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ค าน า 
  ปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชั่นทีเ่กิดข้ึนในปัจจุบันส่วนหนึ่งมาจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็น                   
ที่ไว้วางใจ เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพอันส่งผลให้เกิดปัญหา              
ที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลนั้น ว่าเขา               
จะสามารถปฏิบัติงานตามต าแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ให้บริการ แก่ประชาชนผู้มาติดต่อโดยใช้อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ                      
ได้ก าหนดให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัดพึงยึดถือคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้เป็น                
ข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นคนดี มีเกียรติและศักดิ์ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชู เพ่ือให้                   
การด าเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดท าคู่มือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ขึ้น 

  คู่มือเล่มนี้รวบรวมความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน               
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมการที่มีความเสี่ยงและอาจ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวการปูองกัน และขั้นตอนการร้องเรียนกรณีพบเห็นพฤติกรรม                 
ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน    

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน                
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติทุกท่าน รวมทั้งผู้ที่สนใจในเรื่ องของผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือเป็นแนวทาง                     
ในการด าเนินงานโดยปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป 
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คู่มือการปฏิบัตงิานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests : COI) 

ค าว่า Conflict of Interests มีการใช้ค าในภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “ผลประโยชน์                
ทับซ้อน” “ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม” ซึ่งถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็น
การกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance) 
โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือเป็นสถานการณ์ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ            
มีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว 
โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดว่าจะอยู่เฉพาะในรูปของตัวเงิน 
หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 

ส านักงาน ก.พ. ได้ให้นิยาม ค าว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” คือ สถานการณ์หรือการกระท า
ของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามา
เกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้น
โดยรู้ตัวหรือไมรู่้ตัว ทั้งเจตนา หรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิด
แต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเอง                     
หรือพวกพ้อง 

มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิม             

ที่นักการเมืองและ นักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพ่ึงพิงนักการเมืองเพ่ือให้
นักการเมืองช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้ น มิได้รับการตอบสนอง          
จากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจ านวนมากแก่นักการเมืองในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้
วิธีการเข้ามาเล่นการเมืองเอง เพ่ือให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้ก าหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ           
ในสังคมได้ และท่ีส าคัญคอืท าให้ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามค าสั่ง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง 
๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. ผลประโยชน์ขัดกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ 
1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (Actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

และสาธารณะเกิดข้ึน 
2. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (Perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็น

ว่ามีแต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามา                
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ซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้อง
ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องท าให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

3. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (Potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะ 
ทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
 

หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (Competing Interests)  
มี ๒ ประเภท  
ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่              

ในหน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถ
แยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้ อาจท าให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความ
ผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกปูองกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน 
แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้น ที่สามารถ
ท างานบางอย่างที่คนอ่ืนท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์             
ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

ประเภทที่สอง เกิดจากการที่ เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ งบทบาท และ                 
การท าบทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้ประโยชน์แก่การ             
ท าบทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสีย คือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจ เกิดการประพฤติมิชอบหรือ 
ความล าเอียง อคติ ต่อคนบางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่า               
มีหลักการจัดการแบบเดียวกันนั่นคือ การตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์            
ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได ้
 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน โดยท่ัวไปสามารถแบ่งออกเป็น ๗ รูปแบบ ได้แก่ 
๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ

ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการ          
รับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ           
ของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน 

๒. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing)หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)หมายถึง สถานการณ์
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ท าให้
หน่วยงานท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน              
ของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน 

๓. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะ หรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภท  
เดียวกับท่ีตนเองเคยมีอ านาจควบคุม ก ากับ และดูแล 

๔. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ              
ตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่
ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด                   
ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ Conflict of Interests 
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๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหน 
ก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือท าโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดิน                      
เพ่ือเก็งก าไรและขายให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น 

๖. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์                  
ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว 

๗. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) 
เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง 
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การให ้- การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับ

ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการ                 
พลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะ
เป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ ที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการกระท าหน้าที่ที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบย่อมท าลาย
ความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหาร
ราชการ รวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 
อะไรคือของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด 

-ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน  สิ่งของ 
บริการหรืออ่ืนๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือนรายได้  
และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

-ของขวัญและผลประโยชน์ อ่ืนใดสามารถตีค่าตีราคา เป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถ                    
ตีค่าตีราคาได ้

-ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์
เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน 
เป็นต้น 

-ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง 
สิ่งใดๆหรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้  อาทิ การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย
ความชอบ  ส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ การสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า             
คนอ่ืนๆ 

การรับของขวัญและผลประโยชน์ : พฤติกรรมความเสี่ยง 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่าง               

มีอคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธา                   
ของประชาชนต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ 

พฤติกรรมความเสี่ยง ๒ ประการที่ส าคัญ คือ 
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์              

น้อยกว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืน ให้คิดว่า
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่า                    
เป็นการคดโกงและหลอกลวง ซึ่งเข้าข่ายฝุาฝืนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น การรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ 
ผู้รับงานรับจ้าง รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ โดยอิทธิพลของความชอบหรือ
ประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด 
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ข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐควรจะรับหรือไม่ 

ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้  
หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติ           
กันในสังคมอย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ 

๑) ถ้าเป็นการให้เงิน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสด 
หรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม  
และอาจเข้าข่ายการรับสินบน  

• การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 
  - ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติ

ตนหรือไม ่
  - ความประทับใจต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างานในอนาคต 
• ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับ                

ความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง                      
การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้
มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น 

๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่  
หากการรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้ว  ผลประโยชน์    
ส่วนตนที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็น 
การประพฤติโดยมิชอบ 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด               
การประพฤติมิชอบ และการทุจริตคอร์รัปชัน ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบควรก าหนด
นโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ 

หลักการ การปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า “การกระท าและการตัดสินใจใด ๆ 
จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกปูองผลประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยรวม”ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ จึงไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ 
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ท าให้เกิดความสั่นคลอน ความเชื่อถือ
ไว้วางใจทีป่ระชาสังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกดิความไม่เป็นธรรมในสังคม 

ประการส าคัญ ประชาชนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยกระท าและแสดงออกโดย
ยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง มีความเที่ยงธรรม ตลอดเวลา
ที่มีอาชีพรับราชการ 

2. เจ้าหน้าที่ควรจะรายงานการรับหรือไม ่ 
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ

คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับ
ของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กร
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หรือบุคคลที่จะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้
เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม 
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ
ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เก่ียวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับ
องค์กรและระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ               
ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญ
และผลประโยชน์ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์
นั้นๆ 

3. เจ้าหน้าที่สามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท 
2) หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่าจะต้องให้

เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการหรือไม่ 

การฝ่าฝืนกฎนี้จะมีโทษอย่างไร 
การฝุาฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝุาฝืน 
นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสามารถพิสูจน์
ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม 
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วม                   
ในการรับโทษทางอาญาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
“ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความว่าบุคคลด ารงต าแหน่ง            

ที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นาย ก เป็นกรรมการในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยที่บุตร
ของนาย ก เป็นหนึ่งในผู้สมัครสอบด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การด ารงต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้น าไปสู่การกระท าความผิดแต่ประการใด เช่น การสอบ
คัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดข้ึนจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้ว แต่ นาย ก วางตัวเป็นกลางมิได้ช่วยเหลือบุตรของ
ตนแต่ประการใด แต่อย่างไรก็ตาม การด ารงต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังกล่าว ถือเป็นสถานการณ์ล่อแหลม ที่อาจจูงใจ/ชักน าให้เกิดการกระท าถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นาย ก 
จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นจากการให้
ค าปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal)  

จากกรณีสถานการณ์ตัวอย่างข้างต้น นาย ก จึงควรจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบ
คัดเลือก เพ่ือเป็นการถอนตัวออกจากการเก่ียวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง 
การเคลื่อนย้ายผลประโยชน์ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป (Removal) เพ่ือให้ตนเองสามารถปฏิบัติภารกิจได้ 
โดยปราศจากอคติ วิธีการดังกล่าวนี้เป็นการปิดช่องทางมิให้เอ้ืออ านวยต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
มาตรการของรัฐในการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม 
จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นผู้มีจิตส านึกที่ถูกต้องและจริยธรรมในการปฏิบัติ

หน้าที่เพ่ือส่วนรวมตลอดเวลา พฤติกรรมความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมอาจเกิดข้ึนได้โดยเจตนาหรือไม่เจตนา รัฐจึงได้มีข้อก าหนดเพื่อปูองกันพฤติกรรมดังกล่าว ดังนี้ 

1.  ก าหนดคุณสมบั ติ พึ งประสงค์ และคุณสมบั ติ ต้ อ งห้ า มของรั ฐ  ( Qualification                         
and Disqualification from Office) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่เป็นกรรมการบริษัท เป็นต้น 

2. การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ (Discloser                 
of Personal Interest) การแจ้งถึงจ านวนหุ้นหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง เช่น การแจ้งทรัพย์สินส่วนบุคคล
เมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดข้ึน การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐก่อนและหลังด ารงต าแหน่ง 

3. การก าหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) เพ่ือเป็นการสร้างกรอบพฤติกรรมให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ ไม่ท าลายความเชื่อมั่นของสังคม หรือก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธา 

หลักการ ๔ ประการส าหรับการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักที่

ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่พิจารณา
ความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล             
การปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ 
วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้อง
อาศัยกระบวนการแสวงหา เปิดเผยและการจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อม
รับผิดมีวิธีการต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ทับซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรก
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ของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย ทั่วหน้า จะท า ให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือ               
และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และ
องค์กรการจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝุายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบ
และนโยบาย เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี ต้องจัดการกับเรื่องส่วน
ตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วย
สนับสนุน การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่ง                  
ความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่ง ต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และ             
การปฏิบัติ รวมถึง การใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สบายใจ 
ในการเปิดเผย และหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

- ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มีผู้น าไปใช้
ในทางท่ีผิด 

- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนา              
ในเรื่องต่อไปนี้ 

(1)  มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
(2)  กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
(3)  กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
(4)  วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเอง

ที่จะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
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กิจกรรมที่มีความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการบริหารเพื่อป้องกัน 
การด าเนินงานด้านพัสดุ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่หรือสาเหตุของความเสี่ยง 

 ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีหน้าที่ติดต่อประสานกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ อาจมีความใกล้ชิด สนิทสนม และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ                    
กับคู่สัญญา จึงอาจน าไปสู่การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งอาจเป็นการให้                    
โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี ทั้งนี้อาจน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ทางวิชาชีพอันส่งผลให้เกิดปัญาท่ีเขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง  

 มาตราการบริหารความเสี่ยง 
1. ปฏิเสธไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี 

  2. กรณีที่ความจ าเป็นต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ                    
หรือความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุคคล  ให้มีการรายงานการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ โดย                      
มีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ หากเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดมีราคาหรือมีมูลค่าเกินกว่า
สามพันบาท นอกจากจะมีการลงทะเบียนรับแล้วต้องบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องรับ และรายงาน
รายละเอียดข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ยึดถือไว้                
เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้ส่งคืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยทันที หากไม่สามารถคืนได้ให้น าไปบริจาค
ให้องค์การสาธารณประโยชน์หรือสาธารณกุศลต่อไป 

 หมายเหตุ กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันวัคซีนแห่งชาติรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด                     
จากบุคคลภายนอก ต้องด าเนินการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยการลงทะเบียนคุมการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีสถาบันก าหนด 
 

การด าเนินงานในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ความเสี่ยงที่มีอยู่หรือสาเหตุของความเสี่ยง 
 สถาบันฯ อาจมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในบางหน่วยงาน   

ซึ่งอาจท าให้มีการเอื้อประโยชน์ระหว่างกันในการด าเนินงาน น าไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 มาตรการบริหารความเสี่ยง 

   1. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการอย่าง                   
เป็นระบบมีเหตุผลที่อธิบายได้ และพร้อมรับการตรวจสอบ 

  2. สถาบันฯ ต้องด าเนินงานด้วยความเป็นกลาง โดยปฏิบัติกับทุกหน่วยงานอย่างเป็นธรรม             
ด้วยความเท่าเทียมกัน 

 
การด าเนินงานในการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
 ความเสี่ยงที่มีอยู่หรือสาเหตุของความเสี่ยง 
  กรรมการผู้พิจารณาให้ทุนอาจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับทุน และกรรมการผู้พิจารณา               

ให้ทุนอาจใช้ต าแหน่งหาประโยชน์ให้ตนเองหรือกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 มาตรการบริหารความเสี่ยง 

1. ก าหนด Checklist เกณฑ์การประเมินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุนด าเนินงาน 
   2.  ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน และคณะอนุกรรมการวิชาการกรอก
แบบฟอร์มชี้แจงผลประโยชน์ทับซ้อ 
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ช่องทางและข้ันตอนการด าเนินการต่อข้อร้องเรียน 
1. พบเห็นหรือประสบปัญหา เมื่อพบเห็นและประสบปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่เรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน ควรด าเนินการ ดังนี้ 
1) เกิดขึ้นกับตนเอง ให้พิจารณาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่               

หากส่วนรวมเสียประโยชน์ท่านก็ควรหลีกเลี่ยง 
2) เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว ท่านควรให้ค าแนะน าด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงกรณี

ต่าง ๆ และผลหรือโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมรวมทั้ง
แนะน าวิธีการปูองกัน เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

2. หน่วยงานที่รับแจ้ง หากท่านพบเห็นและมีหลักฐานที่ท าให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของ     
สถาบันฯ ทุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ส่วนรวม                   
ท่านสามารถประสานเพื่อให้ข้อมูลกับหน่วยงาน 

 
หน่วยงาน : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ที่อยู่    : เลขที่ 38 อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบ าราศนราดูร ซอยติวานนท์ 14 ต าบลตลาดขวัญ  

     อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์   : 0 2580 9729-31 
โทรสาร    : 0 2580 9732 
เว็บไซต์    : www.nvi.go.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nvi.go.th/
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ขั้นตอนการร้องเรียน 
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แบบฟอร์มการตรวจสอบ 
ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนอราคา 

เพ่ือแสดงถึงความเปิดเผย โปร่งใส  และปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

*************************** 
                    ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................นามสกุล.......................................
มีผู้หน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการ.................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................
วงเงินทั้งสิ้น..........................................................บาท 
ขอรับรองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาโครงการดังกล่าว  ดังนี้ 
   ไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท 
   ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
   ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
   ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
   ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ นาย/นาง/นางสาว /เจ้าของกิจการ/ร้านค้า/ 
 คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
 (กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคคลธรรมดา) 
ส าหรับผู้เสนอราคา  รายบริษัท/ห้าง/ร้าน ฯลฯ ดังนี้ 
1 ........................................................................................................................... ........... 
2 ........................................................................................................................... .......... 
3 .............................................................................................................. ....................... 
4 ........................................................................................................................... ........... 
5 ............................................................................................. ......................................... 
6 ........................................................................................................................... ........... 
7 ........................................................................... ........................................................... 
8 ........................................................................................................................... .......... 
9 .......................................................... ........................................................................... 
10 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 ข้าพเจ้าในฐานะที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริง 

 (ลงชื่อ)       
                                         (................................................................) 
                       ต าแหน่ง ........................................................................ 

                                                    (นายจรุง  เมืองชนะ) 
                                            ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
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แบบฟอร์ม 
ข้อตกลงคุณธรรม 

เพ่ือแสดงถึงความเปิดเผย โปร่งใส  และปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ส าหรับคณะกรรมการที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ แต่งตั้งเพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

*************************** 
หนังสือแสดงข้อตกลงคุณธรรม เรื่องความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
วงเงินทั้งสิ้น...........................................................................บาท 
เป็นหนังสือที่จัดท าขึ้นระหว่าง คณะกรรมการ.................................................................................... .................. 
ตามค าสั่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่............................................ ลงวันท่ี.................................
ขอรับรองว่าคณะกรรมการ ดังกล่าว กระท าการด้วยความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ และไม่เป็น   
ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าว ทุกขั้นตอนตลอดระยะเวลาด าเนินการจนจบสิ้นกระบวนการ และ
ข้าพเจ้าในฐานะคณะกรรมการ...................................................................................ได้ลงลายมือชื่อไว้ แล้ว    
เพ่ือเป็นหลักฐานและค ามั่นสัญญาต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

 (ลงชื่อ)       ประธานกรรมการ 
                                         (................................................................) 
                       ต าแหน่ง ........................................................................ 
 
 (ลงชื่อ)       กรรมการ 
                                        (................................................................) 
                       ต าแหน่ง ........................................................................ 
 
 (ลงชื่อ)       กรรมการ 
                                        (................................................................) 
                       ต าแหน่ง ........................................................................ 
 
 (ลงชื่อ)       กรรมการ 
                                        (................................................................) 
                       ต าแหน่ง ........................................................................ 
 
 (ลงชื่อ)       กรรมการ 
                                        (................................................................) 
                       ต าแหน่ง ............................................................. .......... 
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บรรณานุกรม 
   
  ปความหมายและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน อ้างอิงจาก 

 ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงาน ก.พ. (2552). ความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest). กรุงเทพฯ: สถาบัน
พัฒนาข้าราชการพลเรือน. 

 http://www.anticorruption.in.th/2016/th/detail/56/4/ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(conflict-of-interest)  

 รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
https://thaipublica.org/wp-content/uploads/2012/12/7รูปแบบของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf 

 การให้และการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ 
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjcz/
~edisp/uatucm273089.pdf 

 แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/hrad_th/06b4dcebb2f90718 
36f0c27a18b1c1e4.pdf 
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