คู่มือ
แนวทางการปฏิบตั ิสําหรับเจ้าหน้าทีของรัฐ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เรือ ง

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืนใดของเจ้าหน้าทีของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สํานักกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คํานํา
การจัดทํ าคู่ มือเล่ มนี้ มี วั ตถุ ประสงค์เพื่ อใช้ เป็นแนวทางของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ในการปฏิ บัติ ตนที่
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งตามเจตนารมณ์ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มิได้ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากบุคลคลใดๆที่เป็นสินน้ําใจ โดยเด็ดขาด
แต่ การรั บทรั พย์ สิ นข้ างต้ นเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐจะต้ องคํ านึ งถึ งหลั กการขั ดกั นระหว่ างประโยชน์ ส่ วนบุ คคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมจากการรับทรัพย์สินนั้นๆด้วย หากการรับทรัพย์สินนั้นจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประประโยชน์ส่วนรวมแล้ว
เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ควรรับทรัพย์สินจากบุคคลใดๆที่ได้หยิบยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คู่มือเล่มนี้ จึงได้นําเสนอกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในมาตรา ๑๐๓ ที่ ได้ บั ญญั ติ การขั ดกั นระหว่ างประโยชน์ ส่ วนบุ คคลและประโยชน์ ส่ วนรวม ที่ เกิ ดจากการรั บ
ทรั พย์ สิ นหรื อประโยชน์ อื่นใดของเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ ประกอบกั บการขั ดกั นระหว่ างประโยชน์ ส่ วนบุ คคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม จะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นหากเจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ความเข้าใจในหลักการรับทรัพย์สินซึ่งเป็นต้นเหตุที่จะเป็นตัวนําทางให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมและเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจและหลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดจากการให้ กันในโอกาสต่างๆ ก็ จะเป็นผลดี และเป็นการส่ งเสริมให้เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ ได้มีส่ วนร่ วมในการ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐและเป็นการลดการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นเป้าหมายของส่วนราชการ ที่ต้องการ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและไม่มีประโยชน์ส่วนบุคคลแอบแฝงที่เป็น
ผลพวงมาจากการได้ รั บทรั พย์สิ นหรื อประโยชน์ อื่นใด และหากเจ้ าหน้าที่ ของรั ฐสามารถแยกแยะเรื่องการรั บ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด มิให้มามีอิทธิพลในการปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว ก็จะส่งผลดีต่อประเทศชาติและเกิดผลดี
ต่อส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
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โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ในประการต่อมา
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พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตําแหน่ง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อํานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อํานาจ
ทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จาก
บุคคลในโอกาสต่างๆ จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นต้นเหตุของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สืบเนื่องมาจากการได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ จึ งได้ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ในการรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดไว้ เ พื่ อ ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตําแหน่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
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การรั บ ทรั พย์ สิน หรื อประโยชน์ อื่น ใดของเจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐ เป็ น รู ป แบบหนึ่ งของการขั ด กั น ระหว่ า ง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้า ที่
ของรัฐ ประกอบกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด รัฐสภาได้ตรากฎหมายไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งหาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะต้องได้รับโทษทางอาญา หลักการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ มาตรา ๑๐๓ จึ งเป็ นบทบัญ ญัติของกฎหมายที่ใช้ บังคั บกับ เจ้า หน้ าที่ของรั ฐในทุกตําแหน่ง โดยไม่
จําต้ องประกาศกํ าหนดตํา แหน่ งอย่ างเช่นการห้ ามดํ าเนินกิ จการตามความในมาตรา ๑๐๐ ดั งนั้น การรั บ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องปฏิบัติตามความในมาตรา ๑๐๓ กล่าวคือเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ จะรั บ ทรั พ ย์ สิ น ได้ จ ะต้ อ งเป็ น กรณี ที่ มี ก ฎหมาย หรื อ กฎ ข้ อ บั ง คั บ ที่ อ อกโดยอาศั ย อํ า นาจ ตาม
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๒
หลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ดังนั้นกฎเกณฑ์ในเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใด ตามมาตรา ๑๐๓ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด จึงได้นําไปใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยอนุโลมด้วย ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดได้ปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษ ตามมาตรา ๑๒๒ ได้แก่การระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับการห้ามเจ้าหน้าที่ ของรัฐ
ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา ๑๐๐
แต่ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องห้าม มิ ให้ดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ นั้น คณะกรรมการ
ป.ป.ช. จะต้องกําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องห้ามดําเนินกิจการ และต้องประกาศในราชกิจจา
นุ เ บกษา ดั ง นั้ น เจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐ ในตํ า แหน่ งที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ยั ง ไม่ ได้ ป ระกาศกํ า หนดตํ า แหน่ ง
ที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดําเนินกิจการ ที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและมีการดําเนินกิจการในลักษณะเดียวกันกับ ที่ต้องห้าม
ตามความในมาตรา ๑๐๐ ก็ตาม เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ฝ่าฝืนก็จะมีความผิด ตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่
ได้ มีการบั ญญั ติ ห้ ามไว้ เป็ น การเฉพาะแล้ว แต่ กรณี แต่ เจ้ า หน้า ที่ ของรั ฐ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยั งไม่ ได้
ประกาศกําหนดตําแหน่ง ให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ นั้น
ก็จะไม่ต้องรับโทษในทางอาญา ตามมาตรา ๑๒๒ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งได้บัญญัติลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือ
มาตรา ๑๐๓ โดยการระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งรวมถึงการ
ห้ามดําเนินกิจการที่เป็นการดําเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตําแหน่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ได้ประกาศกําหนดตําแหน่ง มิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ตามความในมาตรา ๑๐๐ ไว้ด้วย โดยให้ถือว่าการดําเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดําเนิน
กิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งในกรณีนี้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการ
ที่คู่สมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด
การดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้แก่การดําเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นคู่สัญญาหรือมี ส่วนได้ เสียในสัญญาที่ ทํากับหน่วยงานของรั ฐที่เจ้า หน้าที่ของรัฐผู้ นั้นปฏิบั ติ
หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี

๓
(๒) เป็ น หุ้ น ส่ ว นหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ในห้ า งหุ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท ที่ เ ข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดําเนินคดี หรือ
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว หรือ
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจ
ขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐ ที่ มีกฎหมายบั ญ ญั ติ ห้ า มมิให้ ดํ า เนิ น กิ จ การหรื อมี การกระทํ า ที่ เ ป็ นการการขั ด กั น
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไว้เป็นการเฉพาะ เช่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรี สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จึงต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆอีกด้วย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้ น แต่ สําหรับ ตํา แหน่ ง นายกรั ฐมนตรี รั ฐมนตรี ผู้ บริ หาร
ท้องถิ่นและรองผู้บริหารท้องถิ่น เป็นตําแหน่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประกาศกําหนดตําแหน่งมิให้ดําเนิน
กิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แล้ว ดังนั้นหากมีการฝ่าฝืนก็จะต้องรับโทษตาม มาตรา ๑๒๒ ของกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามความในมาตรา ๑๐๓ กับการให้หรือการรับของขวัญ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐ ผู้ รั บ ทรั พย์ สิ น จะต้องปฏิ บั ติ ต ามหลั กเกณฑ์ ในการรั บทรั พย์ สิ น โดยธรรมจรรยาและตาม
กฎหมาย มาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้ว
ก็ตาม แต่ในการให้หรือรับทรัพย์สินนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของหน่วยงาน

๔
ของรัฐที่เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในการกํากับดูแลของรัฐทุกระดับ ทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ ในการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐข้างต้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งมีหลักการที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติเป็นการเพิ่มเติม ในส่วนที่มิได้กําหนด
ไว้ในหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องปฏิบัติ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย
๒.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวซึ่งได้แก่คู่สมรส
บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดามารดาเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้ที่เป็นปกติประเพณีนิยม
ที่มีการให้ของขวัญแก่กันและของขวัญที่ให้นั้นจะมีราคาหรือมูลค่าเกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด
ไว้มิได้ ทั้งนี้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามมาตรา ๑๐๓
รวมถึงการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพื่อมอบให้
หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา ไม่ว่ากรณีใดๆเจ้าหน้าที่ของรัฐก็
ไม่สามารถดําเนินการเรี่ยไรในกรณีข้างต้นได้
๒.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้บังคับบัญชา จะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน
รั บ ของขวั ญ จากเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นการบั ง คั บ บั ญ ชามิ ไ ด้ เว้ น แต่ เ ป็ น การรั บ ทรั พ ย์ สิ น โดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ตามปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน) ซึ่งผู้บังคับบัญชารวมถึง ผู้ที่
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายในของหน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งในระดับ
ที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแล
๒.๓ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะยิน ยอมหรือรู้เ ห็นเป็นใจให้ บุคคลในครอบครัวของตนรั บของขวั ญจากผู้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มิ ได้ เว้ น แต่ เ ฉพาะกรณี การรั บ ของขวั ญ ที่ ให้ ต ามปกติ
ประเพณีนิยมและของขวัญมีมูลค่าไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนดไว้ สําหรับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ในกรณีนี้ได้แก่การห้ามรับของขวัญจากผู้ซึ่งมีคําขอให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง การขอให้ออกคําสั่งทางปกครอง การร้องเรียน หรือการรับของขวัญ
จาก ผู้ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทํากับหน่วยงานของรัฐ เช่นการจัดซื้อจัดจ้าง การได้รับ
สัมปทาน หรือการรับของขวัญจากผู้ซึ่งกําลังดําเนินกิจการใดๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกํากับ
ดูแล เช่นการประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น
๒.๔ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ประพฤติ

๕
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ดําเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทําความผิดทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชามี
หน้าที่ดําเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
๒.๕ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชน ในการแสดงความยินดี การ
แสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับหรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยม
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดง
ความเสียใจแทนการให้ของขวัญ
๓. การรั บ ทรั พ ย์ สิน หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดตามความในมาตรา ๑๐๓ กั บ การเรี ย กรั บ สิ น บนของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมือการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้มี กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และ
จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ําใจ” ดังนั้น การรับ
สินน้ําใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไม่สามารถแยกแยะในการรับทรัพย์สินได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ําใจหรือสินบนแล้ว จะทําให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับทรัพย์สินนั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและจะเป็นโทษกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้น และในกรณี
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือจําแนกได้ในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะเป็นการที่
สามารถป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหา เจ้าหน้าที่
ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการ
ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในภาครัฐได้
๓.๑ การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยา ได้แก่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้โดย
เสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสม ตามฐานานุรูปหรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่
ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาทหรือการรับทรัพย์สินหรื อ
ประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้น เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไปอันเป็นการให้ตามโอกาสหรือประเพณีที่มี
การให้ทรัพย์สินแก่กัน
๓.๒ การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือจากการใช้อํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจากการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้นๆการรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

๖
จะมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๙ หรือตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๐๒ แล้วแต่กรณี
การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีกฎหมายบัญญัติเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ทราบว่าในกรณี
ใดบ้างที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้ กรณีใดบ้างที่เป็นการรับทรัพย์สินแล้วเป็นการเกิดประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือในบางกรณีเป็นการเรียกรับ
สินบน ดังนั้นหลักเกณฑ์ต่างๆที่รัฐได้กําหนดขึ้นมาข้างต้น เพื่อใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกิดความโปร่งใส และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมซึ่งจะทําให้
การบริหารราชการแผ่นเกิ ดความเจริญ ก้าวหน้าสร้า งความผาสุกให้กับประชาชนส่วนรวมและจะส่งผลให้
ประเทศชาติเกิดความเจริญรุ่งเรือง เป็นต้น

๗
บทที่ ๒
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ในบทนี้จะกล่าวถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่บัญญัติ
ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งจะเป็นต้นเหตุนําไปสู่การดําเนินการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๓ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ ดังนี้
๑. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๐๓ ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้
มาตรา ๑๐๓ ห้ า มมิ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ใ ดรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากบุ ค คล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และ
จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝื นบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็นยินยอม
ด้วยในการที่คู่สมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด
๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
ประกาศฉบับนี้ได้กําหนดนิยามความหมายของ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ญาติและประโยชน์อื่นใด ไว้ดังนี้
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี

๘
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การ
รับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
การได้ กํ า หนดนิ ย ามความหมายไว้ ต ามข้ า งต้ น แล้ ว ประกาศฉบั บ นี้ ยั ง ได้ ว าง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ในมาตรา ๑๐๓ ไว้ ในกรณี
ต่างๆ ได้แก่หลักการรับทรัพย์สินซึ่งได้กําหนดไว้ในประกาศ ข้อ ๕ การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เดินทางไปราชการหรือการไปศึกษาดูงานหรือทําภารกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ใดๆในต่างประเทศไว้ในประกาศ
ข้อ ๖ และการกําหนดหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้
ในประกาศข้อ ๕ และรวมถึงการกําหนดห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้ว ไม่
ถึงสองปีด้วย ในการรับทรัพย์สินตามหลักการข้างต้น ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในข้อ ๗และข้อ ๘ ได้
กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติและมีรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทราบมีดังต่อไปนี้
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของ
ส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจําเป็น
ที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงาน
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หาก
ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็น
ประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
โดยทันที
ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมี
มูลค่ามากกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อ
รั ก ษาไมตรี มิ ต รภาพ หรื อความสั ม พั น ธ์ อัน ดี ร ะหว่ า งบุ ค คล เจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐ ผู้ นั้ น ต้ อ งแจ้ ง รายละเอี ย ด

๙
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดย
ทันทีที่สามารถกระทําได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจําเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กร
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคําสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรื อ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่ อ ได้ ดํ า เนิ น การตามความในวรรคส องแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ นั้ น
ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บังคับบัญชา
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ นั้ น ต่ อ ผู้ มีอํ า นาจแต่ ง ตั้ งถอดถอน ส่ ว นผู้ ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ งประธานกรรมการและ
กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอนให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ไ ด้ รั บ ทรั พ ย์ สิ น ไว้ ต ามวรรคหนึ่ ง เป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศ
ฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ให้
นิยามคําว่า “ของขวัญ” “ปกติประเพณีนิยม” “หน่วยงานของรัฐ” “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” “ผู้บังคับบัญชา” และ
“บุคคลในครอบครัว”และระเบียบในข้อ ๔ ถึงข้อ ๑๒ มีสาระสําคัญ ดังนี้
ของขวัญ หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี และ
ให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพื่อการสงเคราะห์
หรือให้เป็นสินน้ําใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สําหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคา
ทรัพย์สินหรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

๑๐
หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐาน
อื่นใดการชําระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในกํากับดูแลของรัฐทุกระดับ
ทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ผู้บังคับบัญชา ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายใน
ของหน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอํานาจบังคับบัญชาหรือ
กํากับดูแลด้วย
บุคคลในครอบครัว หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดา มารดาหรือร่วม
บิดาหรือมารดาเดียวกัน
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้
การให้ของขวัญตามปกติประเพณีตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือ
มูลค่าเกินจํานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดไว้สําหรับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมิได้
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆเพื่อมอบให้หรือ
จัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดๆมิได้
ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ ๕
ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่กําหนดไว้ใน
ข้อ ๘
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้
ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ซึ่งมีคําขอให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับ รอง การ
ขอให้ออกคําสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น

๑๑
(๒) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทํากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การ จัดซื้อจัด
จ้าง หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น
(๓) ผู้ซึ่งกําลังดําเนินกิจกรรมใดๆที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกํากับดูแล เช่น การ
ประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น
(๔) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม
และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กําหนดไว้สําหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ ๙ ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ
ในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดไว้สําหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กําหนดไว้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดย
ฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ประพฤติ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ดําเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
(๒) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก (๑) หรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทําความผิดทางวินัย
และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดําเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ข้อ ๑๑ ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง และให้คําแนะนําในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไป ใน
การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง
ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุด
อวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การ

๑๒
แสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแนะนําหรือกําหนดมาตรการจูง
ใจที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด

๑๓
บทที่ ๓.
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามกฎหมาย ป.ป.ช.
มาตรา ๑๐๓ ห้ า มมิ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ใ ดรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากบุ ค คล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และ
จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์ประกอบของกฎหมายตามมาตรา ๑๐๓
๑.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามมาตรา ๑๐๓
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามนิยามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔ ได้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตําแหน่ง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ของรั ฐ ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น และสมาชิ ก สภาท้ องถิ่ น ซึ่ งมิ ใ ช่ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อง เจ้ า พนั กงานตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อํานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อํานาจ
ทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ ดังนั้นจากนิยามเจ้าหน้าที่ของรัฐข้างต้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงได้แก่
บุคคลผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการการเมืองอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตําแหน่ง หรือเงินเดือนประจํา เช่น ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ข้า ราชการกรุงเทพมหานคร พนั กงานเทศบาล พนักงานส่วนตํ าบล พนักงานเมืองพั ทยาและ
ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นต้น
พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้แก่หน่วยงานของรัฐ ที่มีทุนของรัฐเกินกึ่งหนึ่งขึ้นไป
เช่น พนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การ

๑๔
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
บริษัทขนส่ง จํากัด เป็นต้น
พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้แก่หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้ง ในรูปแบบของ
องค์ การมหาชน เช่ น พนั กงาน สํ านั กงานพั ฒ นาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่ งชาติ สํ า นั กงานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข สถาบันมาตรวิทยา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คุรุสภา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่า ด้ ว ยลั กษณะปกครองท้ องที่และให้ ห มายความรวมถึ งกรรมการ อนุ กรรมการ ลู กจ้า งของส่ วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อํานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อํานาจทางการ
ปกครองของรัฐ ในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้น ในระบบราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ
จากการยกตัวอย่างตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามนิยามเจ้าหน้าที่ของรัฐในมาตรา ๔ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังไม่ได้กล่าวถึง
ตามการยกตั ว อย่ า งข้ า งต้ น ก็ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายในการรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยเช่นกัน
๑.๒ องค์ประกอบของกฎหมายตามมาตรา ๑๐๓
การห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน(องค์ประกอบของกฎหมาย)มีดังนี้
๑. เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตามตัวอย่างที่กําหนดไว้ในข้อ ๑.๑.)
๒. ห้าม รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
๓. จากบุคคล (บุคคลธรรมดา(มนุษย์) นิติบุคคล (บริษัท ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมาคมฯลฯ))
๔. หลักเกณฑ์ ตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ๓ ใช้บังคับกับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย โดยอนุโลม
ข้อยกเว้น (กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับทรัพย์สินได้)
กรณีที่ ๑
๑. เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตามตัวอย่างที่กําหนดไว้ในข้อ ๑.๑.)
๒. รับ ทรัพย์สินหรือรับประโยชน์อื่นใด ได้

๑๕
๓. เมื่อมี กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้
การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่มีกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ เช่น
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง หรือค่าจ้างได้ เนื่องจากมีพระราชบัญญัติ
เงินเดือน(หรือบัญชีแนบท้ายตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการ ประเภทต่างๆ)หรือเงินประจําตําแหน่งหรือ
ระเบียบฯที่เกี่ยวกับค่าจ้าง ไว้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการได้
เนื่ องจากมี พระราชกฤษฎีกาค่าใช้ จ่า ยในการเดิน ทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม และ
ระเบี ยบกระทรวงการคลั งว่า ด้ว ยการเบิ กค่ าใช้จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่ แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือตามระเบียบฯขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถ เบิกค่าที่พัก ค่าเดินทาง รับประทานอาหาร ในการไปฝึกอบรมสัมมนา ได้
เนื่องจากมีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
เจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถรับเงินค่าสมนาคุณการเป็นวิทยากรได้ ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
กรณีที่ ๒ (ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ บทที่ ๒ ข้อ ๒.๒)
๑. เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓.๑.๑)
๒. รับ ทรัพย์สินหรือรับประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
๓. ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๓.๑ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
๓.๒ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับ
จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
๓.๓ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เข้าข้อยกเว้น ในกรณีที่ ๒ เช่นการรับทรัพย์สินที่มี
มูลค่าเกินกว่าสามพันบาท (ข้อ ๓.๒) หรือที่มิใช่เป็นการรับทรัพย์สินจากญาติ หรือจากการรับทรัพย์สินที่เป็น
การให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่มิใช่หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า

๑๖
กรรมการหรื อ ผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ด ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ด ของหน่ ว ยงานฯ) ผู้ ไ ด้ รั บ ทรั พย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดมาแล้ว จะต้องดําเนินการ ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ดังนี้
๑.ในกรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล
๒.ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือ
องค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทําได้
๓. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจําเป็น ความเหมาะสม และ
สมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
๔.ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด มีคําสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้
คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที แต่ในกรณีที่ไม่สามารถคืนได้เพราะเหตุใดๆก็ตาม ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ที่ได้รับทรัพย์สินฯ ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
โดยเร็ว และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้คืนหรือได้ส่งมอบแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าว
๕.ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวงหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานของรัฐ ให้ผู้รับฯแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงในทันทีที่สามารถทําได้ เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอน สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับทรัพย์สินไว้ เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มี
อํานาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในทันทีที่สามารถทําได้ เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้น เพื่อวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจําเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่และในกรณีที่มีคําสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้
ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที แต่ในกรณีที่ไม่สามารถคืนได้เพราะเหตุใดๆก็ตาม ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้รับทรัพย์สินฯ ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯให้กับหน่วยงานที่ตนสังกัดโดยเร็ว
และเมื่อได้คืนหรือได้ส่งมอบแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว
๖.ในการรั บ ทรั พย์ สิ นของ สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิ กวุ ฒิส ภา สมาชิ กสภาท้ องถิ่ น ให้
เจ้าหน้าที่ของรั ฐผู้รับทรัพย์สิน แจ้งรายละเอี ยดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่ อ
ประธานสภาผู้ แทนราษฎร ประธานวุ ฒิ ส ภาหรื อประธานสภาท้ องถิ่ นที่ เ จ้ า หน้า ที่ ของรัฐ ผู้ นั้ น เป็น สมาชิ ก
แล้วแต่กรณี ในทันทีที่สามารถทําได้ เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น เพื่อให้วินิจฉัยว่า มีเหตุผล
ความจําเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ไว้เป็น
สิทธิของตนหรือไม่และในกรณีที่มีคําสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นแก่ผู้ให้ในทันที แต่ในกรณีที่ไม่สามารถคืนได้เพราะเหตุใดๆก็ตาม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้รับทรัพย์สินฯ
ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯให้กับหน่วยงานที่ตนสังกัดโดยเร็ว และเมื่อได้คืนหรือได้ส่งมอบแล้วให้ถือ

๑๗
ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว
๒. บทกําหนดโทษสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับทรัพย์สินฝ่าฝืนกฎหมาย
๒.๑. โทษทางอาญาตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทําการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา
๑๒๒ ซึ่งกฎหมายในมาตรา ๑๐๓ บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตําแหน่ง
บทบัญญัติ มาตรา ๑๐๓ ได้บัญญัติไว้ในหมวด ๙ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับเมื่อมีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีการบัญญัติให้ความผิดในหมวดที่ ๙ นี้ ให้ถือ
เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ตามความใน มาตรา ๑๐๓/๑
๒.๒. การรับทรัพย์สินที่เป็นการรับสินบนตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินจากบุคคลใดๆหากเป็นการได้รับทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๐๓
แล้วจะต้องได้รับโทษทางอาญาตามโทษที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๒๒ แต่หากเป็นการรับทรัพย์สินที่เป็นการเรียก
รับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้รับทรัพย์สินจะต้องได้รับโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ตาม มาตรา ๑๔๙ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่
ได้กระทําความผิดกฎหมายจะต้องรับโทษในทางอาญาซึ่งกฎหมายได้ระวางโทษ จําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือ
จําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิตหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้กระทํา
ความผิดอาจจะต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๐๒ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามมาตรา ๖ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้กระทําความผิดจะต้องได้รับโทษในทาง
อาญาซึ่งกฎหมายได้ระวางจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่น
บาท หรือประหารชีวิต
ดังนั้น การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องพิจารณาว่าในการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจะต้องคํานึงถึงกฎหมายว่าเป็นกรณีการรับทรัพย์สินที่มีกฎหมายอนุญาตให้รับได้ ในกรณี
ใดกรณี ห นึ่ งตามหลั กการรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ไม่ ห รื อ เป็ น กรณี ที่ก ฎหมายห้ า มเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ รั บ ทรั พย์ สิ น
อย่างเช่นกรณีที่เป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นต้น

๑๘
บทที่ ๔
แนวทางปฏิบัติในการรับทรัพย์สินตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกตําแหน่ง จะต้องไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ หรือ
จากการให้ ที่ไ ม่ เ ป็ น การให้ ใ นลั กษณะที่ เ ป็ น การทั่ ว ไป สํ า หรั บ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น จากบุ ค คลอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ญ าติ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องหลีกเลี่ยงการรับแต่ถ้าหากว่ามีความจําเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี
รักษาไมตรีและมิตรภาพกันไว้ และเป็นการให้ที่มีมูลค่าหรือราคาเกินกว่าสามพันบาท ของการให้ในแต่ละ
โอกาส ต่ อคนต่ อครั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐ ผู้ รั บ จะต้ องรายงานการรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อประโยชน์ อื่น ใดนั้ น ๆต่ อ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตน หรือต่อผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนหรือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี
๒. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในภายหลังที่ได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการรับทรัพย์สินนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน
มาตรา ๑๐๓ ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิให้รับทรัพย์สินไว้เป็นการต่อเนื่อง โดยห้ามมิให้การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดไว้ต่อไปเป็นเวลาอีกสองปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งใดๆ ได้พ้นจากตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่งประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ได้วางแนวทางปฏิบัติ ใน
การรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไว้ สําหรับกรณีที่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่มี
มูลค่าเกินสามพันบาท หรือในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตามประกาศข้างต้นไว้ ดังนั้น การรับ
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้พ้นจากตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้วยังไม่ถึงสองปี จึงรับได้เฉพาะกรณีที่
มีกฎหมายหรือกฎหรือข้อบั งคับที่ ออกโดยอาศัย อํานาจแห่งกฎหมาย หรือการรั บจากญาติ หรื อการให้ใน
ลักษณะที่เป็นการให้กับบุคคลทั่วไป สําหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ ที่มี
ราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาส ไม่เกินสามพันบาทนั้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่พ้น
จากตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้วจะไม่มีผู้บังคับบัญชาดังนั้นการรายงานขอรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้พ้นจาก
ตําแหน่งไปแล้วแต่ยังไม่ถึงสองปี ต้องรายงานการขอรับต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามประกาศคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เ รื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗ .เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานกลางที่มี
อํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้พ้นจากตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้วยังไม่ถึงสองปี ใน
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๑๙
บทที่ ๕
บทสรุป
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกตําแหน่ง)จะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมี
ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่
ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆที่ทางราชการจัดให้ทั้งใน
รูปแบบที่เป็น สวัสดิการปกติและการจัด สวัสดิการฯตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ
รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างการอบรม ประชุมหรือสัมมนา เป็นต้น
๒. การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกเหนือจากการรับตามกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่ออก
โดยอาศั ย อํ า นาจของกฎหมาย เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจ ริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์ สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งได้แก่การรับทรัพย์สินดังต่อไปนี้
๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่การรับทรัพย์สินฯจาก ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก
หลาน เหลน ลื่ อ พี่ ลุ ง ป้ า น้ า อา หรื อ จากญาติ ข องคู่ ส มรสในลั ก ษณะของชั้ น ต่ า งๆในความเป็ น ญาติ
เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯใน
กรณีนี้ จึงไม่สามารถนําไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการ
รับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จํากัดจํานวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจํานวน
เท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ
๒.๒ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดโดยธรรมจรรยา เช่นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการ
รับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินสามพันบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับฯ
จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทําได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความ

๒๐
จําเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ไว้เป็นสิทธิของ
ตนหรือไม่ และในกรรีที่มีคําสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้
ในทันที หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
การรั บ ทรั พย์ สิ น ฯของหั ว หน้ า ส่ วนราชการระดั บ กระทรวงหรื อเที ย บเท่ า หรื อของกรรมการหรื อ
ผู้บ ริห ารสู งสุด ของรั ฐวิ สาหกิจ หรื อเป็ น กรรมการ หรื อผู้บ ริ หารสู งสุด ของหน่ว ยงานของรั ฐ ให้ ผู้รั บ ฯแจ้ ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงในทันทีที่สามารถทําได้ เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอํานาจแต่งตั้ง
ถอดถอน หรือในกรณีการรับทรัพย์สินฯของผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญหรือเป็นผู้ดํารงตํา แหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ในทันทีที่สามารถทําได้เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ซึ่งในกรณีนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยที่จะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในทันทีที่
สามารถทําได้เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
เพื่อวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจําเป็นฯ และสมควรที่จะให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของ
ตนหรือไม่และในกรณีที่มีคําสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินฯ ก็ต้องคืนทรัพย์สินฯที่รับไว้คืนให้แก่ผู้ให้ในทันที หากไม่
สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯนั้น ให้กับหน่วยงานที่ตนสังกัดโดยเร็ว (ในทันทีที่สามารถ
คืนได้)
สํ า หรั บ การรั บ ทรั พย์ สิ น ของ สมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ให้
เจ้าหน้าที่ของรั ฐผู้รับทรัพย์สิน แจ้งรายละเอี ยดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่ อ
ประธานสภาผู้ แทนราษฎร ประธานวุ ฒิ ส ภาหรื อประธานสภาท้ องถิ่ นที่ เ จ้ า หน้า ที่ ของรัฐ ผู้ นั้ น เป็น สมาชิ ก
แล้วแต่กรณี ในทันทีที่สามารถทําได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่า สมควรที่จะให้รับทรัพย์สินฯหรือไม่ ในกรณีที่มีคําสั่ง
ไม่ให้รับทรัพย์สินฯ ก็ให้ผู้รับคืนทรัพย์สินฯที่รับให้กับผู้ให้ทรัพย์สินในทันที และถ้าไม่สามารถคืนทรัพย์สิน
ให้กับผู้ให้ได้ ก็จะต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯให้กับหน่วยงานที่ตนสังกัดโดยเร็ว (ในทันทีที่สามารถ
คืนได้)
๒.๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ
ตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในมาตรา ๑๐๓ จะต้องได้รับ
โทษตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ใน มาตรา ๑๒๒ ได้แก่โทษจําคุก ไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้กําหนดหลักการในการรับทรัพย์สินไว้เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกิดประโยชน์ทับซ้อนหรือเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม จากการได้รับ
ทรัพย์สินฯจากบุคคลใดๆแล้วได้นําความสัมพันธ์ในส่วนตนที่เกิดขึ้นจากการรับทรัพย์สินนี้ เข้าไปมีอิทธิพลใน

๒๑
การดําเนินการหรือวินิจฉัยสั่งการ ในการใช้อํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น
ก็จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและจะส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอย่างยิ่ง
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