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ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
สถานการณ์ที่ปัจเจกบุคคลหรือบริษัทอยู่ในฐานะที่จะแสวงหาประโยชน์จากตาแหน่งวิชาชีพ หรือ
ตาแหน่งราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบริษัท กรณีผลประโยชน์ขัดกัน โดยสภาพไม่ได้หมายความมีการ
กระทาผิดเกิดขึ้น แต่ในทางวิชาชีพหลายแขนงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกิดกรณีการขัดกันทางผลประโยชน์เป็นครั้ง
เป็นคราว สภาพการณ์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเป็นปัญหาทางกฎหมาย ถ้าบุคคลพยายามที่จะใช้อิทธิพล
โน้มน้าวการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ตัวอย่างของผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น เป็นผู้มีอานาจตัดสินใจใน
กรณีที่ตัวเองมีผลประโยชน์ได้เสียอยู่กับเรื่องดังกล่าว การทางานภายนอกโดยงานนั้นมีผลประโยชน์ขัดกับงาน
ปกติที่ทาอยู่หรือ การจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัทที่เป็นญาติโยมหรือตัวเองเป็นเจ้าของกิจการ
ประเภทหรือรูปแบบการขัดกันของผลประโยชน์
 การขั ด กั น ของผลประโยชน์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว เป็ น กรณี ที่ ผ ลประโยชน์ ส าธารณะกั บ
ผลประโยชน์ส่วนตัวเกิดอยู่กันคนละฟาก อาทิ ประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ในธุรกิจที่เป็นเจ้าของ
เป็นการส่วนตัว
 การขัดกันของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภายนอก เป็นกรณีที่บุคคลมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการ
งานหลายอย่างโดยมีธุรกิจการงานหลัก ๆ ของตนเองอยู่แล้ว และผลประโยชน์ในการงานหลักเกิดอยู่
คนละฟากกับผลประโยชน์ในการงานของ
ประเภทหรือรูปแบบการขัดกันของผลประโยชน์
 การขัดกันของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเครือญาติ เป็นกรณีที่เครือญาติจะเข้ามามีบทบาทในธุรกิจ
การงานของตน หรือกรณีที่ธุรกิจการงานของตนจะต้องใช้บริการใด ๆ จากธุรกิจการงานของญาติอาจ
ทาให้ตนเกิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนครอบครัวหรือเครือญาติ และกระทาการทุจริตต่อธุรกิจการงานของ
ตนได้ ในหลาย ๆ หน่วยงานจึงมีการกาหนดมิให้เจ้าหน้าที่ของตนประกอบธุรกิจกับเครือญาติของ
ตัวเอง
 การขัดกันของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับมิตรสหาย เป็นกรณีที่บุ คคลจะเข้าทาธุรกิจการงานกับมิตร
สหายของตน คล้าย ๆ กับกรณีของเครือญาติดังกล่าว พฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างอื่นบางทีก็จัดเข้า
พวกเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ อาทิ การรับสินบนซึ่งอาจจัดเข้าเป็นการทุจริตในตาแหน่งหน้าที่
อีกประเภทหนึ่ งด้ว ยก็ได้ ตลอดจนการใช้อานาจหน้าที่ ทรัพย์สิ น ทรัพยากร หรือ บุคลากรของ
หน่วยงานของตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งก็อาจจัดเข้าเป็นการฉ้อโกงได้อีกประเภทหนึ่ง เป็นต้น

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 มี 16 มาตรา ได้กาหนดลักษณะความผิดและโทษที่จะได้รับในกรณีต่าง ๆ
สรุปสาระได้ดังนี้
1.1 ผู้เสนอราคา
- ร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อให้ประโยชน์ มีโทษจาคุก 1 – 3 ปี ปรับ 50%
- ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ (รวมผู้รับ) มีโทษจาคุก 1 – 5 ปี ปรับ 50%
- ข่มขืนใจ โดยใช้กาลังประทุษร้าย/ขู่เข็ญ มีโทษจาคุก 5 – 10 ปี ปรับ 50%
- ใช้อุบายหลอกลวง มีโทษจาคุก 1 – 5 ปี ปรับ 50%
- โทษทุจริตเสนอราคาสูง/ต่า ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ มีโทษจาคุก 1–3 ปี ปรับ 50%
- นิติบุคคลกระทาผิดให้ถือว่าผู้บริหารเป็นตัวการร่วม
1.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ
- รู้ ควรรู้ แต่ไม่ยกเลิกการดาเนินงาน มีโทษจาคุก 1 – 10 ปรับ 20,000 – 200,000 บาท
- ออกแบบ กาหนดราคา / เงื่อนไข / ผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อช่วยกีดกันผู้เสนอราคา
มีโทษจาคุก 5 – 20 ปี / ตลอดชีวิต ปรับ 100,000 – 400,000 บาท
- กระทาการมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม มีโทษจาคุก 5 – 20 ปี / ตลอดชีวิต
ปรับ 100,000 – 400,000 บาท
1.3 ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง / กรรมการ / อนุกรรมการกระทาการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อจูงใจ
จาต้องยอมรับการเสนอราคา
- มีโทษจาคุก 7 – 20 ปี / ตลอดชีวิต ปรับ 140,000 – 400,000 บาท
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ และการคลัง พ.ศ.2544
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐเพื่อให้ระบบการ
ควบคุมการตรวจสอบการเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีวินัย จึงออกระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 มี 52 ข้อ 2 หมวด
ส่ว นที่เกี่ย วข้องกับ ผู้ ป ฏิบั ติงานด้านการพัส ดุโดยตรง ได้แก่ หมวด 1 ส่ ว นที่ 2 โทษปรับทางการ
ปกครอง ซึ่งได้กาหนดโทษเป็น 4 ชั้น คือ
โทษชั้นที่ 1 ปรับเท่ากับเงินเดือน 1 เดือน ได้แก่ มีหน้าที่ปิดประกาศ จัดส่งเอกสาร ละเลยไม่ปิด
ประกาศหรือจัดส่งหรือเผยแพร่
โทษชั้นที่ 2 ปรับเท่ากับเงินเดือน 2 – 4 เดือน ได้แก่ มีหน้าที่เบิกจ่ายพัสดุ จัดทาบัญชี ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
โทษชั้นที่ 3 ปรั บเท่ากับ เงิน เดือน 5 – 8 เดือน ได้แก่ มีห น้าที่พิจารณาผล ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
เงื่อนไข โดยรู้ หรือควรจะรู้ เกิดความเสียหาย
โทษชัน้ ที่ 4 ปรับเท่ากับเงินเดือน 9 – 12 เดือน ได้แก่ มีหน้าที่ ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ปฏิบัติหรือ
ละเว้นปฏิบัติโดยมิชอบ แบ่งแยกวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบพัสดุฯ จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกฎหมายฉบับนี้ในหลายขั้นตอน โดย กวพ. ได้มีหนังสือ
สานักงานนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ.) 1305/ว2436 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2543 แจ้งให้ส่วนราชการทราบและ
ถือปฏิบัติตามข้อวินิจฉัย ของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ให้ถือว่าคาสั่งในการดาเนินการตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุดังต่อไปนี้เป็นคาสั่งทางปกครอง
1. การสั่งรับหรือรับคาเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่าซื้อ หรือเช่า
2. การสั่งอนุมัติซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย หรือให้เช่า
3. การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคาเสนอ
4. การสั่งเป็นผู้ทิ้งงาน
ดังนั้น ในการดาเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ในขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น จะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด
ของกฎหมายฉบับนี้ด้วย
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจโดยผิดพลาดจะต้องรับผิดทางละเมิด เพื่อเป็นการจากัดขอบเขตความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐลง ให้เป็นไปอย่างเป็นธรรม เจ้ าหน้าที่ของรัฐ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ซึ่งมีผลใช้
บังคับ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 มีสาระสาคัญ หัวข้อใหญ่ ๆ 2 หัวข้อ คือ
1) กรณีที่เกิดละเมิดขึ้นแก่เอกชน สรุปได้ว่า กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไปตามหน้าที่แล้วเกิดละเมิดขึ้น
แก่เอกชน หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในผลแห่งละเมิดนั้น แต่ถ้าการ
ละเมิดนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทาในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายจะต้องฟ้องตัวเจ้าหน้าที่ผู้ทาละเมิด เท่านั้น จะ
ฟ้องร้องหน่วยงานไม่ได้
2) กรณีที่เกิดละเมิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐ สรุปได้ว่าถ้าการละเมิดนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต้องบังคับไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ถ้าเกิดจากการกระทาใน
การปฏิบัติหน้ าที่ ให้พิจารณาตามหลัก เกณฑ์เกี่ยวกับกรณีกระทาละเมิดต่อเอกชน และเจ้าหน้าที่จะต้อง
รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐ ก็ต่อเมื่อได้กระทาไปโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0406.2/ว.66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550
เรื่อง แนวทางการกาหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
“ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ”
1. การจัดจ้าง/จัดซื้อ ราคาแพง
1.1 วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ถูกต้อง
 กก.พิจารณาผล
60%
 ฝ่ายพัสดุ
20%
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน
10%*
 ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ
10%*
* ถ้าไม่ผ่าน จนท.ฝ่ายพัสดุ เพิ่มเป็น 20% หรือ 40%

1.2 กาหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
(1) ใช้ค่า Factor F / ราคาวัสดุไม่ถูกต้อง
 กก.กาหนดราคากลาง
70%
 ฝ่ายพัสดุ
15%
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน
10%*
 ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ
5%*
* ถ้าไม่ผ่าน จนท.ฝ่ายพัสดุ เพิ่มเป็น 20%, 10% หรือ 30%
(2) คานวณปริมาณงานผิดพลาด
 กก.กาหนดราคากลาง
100%
 ฝ่ายพัสดุ
-%
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน
-%
 ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ
-%
1.3 ไม่คัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุดที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่กาหนด
 กก.เปิดซอง/พิจารณาผล
60%
 ฝ่ายพัสดุ
15%*
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน
15%*
 ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ
10%*
* ถ้า จนท.ฝ่ายพัสดุ/ผู้ผ่านงาน ทักท้วงแล้ว ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจสั่งอนุมัติ ให้ผู้อนุมัติรับผิด
40% (ผู้ทักท้วง ไม่ต้องรับผิด)
2. การตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ ไม่ถูกต้อง
2.1 การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปราชการ
 กก.ตรวจการจ้าง
30%
 ผู้ควบคุมงาน
50%
 ฝ่ายพัสดุ
-%*
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน
10%*
 ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ
10%*
* ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่น่าจะรู้ว่าไม่เป็นไปตามแบบรูปราชการ ไม่ต้องรับผิด เปลี่ยนสัดส่วนเป็น 40/60
(กก.ตรวจการจ้าง/ผู้ควบคุมงาน)
2.2 ส่งของไม่ตรงตามสัญญา
 กก.ตรวจรับ
60%
 ฝ่ายพัสดุ
20%*
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน
10%*
 ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ
10%*
* ถ้า จนท.ฝ่ายพัสดุ/ผู้บังคับบัญชาไม่น่าจะรู้ว่าการส่งของไม่ตรงตามสัญญา ไม่ต้องรับผิด เปลี่ยน
สัดส่วนเป็น กก.ตรวจรับ 100%

3. ไม่เรียกค่าปรับกรณีส่งมอบงาน/ของ ล่าช้า
 กก.ตรวจการจ้าง/ตรวจรับ
70%
 ฝ่ายพัสดุ
10%*
 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น-กลาง/ผู้ผ่านงาน
10%*
 ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติ
10%*
* ถ้า จนท.ฝ่ายพัสดุ/ผู้บังคับบัญชาไม่อาจทราบข้อเท็จจริงว่ามีการส่งมอบล่าช้า ไม่ต้องรับผิด
เปลี่ยนสัดส่วนเป็น กก.ตรวจรับ 100%
…………………………………………………….……………………………

