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บทคัดยอ 

 การรับ “ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ” ถือเปนรูปแบบหนึ่งของการ

กระทําที่เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม โดยประเทศไทยไดมี

การบญัญตัหิามมใิหเจาหนาทีข่องรฐัรบัทรพัยสนิหรอืประโยชนอืน่ใดจากบุคคลอืน่ไวในพระราชบัญญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 โดยการรบัทรพัยสนิหรอื

ประโยชนอืน่ใดทีเ่จาหนาทีข่องรฐัรบัไว ถงึแมจะไมเกีย่วของกบัการใชตาํแหนงหนาทีเ่พือ่เอือ้ประโยชน

ตอบุคคลผูให ก็ถือวามีความผิดตามหมวด 9 วาดวยเรื่องการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับ

ประโยชนสวนรวม เวนแตจะเปนการรบัทรัพยสนิหรอืประโยชนอืน่ใดตามขอยกเวนทีก่ฎหมายกาํหนด 

ทั้งนี้เพ่ือปองกันไมใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบอันเนื่องมาจากความเกรงใจบุคคลที่ตน

เคยรับสินนํ้าใจมากอน แตอยางไรก็ดี เนื่องจาก ยังไมการกําหนดความหมายของคําวา “ประโยชน

อื่นใด” ไวในกฎหมายหลัก จึงอาจทําใหเกิดปญหาในการตีความ ดังนั้น หากมีการกําหนดความหมาย

ของคําวา “ประโยชนอื่นใด” ไวอยางเหมาะสม ก็สงผลใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

เจาหนาที่ของรัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

คําสําคัญ: ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชน

 สวนรวม เจาหนาที่ของรัฐ การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

Abstract

 The acceptance of the “property or any other benefit of state official” is 

considered as a type of action that is the conflicts between personal interests and 

public interests. Thailand has provided to state official shall not receive property or any 

other benefit from any other person in the ORGANIC ACT ON COUNTER CORRUPTION, 

B.E. 2542 (1999), by the acceptance of the property or any other benefit that state 

official had received, although it is not related to the use of position to benefit to 

the person who gives, is also deemed guilty under CHAPTER IX Conflicts between 

Personal Interest and Public Interest with the exception of the acceptance of property 

or any other benefit under the exception as the law required, to prevent the state 

official misconduct due to thoughtfulness to the person as he/she had ever received 

the remuneration before. However, due to there is not the definition of “Any other 

benefit” in the organic law, this may cause the problems of interpretation So, if there
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 1. บทนํา

 การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคล

กับผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest) 

นั้น มีไดหลายรูปแบบไมจํากัดอยูเฉพาะในรูปแบบ

ของตวัเงนิ หรอืทรพัยสินเทานัน้ แตหมายความรวม

ถงึประโยชนอืน่ ๆ  (Benefits) ทีไ่มไดอยูในรปูตัวเงนิ

หรอืทรพัยสินดวย ดงันัน้ การทีเ่จาหนาทีข่องรฐัรบั

ผลประโยชนตาง ๆ (Accepting Benefits) จาก

บุคคลอื่น จึงถือเปนหน่ึงในรูปแบบการกระทําท่ี

เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับ

ผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest)2

ซึ่งการกระทําดังกลาวจะสงผลทําใหเจาหนาที่ของ

รัฐใชอํานาจหนาที่โดยไมสุจริตอันจะกอใหเกิด

ความเสียหายตอรัฐ 

 สาํหรับประเทศไทย ไดมกีารบญัญติัหามมใิห

เจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด

จากบุคคลอ่ืนไว  ในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ วาดวย การปองกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. 2542  หมวด 9 วาดวยเรื่องการ

ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน

ส วนรวม  แต อย างไรก็ดี  เป นที่น าสังเกตว า

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่น 

 ถึงแมเจาหนาที่ของรัฐจะไมใชตําแหนงหนาที่ของ

ตนเพือ่เอือ้ประโยชนใหกับบุคคลผูให เจาหนาท่ีของ

รัฐก็ถือวามีความผิดตามกฎหมายแลว (เวนแต

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาท่ี

ของรัฐจะเขาขอยกเวนตามท่ีกฎหมายกําหนด) ซ่ึง

หากพิจารณาการกระทําดังกลาวอาจเห็นวาไมนา

ขัดตอหมวด วาดวย เรื่อง “การขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลกบัประโยชนสวนรวม” เพราะ

หากการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของ

เจาหนาที่ของรัฐนั้นไมไดสงผลตอการใชอํานาจ

ในตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบแลวจะถือวาเปนการ

กระทําท่ีขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับ

ผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest) ได

อยางไร 

 นอกจากนี้ ยังพบวา การรับ “ทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใด” ใดตามพระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนญู วาดวย การปองกนัและปรามปรามการ

ทุจริต พ.ศ. 2542 ไมไดมีการใหคําจํากัดความหรือ

ความหมายของคําวา “ทรัพยสินหรือประโยชน

อื่นใด” ไวในกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งคําวา 

is appropriately definition of “Any other benefit”, as a result of the corruption

prevention and suppression of state official is better efficient and effective. 

Keywords: property or any other benefit, conflicts between personal interest and 

 public interest, state official, the corruption prevention and suppression

2 สุวรรณา ตุลยวศินพงศ และคณะ. “รายงานการวิจัยเรื่องความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม” 

 หนา 2-4 อางถึงใน คูมือแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

 ปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ มาตรา 103  คณะกรรมการปองกันและ

 ปราบปรามการทุจริต สํานักกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต.
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“ประโยชนอื่นใด” เปนคําที่มีลักษะคอนขางกวาง  

จึงอาจทําใหเกิดปญหาในการตีความไดวาอยางไร

จึงจะถือวาเปนการรับ “ผลประโยชนอื่นใด” หรือ

ในทางกลับกันอาจทําใหไมทราบวาการกระทํา

ดังกลาวถือวาเปนการรับ “ประโยชนอื่นใด” อัน

อาจมีความผิดตามกฎหมายได

 ดังน้ัน เพื่อใหทราบถึงที่มาและเจตนารมณ

ของความผิดเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใดอันถือวาเปนการกระทําที่ขัด

กนัระหวางผลประโยชนสวนบคุคลกบัผลประโยชน

สวนรวม (Conflict of Interest) รวมถงึการกาํหนด

ความหมายของคาํวา “ประโยชนอืน่ใด” ทีเ่หมาะสม

จึงเห็นควรศึกษาศึกษาเจตนารมณและหลักเกณฑ

ของกฎหมาย รวมถงึศกึษารางกฎหมายทีเ่กีย่วของ

กับหลักเกณฑการหามรับทรัพยสินหรือประโยชน

อื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐที่กําลังจะประกาศใช 

เพ่ือหาขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา

กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความเหมาะสม

มากยิ่งขึ้น 

2. หลักเกณฑที่ เกี่ยวข องกับการรับ 

 “ทรัพยสินหรือประโยชน” อื่นใดของ

 เจาหนาที่รัฐในประเทศไทย

หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการรับทรัพยสิน

หรอืประโยชนอืน่ใดของเจาหนาทีรั่ฐในประเทศไทย 

มีดังนี้

 2.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวย การปองกันและปรามการทุจริต พ.ศ. 

2542 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปรามปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2542 มาตรา 103 ไดกําหนด “ หาม” ไมให

เจาหนาท่ีของรัฐรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด

จากบุคคล โดยมีขอยกเวน 2 กรณี

 กรณีท่ี 1: เปนทรัพยสินหรือประโยชนอัน

ควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ หรือขอบังคับท่ีออก

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

ตวัอยางเชน เจาหนาท่ีของรฐั สามารถรับเงนิคาเบ้ีย

เลี้ยงเดินทาง คาที่พัก คาพาหนะในการเดินทางไป

ราชการไดเนื่องจากมี พระราชกฤษฎีกาคาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไข

เพิ่มเติม เปนตน

 กรณีที่ 2: การไดรับทรัพยสินหรือประโยชน

อืน่ใดโดยธรรมจรรยาตามหลกัเกณฑและจาํนวนที่

คณะกรรมการป.ป.ช.กําหนด

 หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนจะมีโทษจําคุกไม

เกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา

ท้ังปรับ3 และถือวามีความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี

หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความ

ผดิตอตาํแหนง หนาทีใ่นการยตุธิรรม ตามประมวล

กฎหมายอาญาดวย4

3 มาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542.
4 มาตรา 103/1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554. 
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 2.2 ประกาศคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ

การรับทรัพย สินหรือประโยชน อื่นใดโดย

ธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543

 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดออก  ประกาศคณะ

กรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

เร่ือง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชน

อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 

2543 เพือ่มากาํหนดหลกัเกณฑการไดรบัทรพัยสนิ

หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 

เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถรับทรัพยสินหรือ

รับประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกัน

ในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 

ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่

ปฏิบัติกันในสังคมในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้5 

 1. รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจาก 

“ญาติ” ซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสม

ตามฐานานุรูป โดย “ญาติ” หมายถึง ผูบุพการี 

ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดา

หรอืมารดาเดยีวกนั ลงุ ปา นา อา คูสมรส ผูบพุการี

หรอืผูสบืสนัดานของคูสมรส บตุรบญุธรรมหรอืผูรบั

บุตรบุญธรรม6

 2. รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจาก

บุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับ

จากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท 

 3. รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การให

นั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป เชน 

มลูนธิแิหงหนึง่แจกของ ใหกบัประชาชนท่ัวไปคนละ

5,000 บาท โดยไมไดเลือกใหเฉพาะเจาหนาที่ของ

รัฐหรือผูใดผูหนึ่ง การลดราคาหรือการจับฉลาก

รางวัล7ใหกับบุคคลคนทั่วไป

อยางไรกด็ ีหากการรับทรัพยสนิของเจาหนาที่

ของรัฐไมเขาขอยกเวนดังกลาว แตเจาหนาที่ของ

รัฐที่ไดดําเนินการขอ 6 และขอ 7 ของประกาศฯ 

ฉบบันีกํ้าหนดไว ใหถือวาเจาหนาทีข่องรัฐนัน้ มไิด

รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยมิชอบตาม

กฎหมายนี้ (กลาวคือ ไมมีความผิด) เชน รีบแจง

รายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชาทันที เพื่อให

ผู บังคับบัญชาวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน

เหมาะสมวาสมควรรับไดหรือไม และหากผูบังคับ

บัญชามคีาํสัง่ไมใหรบั ใหเจาหนาทีรี่บสงมอบทรพัย

หรือประโยชนอื่นใดใหกับหนวยงาน เปนตน 

 นอกจากนี้ ประกาศฯ ฉบับนี้ยังไดมีการ

กําหนดความหมาย ของคําวา “ประโยชนอื่นใด” 

เอาไว โดย หมายความวา “สิ่งที่มูลคา ไดแก การ

ลดราคา การรบัความบนัเทงิ การรบับรกิาร การรบั

5 ขอ 5 ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด

 โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543. 
6 ขอ 3 ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด

 โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543. 
7 ป.ป.ช. เตือนเจาหนาที่รัฐระวัง รับของขวัญ-ของฝากปใหม ผิดกฎหมาย (ออนไลน) แหลงที่มา: . https://www.matichon co.th/

 politics/news_396360



ขอสังเกตเกี่ยวกับ การรับ “ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาท่ีของรัฐ” อันถือเปนการกระทําท่ีเปนการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 11 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2562

86

การฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน”

อันเปนการวางกรอบของคําวา “ประโยชนอื่นใด”

ใหมีความหมายชัดขึ้น 

  2.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย

การใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ 

พ.ศ. 2544

 สําหรับระเบียบสํานักนายกฯ นี้เปนระเบียบ

ที่ออกมาเพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติในการใหของ

ขวัญและรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐและ

ครอบครัว เพื่อเปนการเสริมสรางคานิยมใหเกิด

การประหยัด มิใหมีการเบียดเบียนขาราชการโดย

ไมจําเปน และสรางทัศนคติท่ีไมถูกตองเนื่องจาก

มีการแขงขันกันใหของขวัญในราคาแพง ทั้งยังเปน

ชองทางใหเกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ในวง

ราชการ 

 โดยระเบยีบสํานักนายกฯ  กาํหนดความหมาย

ของคําว า “ของขวัญ” หมายความวา “เงิน 

ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ใหแกกันเพื่อ 

อัธยาศัยไมตรีและใหหมายความรวมถึง เงิน 

ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ใหเปนรางวัลให

โดยเสนหา หรือเพื่อการสงเคราะหหรือใหเปน

สินน้ําใจ การใหสิทธิพิเศษซึ่งมิใชเปนสิทธิที่จัดไว

สําหรับบุคคลทั่วไปในการได รับการลดราคา

ทรพัยสนิ หรอืการใหสทิธพิเิศษในการไดรบับริการ

หรือความบันเทิง ตลอดจนการออกคาใชจายใน

การเดินทางหรือทองเที่ยวคาที่พักคาอาหาร หรือ

สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียว และไมวาจะใหเปนบัตร 

ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด การชําระเงินใหลวงหนา 

หรือการคืนเงินให”8 

หากเจาหนาทีข่องรฐัผูใดจงใจฝาฝนระเบยีบนี้

ในกรณี ท่ีเป นข าราชการการเมือง ให  ถือว า 

ผูนั้นประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตามคุณธรรมและ

จริยธรรม และให ดําเนินการตามระเบียบท่ี

นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี วาดวย มาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรมของขาราชการการเมือง หากเปน

ขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจใหถือวามี

ความผิดทางวินัย และใหผู บังคับบัญชามีหนาที่ 

ดําเนินการใหมีการลงโทษทางวินัยเจาหนาท่ีของ

รัฐผูนั้น 

3. ขอสังเกตเกี่ยวกับการรับ “ทรัพยสิน

 หรือประโยชนอื่นใด” อันถือเปนการ

 กระทําที่เปนการขัดกันระหวางผล

 ประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชน

 สวนรวม (Conflict of Interest)

จากการศกึษากฎหมาย ประกาศและระเบยีบ

ท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชน

อื่นใดจากบุคคลอื่นของเจาหนาที่ของรัฐ พบขอ

สงัเกตเกีย่วกบัการรบั “ทรพัยสนิหรอืประโยชนอืน่

ใด” อันถือเปนการกระทําที่เปนการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมที่

นาสนใจ ดังนี้

3.1 ความผดิเก่ียวกบัการการรบั “ทรพัยสนิ

หรอืประโยชนอืน่ใด ตามพระราชบญัญติัประกอบ

รัฐธรรมนูญ วาดวย การปองกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. 2542 

8 ขอ 3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544.
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ผูชวยศาสตราจารย อาภัสรา เทพจํานงค

 จากการศึกษาหลักเกณฑมาตรา 103 แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

พบวา การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของ

เจาหนาทีข่องรฐัจากผูอืน่นัน้ หากมใิชทรพัยสนิหรอื

ประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ หรือขอ

บังคับหรือมิไดรับโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ

และจาํนวนทีค่ณะกรรมการป.ป.ช.กาํหนด กจ็ะถอื

วามคีวามผดิตามกฎหมายดังกลาวแลว ถงึแมวาการ

รับทรัพยสินหรอืประโยชนอืน่ใดนัน้จะไมสงผลหรอื

ทําใหเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจหนาที่ในตําแหนง

ของตนโดยมชิอบกต็าม ซึง่หากพจิารณาการกระทาํ

แลวอาจจะดูไมขัดตอหมวดการกระทําท่ีขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชน

สวนรวม (Conflict of Interest) เพราะหาก

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาท่ี

ของรัฐน้ันไมไดสงผลตอการใชอํานาจในตําแหนง

หนาทีโ่ดยไมชอบแลวจะถอืเปนการกระทาํทีข่ดักนั

ระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชน

สวนรวม (Conflict of Interest) ไดอยางไร 

 จากการศึกษาเจตนารมณของมาตราน้ี พบวา

ไดมีการนําหลักเกณฑดังกลาวเพิ่มเติมเขามาในช้ัน

คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารางฯ ชัน้วฒุสิภา9

โดยแตเดิมหลักการนี้เคยบัญญัติไวในรางกฎหมาย

ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ปปป.)

แตตอมาไดถูกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตัดออกไป ซ่ึงหลักเกณฑน้ีมีลักษณะเชนเดียวกับ

ความผดิในกฎหมายอาญา มาตรา 150 ทีบ่ญัญตัใิห

เจาพนักงาน กระทําการหรือไมกระทําการอยางใด

ในตําแหนงโดยเหน็แกทรัพยสนิหรอืประโยชนอืน่ใด 

ซึ่งตนไดเรียก รับหรือยอมวาจะรับไวกอนที่ตน

ไดรับตําแหนงเปนเจาพนักงานในตําแหนงนั้นมี

ความผิดตามกฎหมายอาญา ซึ่งผูเสนอในขณะนั้น

เห็นวา หลักเรื่องการรับทรัพยสินของเจาหนาที่

ของรฐัถอืเปนหวัใจสาํคญั ถาหากในหมวดการกระทาํ

ที่ขัดกันระหว างผลประโยชน ส วนบุคคลกับ

ผลประโยชนสวนรวมไมนาํมาใสไวกจ็ะมีการเรียกรับ

กันเชนนี้ ถึงแมจะไมมีการเรียกรับในเวลาน้ัน แต

การรับทรัพยสินไวจะทําใหมีผลตอการใชดุลยพินิจ

ในอนาคตตอไปของเจาหนาท่ีของรัฐผูรับทรัพยสิน 

การรบัของจากบคุคลอืน่ไวมาก ๆ  หากไมเรยีกอะไร

ในตอนนั้นก็ไมมีความผิดกฎหมายอาญา แตหาก

ตอมาขอใหกระทําการใดผูรบัอาจตองกระทําเพราะ

ติดหนี้บุญคุณ10 จากเจตนารมณดังกลาว ทําให

เห็นวาแมการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของ

เจาหนาที่ของรัฐจะไมเกี่ยวของกับการกระทําการ

หรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงโดยเห็น

แก ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดในขณะนั้น แต

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดดังกลาว อาจ

สงผลตอการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีในอนาคต

ได เพราะเนือ่งจาก เจาหนาทีข่องรฐัอาจตองเกรงใจ

9 วุฒิสภา. 2542.รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

 และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....และรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับ..) พ.ศ. ...., วันที่ 2 กันยายน 2542 

 ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หองรับรอง 1 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2. กรุงเทพฯ. 
10 นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ, รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

 การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....และรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา

 วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2542 ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หองรับรอง 1 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2. 
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บุคคลที่ตนเคยรับสินนํ้าใจมากอน ดังนั้น เพื่อเปน

การปองกันมใิหเจาหนาทีข่องรฐักระทาํการทีข่ดักนั

ระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชน

สวนรวม (Conflict of Interest) กฎหมายจึงได

กําหนดใหการกระทาํดังกลาวมคีวามผดิ ตามหมวด

การกระทําขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคล

กับผลประโยชนสวนรวม 

  3.2 คําจํากัดความของคําวา “ประโยชน

อ่ืนใด” ตามพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญู

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2542 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

ซึง่เปนกฎหมายแมบทมไิดมกีารกาํหนดความหมาย

ของคําวา “ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด” เอาไว

โดยคําวา “ทรัพยสิน” นั้นอาจไมมีปญหามากนัก

เนือ่งจากสามารถใชความหมายของคาํวา “ทรัพยสนิ”

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได โดย

หมายถึง “วัตถุมีรูปรางและวัตถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจ

มีราคาและอาจถือเอาได”11 แตสําหรับคําวา 

“ประโยชนอื่นใด” ไมมีกฎหมายในระดับพระราช-

บัญญัติหรือเทียบเทาไดใหความหมายไวพอท่ีจะ

นํามาเทียบเคียงดังเชนคําวาทรัพยสิน ดังนั้น คําวา 

“ประโยชนอื่นใด” จึงเปนคําที่มีความหมายกวาง

ขึน้อยูกับอยูดลุยพนิจิของผูใชกฎหมายวาจะมองวา

สิ่งใดถือวาเปนประโยชนอื่นใดตามกฎหมายนี้

หรือไม 

 ดังนั้น การที่กฎหมายฉบับน้ีไมไดใหความ

หมายของ คําวา “ประโยชนอื่นใด” เอาไว ขอดี คือ 

ทําใหกฎหมายมีความยืดหยุนสูงสามารถปรับใช

กับรูปแบบการใหผลประโยชนใหม ๆ ท่ีอาจคาด

ไมถึง แตอยางไรก็ดี การไมกําหนดขอบเขตหรือ

ความหมายเอาไวเลย ก็อาจสงผลเสีย คือ ผูใช

กฎหมายไมมีแนวทางนาํไปประกอบการใชดลุยพนิจิ

อาจเปดโอกาสทําใหมกีารใชดุลยพนิจิตามอาํเภอใจ

และทําใหมีประเด็นตองถกเถียงกันภายหลัง 

นอกจากนี ้การไมมกีรอบของความหมายของคาํวา 

“ประโยชนอืน่ใด” ทาํใหเจาหนาทีข่องรฐัหรอืบคุคล

อื่นที่ใหหรือรับไมทราบวาสิ่งนี้ถือเปน “ประโยชน

อื่นใด” หรือไม เหตุเพราะไมทราบถึงความหมาย

ที่ชัดเจน ดังนั้น หากมีการกําหนดความหมายของ

คําวา “ประโยชนอื่นใด” ไวพอเปนแนวทางก็อาจ

ทําใหทั้งเจาหนาที่ของรัฐและผูใหเขาใจและไมกลา

ท่ีจะกระทําเชนนั้น ทําใหเปนการปองกันและ

ลดการกระทําความผิดไดทางหนึ่ง 

 ตวัอยางของการกระทาํทีถ่กเถยีงกนักนัอยาง

กวางขวางของสงัคมในขณะนีเ้กีย่วกบัประเดน็ของ

คําวา “ประโยชนอื่นใด” ไดแก การที่เพื่อนสนิทให 

“ยืม”ทรัพยราคาแพงแกนักการเมืองทานหนึ่งใช 

มีคําถามวา “การใหยืมทรัพยใชสอย” นั้นถือเปน 

“การใหประโยชนอื่นใด” แกเจาหนาที่ของรัฐหรือ

ไม และหากไมเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด

โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

ก็จะตองมีความผิดตามกฎหมาย เปนตน

 อยางไรก็ดี ถึงแมพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ วาดวย การปองกันและปราบปราม

11 มาตรา 137 และมาตรา 138 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย.
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ผูชวยศาสตราจารย อาภัสรา เทพจํานงค

การทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมายแมบทมิได

มีการกําหนดความหมายของคําวา “ทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใด” เอาไว แตคําวา “ประโยชนอืน่ใด” 

ไดมีการนํามาบัญญัติความหมายไวในประกาศ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของ

รัฐ พ.ศ. 2543 โดยประกาศฯ ดังกลาวไดออก

หลักเกณฑมาขยายการรับทรัพยสินหรือประโยชน

อื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐตาม มาตรา 103 แต

การใหความหมายดังกลาวยังคงคอนขางแคบ 

เพราะ “ประโยชนอื่นใด” ใหหมายความถึง “สิ่งที่

มูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง

การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใด

ในลกัษณะเดยีวกัน” การใชคาํวา “ไดแก” จงึทาํให

ความหมายของคําวาประโยชนอื่นใดคงมีไดตาม

สิ่งมีมูลคาที่กฎหมายยกขึ้นมา ถึงแมตอนทายจะมี

คําวาสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน แตก็ตองเปนสิ่ง

ที่มีมูลคาที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่ยกตัวอยาง

ขางตน ทําใหในบางกรณีอาจไมเขากับความหมาย

ขางตน เชน การใหยมืเงนิโดยไมคดิดอกเบีย้ การให

ใชสถานทีโ่ดยไมคิดคาเชา เปนตน ดังน้ัน หากเปลีย่น

มาใชคําวา “เชน” แทนคําวา “ไดแก” ก็จะทําให

คําวา “ประโยชนอื่นใด” มีความหมายที่กวางข้ึน

ในขณะเดยีวกนักม็ขีอบเขตหรอืแนวทางของการใช

ดลุยพนิจิทีช่ดัเจนขึน้ การท่ีกฎหมายกําหนดวาสิง่ใด

ถอืเปน “ประโยชนอืน่ใด” ทาํใหลดการใชดุลยพนิจิ

และขอถกเถียงไปไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ยัง

เหน็วาหากไดนาํเอาความหมายของคาํวา “ของขวญั”

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การให

หรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 

มาชวยเสริมความหมายของคําวาประโยชนอื่นใด 

ตามประกาศฯ ก็จะทําใหความหมายของคําวา 

ประโยชนอื่นใดนั้นสมบูรณยิ่งขึ้น

  จากการศึกษาปญหาดังกลาวขางตน ทําให

ทราบวาในขณะนี้มีรางกฎหมายท่ีกําลังอยูในชวง

พิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 2 ฉบับ ไดแก 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....12

และรางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับ

การขดักนัระหวางประโยชนสวนบคุคลกบัประโยชน

สวนรวม พ.ศ. .... โดยรางทั้ง 2 ฉบับไดขยายหรือ

กําหนดความหมายของคําวา “ประโยชนอื่นใด”

ใหมีแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้

3.2.1 ร   า งพระร าช บัญญั ติ ป ร ะกอบ

รัฐธรรมนูญ วาดวย การปองกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. ....13 ถึงแมจะไมมีการใหคําจํากัด

ของความหมายคําวา “ประโยชนอื่นใด”ไวใน

มาตรา 4 แตในหมวด 6 การขัดกันของประโยชน

สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม มาตรา 125

(มาตรา 103 เดิม) ไดขยายถอยคําจาก “หามไมให

เจาหนาท่ีของรัฐรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด

จากบุคคล” เปน “หามมิใหพนักงานของรัฐผูใดรับ

12 ถึงแมจะมีการประกาศใชรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ในไมชา

 แตไมมีผลกระทบแตอยางใดตอเนื้อหาบทความนี้ เนื่องจากสาระของกฎหมายในเรื่องดังกลาวยังคงมีเนิ้อหาเชนเดียวกับ

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542.
13 รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....(ออนไลน) แหลงที่มา: https://cdc.

 parliament.go.th/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=1332&filename=draftconreleate2
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ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณเปน

เงินไดจากผูใด...” 

 3.2.2 รางพระราชบญัญัต ิวาดวย ความผดิ

เกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล

กับประโยชนสวนรวม พ.ศ. ....14 ไดมีการกําหนด

ความหมายของคําวา “ ประโยชนอื่นใดอันอาจ

คํานวณเปนเงินได” ใหหมายความรวมถึง 

 (1) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ใหเปลา 

 (2) การใหยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย 

 (3) การเขาคาประกนัโดยไมคดิคาธรรมเนียม

 (4) การใหคานายหนาหรือคาธรรมเนียม

การเปนตัวแทน    

 (5) การขายหรือการใหเชาซื้อทรัพยสินตํ่า

กวามูลคาที่เปนจริงตามที่ปรากฏในทองตลาด 

 (6) การซื้อหรือการเชาซื้อทรัพยสินสูงกวา

มูลคาที่เปนจริงตามที่ปรากฏในทองตลาด 

 (7) การใหใชสถานทีย่านพาหนะหรอืทรพัยสนิ

โดยไมคิดคาเชาหรือคาบริการ หรือคิดคาเชาหรือ

คาบริการนอยกวาที่คิดแกบุคคลอื่นโดยปกติทาง

การคา 

 (8) การใหบริการโดยไมคิดคาบริการ หรือ

คิดคาบริการนอยกวาที่คิดแกบุคคล อื่นโดยปกติ

ทางการคา 

 (9) การใหสวนลดในสินคาหรือทรัพยสินท่ี

จําหนาย โดยใหสวนลดมากกวา ที่ใหแกบุคคลอื่น

โดยปกติทางการคา 

 (10) การใหเดนิทาง หรอืใหขนสงบุคคลหรอื

สิ่งของ โดยไมคิดคาใชจายหรือ คิดคาใชจายนอย

กวาที่คิดแกบุคคลอื่นโดยปกติทางการคา 

 (11) การจัดเลี้ยงการจัดมหรสพหรือการ

บันเทิงอื่นใหโดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจาย

นอยกวาที่คิดแกบุคคลอื่นโดยปกติทางการคา 

 (12) การใหบริการวิชาชีพอิสระ เชน แพทย 

ทันตแพทย พยาบาล สถาปนิก วิศวกร กฎหมาย 

หรือบัญชี โดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจาย

นอยกวาที่คิดแกบุคคล อื่นโดยปกติทางการคา

 (13) การใหรางวัล 

 (14) การชําระเงินลวงหนาหรือการคืนเงิน

ใหในภายหลัง 

 (15) การอืน่ใดซึง่เปนการกระทาํท่ีทาํใหผูนัน้

ไดรับประโยชนอันอาจคํานวณเปนเงินได หรือ

ไมตองออกคาใชจาย ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ประกาศกําหนด”

 ทั้งนี้ เวนแตเปนสิ่งที่อาจไดรับตามกฎหมาย

หรอืเปนสิง่ทีไ่ดรบัตามจาํนวนทีส่มควรตามเทศกาล

หรือวันสําคัญ หรือการใหความชวยเหลือตาม

มารยาทที่ถือปฏิบัติในสังคม หรือ ตามที่คณะ

กรรมการ ป.ป.ช.ประกาศกําหนด (ปปช.กําหนด 

3,000 บาท) ทั้งนี้เจาหนาที่รัฐ รวมทั้งคูสมรสและ

ญาติ ที่ไดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมมี

สิทธิไดรับ ตองรายงานและสงมอบสิ่งนั้นใหหนวย

งานตนสังกัดภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วัน15 

หากไม แจ งรายงานหรือไม ส งมอบทรัพย  สิน

ภายในเวลาที่กําหนด มีโทษจําคุกไมเกินสามป 

ปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ16

14 รางพระราชบัญญัติ วาดวย ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม พ.ศ. ....  (ออนไลน) 

 แหลงที่มา: https://www.nacc.go.th/main.php?filename=COI
15 มาตรา 7 รางพระราชบัญญัติ วาดวย ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม พ.ศ. ....
16 มาตรา 21 รางพระราชบัญญัติ วาดวย ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม พ.ศ. ....
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ผูชวยศาสตราจารย อาภัสรา เทพจํานงค

 จากการกําหนดความหมายของคําว า 

“ประโยชนอื่นใด อันอาจคํานวณเปนเงินได” ตาม

ราง พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัด

กันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน

สวนรวม พ.ศ. ....ถือวาเปนการกําหนดความหมาย

เอาไวคอนละเอียด กลาวคือ มีการกําหนดกรอบ

ของความหมายดวยวิธีการยกตัวอยาง การกําหนด

ความหมายเชนนี้ทําใหผู ใชกฎหมายมีแนวทาง

นําไปประกอบการใชดุลยพินิจวาวาสิ่งใดถือวาเปน

ประโยชนอื่นใดอันเปนองคประกอบความผิด แต

ในขณะเดียวกันก็ไมปดโอกาสหากมีสิ่งใดอันการ

เปนการกระทาํทีท่าํใหเกดิประโยชนอืน่ใดแตไมเขา

ตามวงเล็บใดวงเล็บหน่ึงตามที่กฎหมายกําหนดก็

สามารถทีจ่ะนาํกฎหมายมาปรบัใชใหครอบคลมุได

ดังจะเห็นไดจากการใชคําวา “ประโยชนอื่นใด อัน

อาจคํานวณเปนเงินได ใหหมายความรวมถึง ...” 

และใน (15) ที่กําหนดความหมายในลักษณะปลาย

เปดให “ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได 

ใหหมายความรวมถึงการอื่นใดซึ่งเปนการกระทํา

ทีท่าํใหผูนัน้ไดรบัประโยชนอนัอาจคาํนวณเปนเงนิ

ได หรือไมตองออกคาใชจาย” ดวย ซึ่งการกําหนด

ความหมายใหเปดกวางเชนน้ี จะทําใหกฎหมาย

มีความยืดหยุนสามารถปรับใชไดกับรูปแบบการ

ทุจริตที่ปจจุบันมีความซับซอนและหลากหลาย

มากขึ้น 

 แตอยางไรก็ดี การกําหนดคํานิยามของคําวา 

“ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได” ตาม

รางพระราชบัญญัติ วาดวย ความผิดเกี่ยวกับการ

ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน

สวนรวม พ.ศ. .... ทําใหหลายฝายกังวลวา ในทาง

ปฏิบัติอาจมีปญหาเรื่องการบังคับใช ทั้งนี้ เพราะ

ความหมายของ “ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณ

เปนเงินได” หลายกรณีอาจขัดตอสภาพสังคมและ

วัฒนธรรมไทยที่มักจะมีการชวยเหลือเกื้อกูล 

จนมองวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องปกติ ดังนั้น ความ

ผดิฐานเจาหนาทีข่องรฐัรบัประโยชนอืน่ใดทีผ่านมา

จึงมักไมคอยมีผู เสียหายรองเรียนเขามายังคณะ

ปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิและยงัมี

ความเห็นวาหากมีการรองเรียนเขามาก็มักจะเปน

การกลัน่แกลงเจาหนาท่ีของรฐัจากฝายตรงขามเสยี

มากกวา ซ่ึงในกรณีนี้ ผู เขียนยังคงเห็นวาการ

กําหนดความหมายของคําวา “ประโยชนอื่นใด” 

ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั้นยังคงมีความจําเปนและ

มีประโยชนตามท่ีกลาวไวขางตน แตอาจตองไป

แกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปน “ขอยกเวน”  ของ

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดท่ีอาจไดรับ

ตามกฎหมายหรือเปนสิ่งท่ีไดรับตามจํานวนท่ี

สมควรตามเทศกาลหรอืวนัสาํคญั หรอืการใหความ

ชวยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติในสังคม ทั้งนี้ 

เพือ่ใหสอดคลองกบัสภาพสงัคมและวัฒนธรรมของ

ประเทศไทยและลดปญหาในการบงัคบัใชกฎหมาย 

เชน ปรับเปลี่ยนมูลคาของประโยชนอื่นใดอันอาจ

คาํนวณเปนเงนิใหเหมาะสมกบัคาของเงนิทีป่จจบุนั

มีอัตราเงินเฟอสูงขึ้น เปนตน

4. สรุปและเสนอแนะ

จากการศึกษาเกี่ยวกับการรับ “ทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใด” อันถือเปนการกระทําที่ เปน

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผล

ประโยชนสวนรวม (Conflict of interest) พบ

วากฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม

การทจุรติของประเทศไทยนัน้มคีวามกาวหนาในแง

ของการปองกัน การทุจริต ดังจะเห็นไดจากมี
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การกําหนดหามไมใหเจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่น ถึงแมการรับ 

ทรพัยสนิหรอืประโยชนอืน่ใดนัน้จะไมเกีย่วของกับ

การการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่การงานใน

ขณะน้ันก็ตาม เจาหนาที่ของรัฐก็ถือวามีความผิด

ทางอาญาแลว ยกเวนแตวาการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดนั้นจะเขาขอยกเวนตามที่กฎหมาย

กําหนด เจาหนาท่ีของรัฐจึงสามารถรับทรัพยสิน

หรือประโยชนใดไดโดยชอบดวยกฎหมาย เหตุ

เพราะผูรางกฎหมายมองวาหากเจาหนาที่ของรัฐ

รับทรัพยสินหรอืประโยชนอืน่ใดจากบคุคลอืน่ไมวา

เมื่อใดก็ตาม อาจสงผลกระทบตอการใชอํานาจใน

ตําแหนงหนาที่ในอนาคตได ซ่ึงมาตรการดังกลาว

ถือวาเปนมาตรการที่รอบครอบและสําคัญในการ

การปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ

 นอกจากนี้ เพ่ือใหการปองกันการทุจริตใน

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาท่ี

ของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตามวัตถุประสงคของกฎหมาย จึงเห็นควรใหมีการ

กาํหนดความหมายของคําวา “ประโยชนอืน่ใด” ไว

ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งเปนกฎหมาย

หลัก ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการตีความของผูที่

เก่ียวของ โดยความหมายของคําวา “ประโยชน

อื่นใด” นั้นจะตองไมมีความหมายที่แคบจนเกินไป 

ทัง้นีเ้พือ่ใหกฎหมายมคีวามยดืหยุน สามารถบงัคบั

ใชกับการทุจริตในรูปแบบใหม ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได

ในอนาคต นอกจากนี ้การมคํีาจํากดัความของคําวา

“ประโยชนอื่นใด” จะทําให “เจาหนาที่ของรัฐ”

ในฐานะ “ผูรบั” และ “บคุคลอืน่” ในฐานะ “ผูให” 

ไดทราบถึงหลักเกณฑที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น วาการ

รับหรือใหเชนไรถือวาเปนการใหประโยชนอื่นใด 

อันเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ทําให

เปนการปองกันและลดการกระทําความผิดไดทาง

หนึ่ง ซึ่งเห็นวาการกําหนดความหมายของคําวา 

“ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได” ตาม

รางพระราชบัญญตั ิวาดวย ความผดิเกีย่วกบัการขัด

กันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวน

รวม พ.ศ. ....เปนการกําหนดความหมายที่ทําให

ชัดเจนมากข้ึน และหากกฎหมายดงักลาวมผีลบังคับ

ใชเมื่อใดก็จะชวยเสริมพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ วาดวย การปองกันและปราบปราม

การทุจริต ทําใหการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตอันเกิดจากการทําท่ีเปนการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม 

(Conflict of interest) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 อยางไรก็ดี เพื่อใหการกําหนดคํานิยามของ

คําวา “ประโยชนอื่นใด” ไวกฎหมายมีความ

สอดคลองกับบรบิทและวฒันธรรมของประเทศไทย

และลดปญหาในการบังคับใชกฎหมาย จึงเห็นควร

ใหมกีารแกไขเพิม่เตมิกฎหมายในสวน “ขอยกเวน” 

ของการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของ

เจาหนาที่ของรัฐดวย ก็จะทําใหกฎหมายเก่ียวกับ

การปองกนัและปราบปรามการทุจรติมคีวามเหมาะ

สมในทุกมิติ

บรรณานุกรม

คูมือแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ 

 ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย

 การปองกันและปราบปรามการทุจริต เร่ือง 

 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของ

 เจ  าหน  า ท่ีของรั ฐ  ตามมาตรา ๑๐๓ 
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ผูชวยศาสตราจารย อาภัสรา เทพจํานงค

 คณะกรรมการปองกันและปราบปราม

 การทุ จ ริ ตแห  ง ช า ติ  สํ านั กกฎหมาย 

 สํ านักงานคณะกรรมการป องกันและ

 ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

คู  มื อป อง กันการขัดกันระหว  า งประโยชน 

 สวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม (Conflict

 of Interest) สําหรับขาราชการและลูกจาง 

 สํ านักงานคณะกรรมการป องกันและ

 ปราบปรามการทจุริตแหงชาติ (สํานักงาน 

 ป.ป.ช.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

 การทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ

 ทรพัยสนิหรือประโยชนอืน่ใดโดยธรรมจรรยา

 ของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย 

 การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การใหหรือ

 รับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ

 พิจารณาร างพระราชบัญญัติประกอบ

 รัฐธรรมนูญ ว าด วย การป องกันและ

 ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....วุฒิสภา

รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ

 พิจารณาร างพระราชบัญญัติประกอบ

 รัฐธรรมนูญ ว าด วย การป องกันและ

 ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.....สภาผู แทน
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