เทำ เกิดจากการทับซ้อนกัน 
ของสี ขาวและสี ด า  เป็ นพื้ นที่ เกิ ด  
“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม” 
 
 



๖ 
 

๑.๒.๕ กำรท ำงำนพิเศษหรือกำรรับงำนนอก (Outside Employment or 
Moonlighting) โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ เช่น เจ้าหน้าที่ 
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชี รับงานเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้อง 
ถูกตรวจสอบบัญชี เป็นต้น 

๑.๒.๖ กำรรู้ข้อมูลภำยในหรือกำรใช้ข้อมูลลับของรำชกำร (Using confidential 
information, Using Inside information) แล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเอง
หรือผู้อื่น เช่น ผู้บริหารของหน่วยงานรู้ข้อมูลภายในโครงการก่อสร้างถนนแล้วตนเอง
หรือให้เครือญาติไปกว้านซื้อที่ดินตามแนวถนนตัดผ่านไว้ล่วงหน้าเพื่อมาขายให้กับ
หน่วยงานในราคาที่สูง หรือเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานเปิดเผยหรือขายข้อมูล  
ที่ส าคัญของฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้าให้แก่ผู้ประมูลรายอื่นที่ให้ผลประโยชน์  
ท าให้ฝ่ายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้าเสียเปรียบ เป็นต้น 

๑.๒.๗ กำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s 
property for private advantage) เช่น การน าวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานมาใช้ที่บ้าน 
หรือใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตน หรือน ารถยนต์ราชการไปใช้ธุระส่วนตน 
หรือน าน้ ามันของราชการมาเติมรถยนต์ส่วนตน หรือน ารถส่วนตนมาล้างที่ท างาน  
เป็นต้น 

๑.๒.๘ กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทำงกำรเมือง 
(Pork-Barreling) คือ การใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่อเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์
ต่อพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอนุมัติโครงการลงในพื้นที่ 
เขตเลือกตั้งหรือบ้านเกิดตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะเพื่อหาเสียง หรือการใส่ชื่อ  
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแสดงความเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณะ เป็นต้น 

 

 
 



๗ 
 

บทที่ ๒ แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒.๑ แนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติ มำตรำ ๑๐๐ แห่งกฎหมำย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

๑) กำรเตรียมตัวก่อนเข้ำสู่ต ำแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ) 
 ก่อนเข้ามารับรับต าแห่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบุคคลนั้น  ๆ จะต้องเตรียมตัว 

โดยตรวจสอบตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการด าเนินกิจการใด ๆ บ้าง 
 ในขณะที่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้ท าธุรกิจหรือท าการค้าไว้กับรัฐ  

โดยจะต้ อ งตรวจสอบ การเป็ นคู่ สั ญ ญ ากับ รั ฐ  การรับสั มปท านจากรั ฐหรือ 
การเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือการเป็นหุ้นส่วน 
ในห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ ว่ามีหรือไม่ อย่างไร และต้องส ารวจกิจการต่าง ๆ ของคู่สมรส รวมถึง
การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒) ปฏิบัติหน้ำที่หรือด ำรงตนในระหว่ำงที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่ด าเนินกิจการใด ๆ  
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามที่ก าหนดไว้ 
ในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

 คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้ห้ำมคู่สมรสมิให้ด าเนินกิจการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไว้ด้วย 

๓) กำรด ำเนินกิจกำรในภำยหลังที่พ้นจำกต ำแหน่ง (พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐยังไม่ถึง ๒ ปี) 

 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันแลปราบปรามการทุจริต 
ตามมาตรา ๑๐๐ ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามด าเนินกิจการนั้นต่อไปอีก
เป็นเวลา ๒ ปี  นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากต าแหน่งเจ้าหน้าที่ ของรัฐ 
ในต าแหน่งนั้น ๆ แล้ว ทั้งนี ้ได้ห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 

 



๘ 
 

๒.๒ กรณีกำรรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ 
ท่ าน ค วรด า เนิ น ก ารดั งนี้  ใน ก ารรั บ ขอ งขวัญ ห รื อ ผ ล ป ระ โย ชน์ ใด  ๆ  

ท่านควรพิจารณาตอบค าถามเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่า จะรับหรือไม่รับของขวัญ 
หรือผลประโยชน์นั้น ๆ คือ เราควรรับหรือไม่ เราควรรายงานการรับหรือไม่ เราสามารถ
เก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 

๒.๓ หำกฝำ่ฝืนจะมีโทษอย่ำงไร 

 การมีพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้ อน  
หรือมีพฤติกรรมที่พร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั้ งถึงขั้นไล่ออก ขึ้นอยู่กับ 
ความร้ายแรงของการฝ่าฝืน หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน 
อาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

๒.๔ ช่องทำงและขั้นตอนกำรแจ้งเบำะแส กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่น ำไปสู่ 
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 กรณีพบเห็นและมีหลักฐำนที่ท ำให้มั่นใจว่ำ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุจริตและ
ปฏิบัติหน้ำที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประโยชน์
ส่วนรวม ท่านสามารถประสานเพื่อให้ข้อมูลกับหน่วยงาน ดังน้ี 

๑) หน่วยงำนต้นสังกัดของผู้กระท ำควำมผิด 
๒) ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคาร 
รัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๕ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐  
โทรศัพท์ ๑๖๗๖  

๓) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
โทรศัพท์ ๑๕๖๗  

๔) ศำลปกครอง  
๑๒๐ หมู่ ๓ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท์ ๑๓๕๕ 
 



๙ 
 

๕) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(ส ำนักงำน ป.ป.ช.) 
๓๖๑ ถนนนนทบุรี ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง นนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือ 
ตู้ ปณ ๑๐๐ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ถึง ๔๘๔๙ 

๖) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอำด  
๔๗/๑๐๑ ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๑๑ 

๗) ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน 
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๐๐๐ 

 กรณีมีข้อสงสัยหรือทักท้วงว่ำมีกำรกระท ำที่เอื้อต่อกำรมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  

เมื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสงสัยว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการใดหรือด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวจะขัดกับ
ประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  ให้ข้าราชการยุติการกระท า
ดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา เมื่อผ่านกระบวนการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้ปฏิบัติตามนั้น 

 
 

 
 
 
 



๑๐ 
 

๒.๕ ตัวอย่ำงเรื่องกำรขัดกนัระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
 

ที่มำ: เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาคราชการ “การปลูกฝังฐานคิดและบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน” 
นายอุทิศ บวัศรี ผู้ช่วยเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ส านกังาน ป.ป.ช. 

 

กรณีตัวอย่ำง ๑ กรณีทุจริต น ำรถหลวงไปใช้งำนแต่งลูก 

 อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่ง สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยจัดเตรียมงาน
แต่งงานบุตรสาวของตน โดยน าเก้าอี้พร้อมปลอก กระถางต้นไม้ กล้องวิดีโอ โทรทัศน์ 
สายสัญญาณ ขาตั้งกล้องมิเตอร์ กล้องถ่ายรูปชุดสวิตเชอร์(ชุดควบคุม) เครื่องเล่นและ
บันทึกดีวีดี ไปใช้ในการจัดงานฯ และน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ขนของและรับส่ง
เจ้าหน้าที่ไปที่บ้านของตน ซึ่งทรัพย์สินที่น าไปใช้ทุกอย่างเป็นของคณะแพทยศาสตร์ฯ 
(ของส่วนรวม) 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดให้ด าเนินต่อจ าเลย ในเบื้องต้นจ าเลย  
ให้การปฏิเสธ แต่ต่อมาได้ยื่นค าร้องให้การรับสารภาพในภายหลัง 

 พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ เป็นจ าเลย 
ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจ
ในต าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ และ ๑๕๗ 



๑๑ 
 

 การกระท าของจ าเลยดังกล่าว เป็นการใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริตน าทรัพย์สนิ
ต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ 
และคณะแพทยศาสตร์ฯ 

 ศาลอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกระท าของจ าเลย เป็นกำรทุจริตในต ำแหน่ง
หน้ำที่ พิพากษาจ าคุก ๕ ปี ปรับ ๒ หมื่นบาท แต่จ าเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์
แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจ าคุกเหลือ ๒ ปี ๖ เดือน  
ปรับ  ๑  หมื่ นบาท เมื่ อพิ เคราะห์พฤติการณ์ ความร้ายแรงแห่ งคดีแล้วเห็นว่า  
เมื่อจ าเลยทราบการกระท าของตนและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น โดยการชดใช้
ค่าเสียหายแล้วในทันทีประกอบกับจ าเลยรับราชการเป็นแพทย์มานาน ท าคุณความดี 
ให้แก่หน่วยงานและประเทศชาติมาโดยตลอด ทั้งจ าเลยมิเคยกระท าความผิดอาญาใด ๆ 
และไม่เคยได้รับโทษจ าคุกมาก่อนโทษจ าคุกจึงให้รอลงอาญาไว้ ๒ ปี 

กรณีตัวอย่ำง ๒ กรณทีุจริต ประมูลทีด่ินรัชดำ 

ภรรยาอดีตนายก ประมูลซื้อที่ดินริมถนนเทียมร่วมมิตรย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้
กับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินในก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายก ซึ่ง
ในขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ในฐานะเจ้าพนักงานมีหน้าที่ดูแลกิจการของ
กองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อที่ดินและท าสญัญาซื้อขาย
ที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลงดังกล่าว อัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อ
กฎหมาย มีโทษผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ (๑) 

 

 



๑๒ 
 

บทที่ ๓ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ ๑๐๐ มำตรำ ๑๐๓ และมำตรำ ๑๐๓/๑ 
ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ใน
สังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมรจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาด้วย 
๒. ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์
กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ได้ก าหนดว่า โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้ โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ  
การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ  
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยามที่ปฏิบัติกันในสังคม 
แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่มีมูลค่าเกินกว่า 
๓,๐๐๐ บาท โดยมีความจ าเป็นต้องรับเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานโดยทันทีที่สามารถกระท าได ้
๓. ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ข้าราชการในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ 
ดังปรากฏในหมวด ๒ ข้อ ๓ (๓) ข้อ ๕ (๑), (๒), (๓), (๔) ข้อ ๖ (๑), (๒), (๓) ข้อ ๗ (๔), 
(๕) ข้อ ๘ (๕) ข้อ ๙ (๑) เป็นต้น 
๔. ระเบียบส ำนักนำยรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือกำรรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๔  
๕. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร 
ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระท าการดังต่อไปน้ี  

(๑) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการ
โฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอื่นใด  



๑๓ 
 

(๒) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไร 
ให้หรือกระท าในลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยง 
ที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไร ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔*) 

 

 มาตรา  ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่ง หรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือบุคคลผู้ปฎิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุก รรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางการ
ปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ 
 

หมวด ๙ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

 มาตรา ๑๐๐  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
 (๑)  เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจ ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 
 (๒)  เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือด าเนินคด ี
 (๓)  รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน  ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ  
ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
 (๔)  เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของ หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น 



- ๒ - 

 

 เจ้าหน้ าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้
ถือว่าด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

/ มาตรา ๑๐๑... 



- ๓ - 

 

 มาตรา ๑๐๑  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดที่จ าหนา่ยได้ในบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) 
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 มาตรา ๑๐๒  บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่มีอ านา จก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือ
เข้าร่วมทุน 
 มาตรา ๑๐๓  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโ ยชน์อื่นใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และ
จ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 บทบัญญัติในวรรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๐๓/๑  บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วย 
 มาตรา ๑๒๒  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
 กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตน มิได้รู้เห็น
ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 
 มาตรา ๑๒๓  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใ ดในพฤติการณ์ที่อาจ
ท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งห รือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพัน
บาทถึงสองหมี่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา ๑๒๓/๑  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที ่
หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาต ิ

เร่ือง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา 
ของเจาหนาทีข่องรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑและจํานวนสินทรัพยหรือประโยชนอ่ืนใดที่เจาหนาที่ของ
รัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยา ไวดังนี้ 

 
ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 
ขอ ๒๑  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในประกาศนี้ 
“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาต”ิ หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดาหรอืรวมบดิา
หรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม
หรือผูรับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา ส่ิงที่มีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความ
บันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือส่ิงอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

 
ขอ ๔  หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล

นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยา
ตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

 
ขอ ๕  เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได 

ดังตอไปนี้ 
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๑๘ ก/หนา ๑๘/๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เหมาะสมตามฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคา

ในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับ

บุคคลทั่วไป 
 
ขอ ๖  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุให

เปนของสวนตัวหรือมีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แต
มีเหตุผลความจําเปนที่จะตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาตให
เจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที 

 
ขอ ๗  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมี

ราคาหรือมีมูลคามากกวาที่กําหนดไวในขอ ๕ ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปน
อยางย่ิงที่ตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาที่ของ
รัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเ ก่ียวกับการรับทรัพย สินหรือประโยชนนั้นตอ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงาน สถาบัน หรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทําได เพ่ือให
วินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสถาบัน
หรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําส่ังวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็
ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีที่ไมสามารถคืนใหได ใหเจาหนาที่ของ
รัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
สังกัดโดยเร็ว 

เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไม
เคยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย 

ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนง
ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือ
ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจง
รายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน 
สวนผูที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูดํารง
ตําแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอนใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพ่ือ
ดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียด
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภาหรือประธานสภาทองถ่ินที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

 
ขอ ๘  หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตาม

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับแกผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
โอภาส  อรุณินท 

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชไมพร/แกไข 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 

(B+A) 
 

สุกัญญา/แกไข 
๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
----------- 

  โดยที่ที่ผานมาคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ 
ในการใหของขวัญและรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐไวหลายครั้ง เพื่อเปนการเสริมสราง 
คานิยมใหเกิดการประหยัด มิใหมีการเบียดเบียนขาราชการโดยไมจําเปนและสรางทัศนคติที่ไม 
ถูกตองเนื่องจากมีการแขงขันกันใหของขวัญในราคาแพง ท้ังยังเปนชองทางใหเกิดการประพฤติ 
มิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกดวย และในการกําหนดจรรยาบรรณของเจาหนาท่ีของรัฐประเภท 
ตาง ๆ ก็มีการกําหนดในเรื่องทํานองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติไดประกาศกําหนดหลักเกณฑและจํานวนที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือ 
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได ฉะนั้น จึงสมควรรวบรวมมาตรการเหลานั้นและกําหนดเปน 
หลักเกณฑการปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐในการใหของขวัญและรับของขวัญไวเปนการถาวร  
มีมาตรฐานอยางเดียวกัน และมีความชัดเจนเพื่อเสริมมาตรการของคณะกรรมการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหเปนผลอยางจริงจัง ท้ังน้ี เฉพาะในสวนที่คณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมไดกําหนดไว 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีจึงวางระเบียบ 
ไวดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับ 
ของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔" 
 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 
  ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
  "ของขวัญ" หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ใหแกกัน เพื่อ 
อัธยาศัยไมตรี และใหหมายความรวมถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ใหเปนรางวัล ให
โดย 
เสนหาหรือเพื่อการสงเคราะห หรือใหเปนสินน้ําใจ การใหสิทธิพิเศษซ่ึงมิใชเปนสิทธิท่ีจัดไว
สําหรับ 
บุคคลทั่วไปในการไดรับการลดราคาทรัพยสินหรือการใหสิทธิพิเศษในการไดรับบริการหรือความ 
บันเทิงตลอดจนการออกคาใชจายในการเดินทางหรือทองเที่ยว คาท่ีพัก คาอาหาร หรือส่ิงอ่ืนใด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในลักษณะเดียวกันและไมวาจะใหเปนบัตร ต๋ัว หรือหลักฐานอื่นใด การชําระเงินใหลวงหนา หรอื 
การคืนเงินใหในภายหลัง 
  "ปกติประเพณีนิยม" หมายความวา เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการ 
ใหของขวัญกัน และใหหมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินด ีการแสดงความขอบคุณ 
การตอนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการใหความชวยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคม 
ดวย 
  "หนวยงานของรัฐ" หมายความวา สวนราชการหรือหนวยงานที่อยูในกํากับ 
ดูแลของรัฐทุกระดับทั้งในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่นและ 
รัฐวิสาหกิจ  
  "เจาหนาที่ของรัฐ" หมายความวา ขาราชการ พนกังานและลูกจางของ 
หนวยงานของรัฐ 
  "ผูบังคับบัญชา" ใหหมายความรวมถึง ผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาหนวยงาน 
ท่ีแบงเปนการภายในของหนวยงานของรัฐ และผูซึ่งดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาและไดรับ 
มอบหมายใหมีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลดวย 
  "บุคคลในครอบครัว" หมายความวา คูสมรส บุตร บิดา มารดา พี่นองรวมบิดา 
มารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
 
  ขอ ๔  ระเบียบนี้ไมใชบังคับกับกรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของ 
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งอยูภายใตบังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
 
  ขอ ๕  เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัว 
ของผูบังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกันมิได 
  การใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจาหนาที่ของรัฐจะให 
ของขวัญที่มีราคาหรือมูลคาเกินจํานวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง 
ชาติกําหนดไว สําหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ 
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมิได 
  เจาหนาที่ของรัฐจะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพยสินอื่นใดหรือใชเงินสวัสดิการใด ๆ  
เพื่อมอบใหหรือจัดหาของขวัญใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบบัญชาไมวา 
กรณีใด ๆ มิได 
 
  ขอ ๖  ผูบังคับบัญชาจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตน 
รับของขวัญจากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูอยูในบังคับบัญชามิได เวนแตเปนการรับของขวัญตาม 
ขอ ๕ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๗  เจาหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตน 
รับของขวัญจากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐมิได ถามิใชเปนการรับของ 
ขวัญตามกรณีที่กําหนดไวในขอ ๘ 
  ผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ไดแก ผูมา 
ติดตองานหรือผูซึ่งไดรับประโยชนจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐในลักษณะดังตอไปนี ้
           (๑)  ผูซ่ึงมีคําขอใหหนวยงานของรัฐดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด เชน  
การขอใบรับรอง การขอใหอออกคําสั่งทางปกครอง หรือการรองเรียน เปนตน 
          (๒)  ผูซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีสวนไดเสียในธุรกิจที่ทํากับหนวยงานของรัฐ  
เชน การจัดซื้อจัดจาง หรือการไดรับสัมปทาน เปนตน 
          (๓)  ผูซึ่งกําลังดําเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีมีหนวยงานของรัฐเปนผูควบคุม 
หรือกํากับดูแล เชน การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย เปนตน 
           (๔)  ผูซึ่งอาจไดรับประโยชนหรือผลกระทบจากการปฏิบัติหนาที่หรือ 
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ 
 
  ขอ ๘  เจาหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตน 
รับของขวัญจากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐไดเฉพาะกรณี การรับ 
ของขวัญที่ใหตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกินจํานวนที่คณะ 
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดไว สําหรับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชน 
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
 
  ขอ ๙  ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจาหนาที่ของรัฐรับของขวัญแลว  
เจาหนาที่ของรัฐทราบในภายหลังวาเปนการรับของขวัญโดยฝาฝนระเบียบนี ้ใหเจาหนาที่ของรัฐ 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดไวสําหรับ 
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลคาเกิน
กวา 
ท่ีกําหนดไวตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
  ขอ ๑๐  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการใหของขวัญหรือ 
รับของขวัญโดยฝาฝนระเบียบนี ้ใหดําเนินการดังตอไปนี ้
            (๑)  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเปนขาราชการการเมือง ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐ 
ผูนั้นประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และใหดําเนินการตามระเบียบท่ี 
นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรม 
และจริยธรรมของขาราชการการเมือง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

   (๒) ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเปนขาราชการประเภทอื่นนอกจาก (๑) หรอื
พนักงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐ 
ผูนั้นเปนผูกระทําความผิดทางวินัย และใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ดําเนินการใหมีการลงโทษ 
ทางวินัยเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 
 
  ขอ ๑๑  ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาท่ีสอดสอง และใหคําแนะ
นํา 
ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้แกหนวยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผูรองเรียนตอสํานักงานปลัดสํานัก 
นายรัฐมนตรีวาเจาหนาท่ีของรัฐผูใดปฏิบัติในการใหของขวัญหรือรับของขวัญฝาฝนระเบียบนี ้ให 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจงไปยังผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเพื่อดําเนิน
การ 
ตามระเบียบนี้ 
 
  ขอ ๑๒  เพื่อประโยชนในการเสริมสรางใหเกิดทัศนคติในการประหยัดแก 
ประชาชนท่ัวไป ในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการตอนรับ หรอื
การ 
แสดงความเสียใจในโอกาสตาง ๆ ตามปกติประเพณีนิยมใหเจาหนาที่ของรัฐพยายามใชวิธีการ 
แสดงออกโดยใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความเสียใจ แทนการ
ให 
ของขวัญ 
  ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางคานิยมการแสดงความยินดี การแสดงความ 
ปรารถนาด ีการแสดงการตอนรับ หรอืการแสดงความเสียใจ ดวยการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  
แนะนําหรือกําหนดมาตรการจูงใจที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใน 
บังคับบัญชาใหเปนไปในแนวทางประหยัด 
 
  ขอ ๑๓  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที ่ ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
     พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 
               นายกกรัฐมนตร ี
 
 
[รก. ๒๕๔๔/พ๑๐๔ง/๖/๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔] 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
สุรินทร / พิมพ/แกไข 
๑/๐๕/๒๕๔๕ 
      A+B 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๔๓  

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ส านักงาน ก.พ. (๒๕๕๔) การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน. คู่มือการพัฒนา 
และส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ส าหรับ  
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

ส านักงาน ก.พ. (๒๕๕๒) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน. 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.ชุดความรู้การเฝ้าระวัง
การทุจริตของหน่วยงานรัฐ ชุดที่ ๓ 

 
 
 



 

วัฒนธรรม สลค. 

S = Secrecy  คือ การรักษาความลับของราชการ 

A = Accuracy  คือ การค านึงถึงความถูกต้องแม่นย าของงาน 

F = Fastness  คือ การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

E = Efficiency & Explainability  คือ การท างานที่มปีระสิทธิภาพ  

โปร่งใสสามารถตรวจสอบและอธิบายได ้

 

 

 

 

 

  

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี  
ท าเนียบรัฐบาล เขตดุสติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐   

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๓ 




