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คํานํา 

                  การจัดทําคู่มือเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในการปฏิบัติตนท่ี
เก่ียวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มิได้ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับทรัพย์สินจากบุคลคลใดๆท่ีเป็นสินน้ําใจ โดยเด็ดขาด
แต่การรับทรัพย์สินข้างต้นเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องคํานึงถึงหลักการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมจากการรับทรัพย์สินนั้นๆด้วย หากการรับทรัพย์สินนั้นจะทําให้การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประประโยชน์ส่วนรวมแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐก็ไม่ควรรับทรัพย์สินจากบุคคลใดๆท่ีได้หยิบยื่นให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   

                  คู่มือเล่มนี้ จึงได้นําเสนอกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในมาตรา ๑๐๓ ท่ีได้บัญญัติการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ท่ีเกิดจากการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ประกอบกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม จะเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ดังนั้นหากเจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
ความเข้าใจในหลักการรับทรัพย์สินซ่ึงเป็นต้นเหตุท่ีจะเป็นตัวนําทางให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมและเม่ือเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความรู้ความเข้าใจและหลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดจากการให้กันในโอกาสต่างๆ ก็จะเป็นผลดีและเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐและเป็นการลดการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนซ่ึงเป็นเป้าหมายของส่วนราชการ ท่ีต้องการ
ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้อํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและไม่มีประโยชน์ส่วนบุคคลแอบแฝงท่ีเป็น
ผลพวงมาจากการได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด และหากเจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถแยกแยะเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด มิให้มามีอิทธิพลในการปฏิบัติหน้าท่ีได้แล้ว ก็จะส่งผลดีต่อประเทศชาติและเกิดผลดี
ต่อส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง 

                                                                                           คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

                                                                                           ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 



 

 

สารบัญ 

หน้า 

 บทท่ี ๑ 

หลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ               ๑ 

   ๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตามความในมาตรา ๑๐๓ กับการห้ามดําเนินกิจการของ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามความในมาตรา ๑๐๐                                                                         ๑ 

   ๒. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตามความในมาตรา ๑๐๓ กับการให้หรือการรับของขวัญของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๔๔             ๓ 

   ๓. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตามความในมาตรา ๑๐๓ กับการเรียกรับสินบน                   
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ            ๕ 

 บทท่ี ๒ 

 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด    ๗ 

   ๑. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     ๗ 

   ๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓           ๗ 

   ๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔   ๙ 

บทท่ี ๓. 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตามกฎหมาย ป.ป.ช.          ๑๓ 

   ๑. เจ้าหน้าท่ีของรัฐและองค์ประกอบของกฎหมายตามมาตรา ๑๐๓               ๑๓ 

         ๑.๑ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ                   ๑๓ 

         ๑.๒ องค์ประกอบของกฎหมายตามมาตรา ๑๐๓                 ๑๔ 

   ๒.  บทกําหนดโทษสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีรับทรัพย์สินฝ่าฝืนกฎหมาย     ๑๗ 



 

 

หน้า 

      ๒.๑. โทษทางอาญาตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๑๗ 

      ๒.๒. การรับทรัพย์สินท่ีเป็นการรับสินบนตามกฎหมาย      ๑๗ 

บทท่ี ๔  

     แนวทางปฏิบัติในการรับทรัพย์สินตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน  

     และปราบปรามการทุจริต                   ๑๘ 

     ๑.  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดในระหว่างท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ     ๑๘ 

     ๒. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดในภายหลังท่ีได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   ๑๘ 

บทท่ี ๕ 

      บทสรุป            ๑๙ 
      บรรณานุกรม           ๒๒ 

ภาคผนวก            ๒๓ 

    ๑.ตัวอย่างคดีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา 

    ๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

    ๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

    



๑ 

 

 

  บทท่ี ๑ 

หลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ สามารถจําแนกได้เป็นสองกรณี ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ จะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดได้จะต้องเป็นกรณีท่ีมีกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับได้ประการหนึ่งกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ในประการต่อมา 

ในกรณีข้างต้นจึงเป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกตําแหน่ง ท่ีจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามความในมาตรา ๑๐๓ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จึงได้แก่บุคคล ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ินซ่ึงมีตําแหน่ง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ินซ่ึงมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   เจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงใช้อํานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อํานาจ
ทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดต้ังข้ึนในระบบ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จาก
บุคคลในโอกาสต่างๆ จะเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีเป็นต้นเหตุของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีสืบเนื่องมาจากการได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดไว้เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกตําแหน่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตามความในมาตรา ๑๐๓ กับการห้ามดําเนินกิจการของ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามความในมาตรา ๑๐๐  

         การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและเป็นเรื่องท่ีเชื่อมโยงเก่ียวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี   
ของรัฐ ประกอบกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด รัฐสภาได้ตรากฎหมายไว้เป็นการเฉพาะ ซ่ึงหาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะต้องได้รับโทษทางอาญา หลักการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ มาตรา ๑๐๓ จึงเป็นบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใช้บังคับกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในทุกตําแหน่ง โดยไม่
จําต้องประกาศกําหนดตําแหน่งอย่างเช่นการห้ามดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ ดังนั้น การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เจ้าหน้าท่ีของรัฐจึงต้องปฏิบัติตามความในมาตรา ๑๐๓  กล่าวคือเจ้าหน้าท่ี  
ของรัฐ จะรับทรัพย์สินได้จะต้องเป็นกรณีท่ีมีกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ ตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้รับได้ ซ่ึงรวมถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตาม



๒ 

 

 

หลักเกณฑ์และจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ดังนั้นกฎเกณฑ์ในเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใด ตามมาตรา ๑๐๓ และตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด จึงได้นําไปใช้บังคับกับเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐของผู้ซ่ึงพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
โดยอนุโลมด้วย ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดได้ปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษ ตามมาตรา ๑๒๒ ได้แก่การระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

         การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาจึงเป็นเรื่องท่ีเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  ซ่ึงเป็นหลักการเดียวกันกับการห้ามเจ้าหน้าท่ี    ของรัฐ 
ดําเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา ๑๐๐ 
แต่ในกรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องห้าม มิให้ดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ นั้น คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จะต้องกําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องห้ามดําเนินกิจการ และต้องประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีของรัฐในตําแหน่งท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ได้ประกาศกําหนดตําแหน่ง          
ท่ีต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ดําเนินกิจการ ท่ีเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและมีการดําเนินกิจการในลักษณะเดียวกันกับ ท่ีต้องห้าม 
ตามความในมาตรา ๑๐๐ ก็ตาม เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ฝ่าฝืนก็จะมีความผิด   ตามกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ี
ได้มีการบัญญัติห้ามไว้เป็นการเฉพาะแล้วแต่กรณี  แต่เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ได้
ประกาศกําหนดตําแหน่ง ให้เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ นั้น   
ก็จะไม่ต้องรับโทษในทางอาญา ตามมาตรา ๑๒๒ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ซ่ึงได้บัญญัติลงโทษเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือ
มาตรา ๑๐๓  โดยการระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ซ่ึงรวมถึงการ
ห้ามดําเนินกิจการท่ีเป็นการดําเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในตําแหน่งท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ได้ประกาศกําหนดตําแหน่ง มิให้ดําเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ตามความในมาตรา ๑๐๐ ไว้ด้วย โดยให้ถือว่าการดําเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดําเนิน
กิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงในกรณีนี้  หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการ
ท่ีคู่สมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 

         การดําเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเป็นการต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ    
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้แก่การดําเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 

         (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีทํากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี   



๓ 

 

 

          (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐท่ี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี หรือ  

          (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถ่ินอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว หรือ 

          (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซ่ึงอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจ
ขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น   

         เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้ดําเนินกิจการหรือมีการกระทําท่ีเป็นการการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไว้เป็นการเฉพาะ เช่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรี สมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  จึงต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่างๆอีกด้วย  เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้น แต่สําหรับตําแหน่ง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหาร
ท้องถ่ินและรองผู้บริหารท้องถ่ิน เป็นตําแหน่งท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประกาศกําหนดตําแหน่งมิให้ดําเนิน
กิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แล้ว ดังนั้นหากมีการฝ่าฝืนก็จะต้องรับโทษตาม มาตรา ๑๒๒ ของกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

         ๒. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตามความในมาตรา ๑๐๓ กับการให้หรือการรับของขวัญ
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

         การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับทรัพย์สินจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาและตาม
กฎหมาย มาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้ว   
ก็ตาม แต่ในการให้หรือรับทรัพย์สินนี้ เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเป็นข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของหน่วยงาน    



๔ 

 

 

ของรัฐท่ีเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีอยู่ในการกํากับดูแลของรัฐทุกระดับ ท้ังในราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถ่ินและรัฐวิสาหกิจ ในการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐข้างต้น 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงมีหลักการท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องปฏิบัติเป็นการเพ่ิมเติม ในส่วนท่ีมิได้กําหนด
ไว้ในหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐก็จะต้องปฏิบัติ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังต่อไปนี้เพ่ิมเติมด้วย 

         ๒.๑ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องไม่ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวซ่ึงได้แก่คู่สมรส 
บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดามารดาเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้ท่ีเป็นปกติประเพณีนิยม 
ท่ีมีการให้ของขวัญแก่กันและของขวัญท่ีให้นั้นจะมีราคาหรือมูลค่าเกินจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด
ไว้มิได้ ท้ังนี้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามมาตรา ๑๐๓  
รวมถึงการห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพ่ือมอบให้
หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา ไม่ว่ากรณีใดๆเจ้าหน้าท่ีของรัฐก็
ไม่สามารถดําเนินการเรี่ยไรในกรณีข้างต้นได้ 

         ๒.๒ เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา จะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน   
รับของขวัญจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงเป็นผู้อยู่ในการบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ(ตามปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กัน) ซ่ึงผู้บังคับบัญชารวมถึง ผู้ท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหัวหน้าหน่วยงานท่ีแบ่งเป็นการภายในของหน่วยงานของรัฐและผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งในระดับ   
ท่ีสูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแล 

         ๒.๓ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ท่ี
เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิได้ เว้นแต่เฉพาะกรณีการรับของขวัญท่ีให้ตามปกติ
ประเพณีนิยมและของขวัญมีมูลค่าไม่เกินจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนดไว้ สําหรับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ในกรณีนี้ได้แก่การห้ามรับของขวัญจากผู้ซ่ึงมีคําขอให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง การขอให้ออกคําสั่งทางปกครอง การร้องเรียน หรือการรับของขวัญ
จาก   ผู้ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจท่ีทํากับหน่วยงานของรัฐ เช่นการจัดซ้ือจัดจ้าง การได้รับ
สัมปทาน หรือการรับของขวัญจากผู้ซ่ึงกําลังดําเนินกิจการใดๆ ท่ีมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกํากับ
ดูแล เช่นการประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น 

         ๒.๔ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ สําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น ประพฤติ



๕ 

 

 

ปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ดําเนินการตามระเบียบท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง  

         สําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทําความผิดทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชามี
หน้าท่ีดําเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 

         ๒.๕ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชน ในการแสดงความยินดี การ
แสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับหรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยม
ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดง
ความเสียใจแทนการให้ของขวัญ 

         ๓. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตามความในมาตรา ๑๐๓ กับการเรียกรับสินบนของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

         ในการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมือการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้มี กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
อนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และ
จํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ซ่ึงการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ําใจ” ดังนั้น การรับ
สินน้ําใจ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ไม่สามารถแยกแยะในการรับทรัพย์สินได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ําใจหรือสินบนแล้ว จะทําให้
เจ้าหน้าท่ีผู้รับทรัพย์สินนั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและจะเป็นโทษกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้น และในกรณี
ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถแยกแยะหรือจําแนกได้ในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะเป็นการท่ี
สามารถป้องกันเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหา เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการ
ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในภาครัฐได้ 

         ๓.๑ การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยา ได้แก่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ซ่ึงให้โดย
เสน่หาตามจํานวนท่ีเหมาะสม ตามฐานานุรูปหรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่
ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาทหรือการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีการให้นั้น เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไปอันเป็นการให้ตามโอกาสหรือประเพณีท่ีมี
การให้ทรัพย์สินแก่กัน 
         ๓.๒  การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จากผู้ให้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ หรือจากการใช้อํานาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัติหน้าท่ีและได้เรียก รับ ทรัพย์สินจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีนั้นๆการรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 
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จะมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๙ หรือตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๐๒ แล้วแต่กรณี 

         การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้มีกฎหมายบัญญัติเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้ทราบว่าในกรณี
ใดบ้างท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินได้ กรณีใดบ้างท่ีเป็นการรับทรัพย์สินแล้วเป็นการเกิดประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือในบางกรณีเป็นการเรียกรับ
สินบน ดังนั้นหลักเกณฑ์ต่างๆท่ีรัฐได้กําหนดข้ึนมาข้างต้น เพ่ือใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ท้ังนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เกิดความโปร่งใส และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมซ่ึงจะทําให้
การบริหารราชการแผ่นเกิดความเจริญก้าวหน้าสร้างความผาสุกให้กับประชาชนส่วนรวมและจะส่งผลให้
ประเทศชาติเกิดความเจริญรุ่งเรือง เป็นต้น 
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บทท่ี ๒ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 

         ในบทนี้จะกล่าวถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีบัญญัติ
ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงจะเป็นต้นเหตุนําไปสู่การดําเนินการท่ีเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๓ ซ่ึงประกาศเม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงได้วางหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้ ดังนี้ 

 ๑. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

         พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒   
มาตรา ๑๐๓ ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ดําเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

 มาตรา ๑๐๓  ห้ามมิให้ เจ้ าหน้า ท่ีของรัฐผู้ ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และ
จํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซ่ึงพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

          มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็นยินยอม
ด้วยในการท่ีคู่สมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ประกาศฉบับนี้ได้กําหนดนิยามความหมายของ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา 
ญาติและประโยชน์อ่ืนใด ไว้ดังนี้ 

 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 



๘ 

 

 

หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งท่ีมีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การ
รับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

 การได้กําหนดนิยามความหมายไว้ตามข้างต้นแล้ว ประกาศฉบับนี้ยังได้วาง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินท่ีไม่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ในมาตรา ๑๐๓ ไว้ ในกรณี
ต่างๆ ได้แก่หลักการรับทรัพย์สินซ่ึงได้กําหนดไว้ในประกาศ ข้อ ๕ การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี
เดินทางไปราชการหรือการไปศึกษาดูงานหรือทําภารกิจหรือปฏิบัติหน้าท่ีใดๆในต่างประเทศไว้ในประกาศ   
ข้อ ๖ และการกําหนดหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ท่ีกําหนดไว้
ในประกาศข้อ ๕ และรวมถึงการกําหนดห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ซ่ึงพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้ว ไม่
ถึงสองปีด้วย ในการรับทรัพย์สินตามหลักการข้างต้น ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในข้อ ๗และข้อ ๘ ได้
กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องปฏิบัติและมีรายละเอียดท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องทราบมีดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๕   เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซ่ึงให้โดยเสน่หาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตาม
ฐานานุรูป 

(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 

ข้อ ๖   การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซ่ึงผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของ
ส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจําเป็น
ท่ีจะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรายงาน
รายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หาก
ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุท่ีจะอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็น
ประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัด
โดยทันที 

ข้อ ๗   การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมี
มูลค่ามากกว่าท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๕ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียด



๙ 

 

 

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซ่ึงเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัด โดย
ทันทีท่ีสามารถกระทําได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจําเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กร
ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคําสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เ ม่ื อ ไ ด้ ดํ า เนิ นการตามความ ในวร รคสองแล้ ว ให้ ถื อว่ า เ จ้ าหน้ า ท่ี ของรั ฐ  ผู้ นั้ น 
ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 

ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บังคับบัญชา 
ซ่ึงเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอํานาจแต่งต้ังถอดถอน ส่วนผู้ท่ีดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและ
กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอนให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ เพ่ือดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีท่ี เจ้าหน้า ท่ีของรัฐผู้ ไ ด้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ ง  เ ป็นผู้ ดํารงตําแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถ่ินท่ี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ข้อ ๘   หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามประกาศ
ฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซ่ึงพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

                   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้ให้
นิยามคําว่า “ของขวัญ” “ปกติประเพณีนิยม” “หน่วยงานของรัฐ” “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” “ผู้บังคับบัญชา” และ 
“บุคคลในครอบครัว”และระเบียบในข้อ ๔ ถึงข้อ ๑๒ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

                  ของขวัญ หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรี และ
ให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรอืเพ่ือการสงเคราะห์ 
หรือให้เป็นสินน้ําใจ การให้สิทธิพิเศษซ่ึงมิใช่เป็นสิทธิท่ีจัดไว้สําหรับบุคคลท่ัวไปในการได้รับการลดราคา
ทรัพย์สินหรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง



๑๐ 

 

 

หรือท่องเท่ียว ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ต๋ัว หรือหลักฐาน
อ่ืนใดการชําระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
                  ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันสําคัญซ่ึงอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
                  หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีอยู่ในกํากับดูแลของรัฐทุกระดับ
ท้ังในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ 
                  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
                  ผู้บังคับบัญชา ให้หมายความรวมถึง ผู้ซ่ึงปฏบัิติหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยงานท่ีแบ่งเป็นการภายใน
ของหน่วยงานของรัฐ และผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอํานาจบังคับบัญชาหรือ
กํากับดูแลด้วย 
                  บุคคลในครอบครัว หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดา มารดาหรือร่วม
บิดาหรือมารดาเดียวกัน  

                  ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึง
อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

                  ข้อ ๕ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
                  การให้ของขวัญตามปกติประเพณีตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญท่ีมีราคาหรือ
มูลค่าเกินจํานวนท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดไว้สําหรับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมิได้ 
                  เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆเพ่ือมอบให้หรือ
จัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดๆมิได้  

                 ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ ๕  

                ข้อ ๗ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้
ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิได้ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีท่ีกําหนดไว้ใน    
ข้อ ๘ 
                  ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้
ซ่ึงได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้ 
                 (๑) ผู้ซ่ึงมีคําขอให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับ รอง การ
ขอให้ออกคําสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น 



๑๑ 

 

 

                  (๒) ผู้ซ่ึงประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจท่ีทํากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การ จัดซ้ือจัด
จ้าง หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น 
                  (๓) ผู้ซ่ึงกําลังดําเนินกิจกรรมใดๆท่ีมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกํากับดูแล เช่น การ
ประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น 
                  (๔) ผู้ซ่ึงอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

                  ข้อ ๘ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยม 
และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจํานวนท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กําหนดไว้สําหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

                  ข้อ ๙ ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบ
ในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดไว้สําหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

                  ข้อ ๑๐ ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเก่ียวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดย
ฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
                  (๑) ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น ประพฤติ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ดําเนินการตามระเบียบท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
                 (๒) ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) หรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทําความผิดทางวินัย 
และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีดําเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น  

                  ข้อ ๑๑ ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหน้าท่ีสอดส่อง และให้คําแนะนําในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนต่อสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเพ่ือดําเนินการตามระเบียบนี้  

                  ข้อ ๑๒ เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนท่ัวไป ใน
การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง 
ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุด
อวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ 
                  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การ



๑๒ 

 

 

แสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแนะนําหรือกําหนดมาตรการจูง
ใจท่ีจะพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด  
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บทท่ี ๓. 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตามกฎหมาย ป.ป.ช.   

มาตรา ๑๐๓  ห้ามมิให้ เจ้ าหน้า ท่ีของรัฐผู้ ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และ
จํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซ่ึงพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

๑. เจ้าหน้าท่ีของรัฐและองค์ประกอบของกฎหมายตามมาตรา ๑๐๓ 

         ๑.๑ เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ตามมาตรา ๑๐๓ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐตามนิยามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๔ ได้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ินซ่ึงมีตําแหน่ง หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ของรัฐ ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ินซ่ึงมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   เจ้าพนักงานตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงใช้อํานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อํานาจ
ทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดต้ังข้ึนในระบบ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ  ดังนั้นจากนิยามเจ้าหน้าท่ีของรัฐข้างต้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐจึงได้แก่
บุคคลผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้  

         ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เช่น นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการการเมืองอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา   ผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถ่ิน และผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น 
         ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินซ่ึงมีตําแหน่ง หรือเงินเดือนประจํา เช่น ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบล พนักงานเมืองพัทยาและ
ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นๆ เป็นต้น 

พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงได้แก่หน่วยงานของรัฐ ท่ีมีทุนของรัฐเกินก่ึงหนึ่งข้ึนไป 
เช่น พนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การ
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รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
บริษัทขนส่ง จํากัด เป็นต้น 

พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงได้แก่หน่วยงานของรัฐท่ีจัดต้ัง  ในรูปแบบของ
องค์การมหาชน เช่น พนักงาน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  สถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข  สถาบันมาตรวิทยา  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  คุรุสภา  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  สถาบันอนุญาโตตุลาการ  
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 

ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ินซ่ึงมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ีและให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงใช้อํานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อํานาจทางการ
ปกครองของรัฐ ในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดต้ังข้ึน ในระบบราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ  

จากการยกตัวอย่างตําแหน่งของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามนิยามเจ้าหน้าท่ีของรัฐในมาตรา ๔ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ียังไม่ได้กล่าวถึง
ตามการยกตัวอย่างข้างต้นก็เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ด้วยเช่นกัน 

       ๑.๒ องค์ประกอบของกฎหมายตามมาตรา ๑๐๓  

         การห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับทรัพย์สิน(องค์ประกอบของกฎหมาย)มีดังนี้ 

         ๑. เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ตามตัวอย่างท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๑.๑.) 

 ๒. ห้าม รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด   

 ๓. จากบุคคล (บุคคลธรรมดา(มนุษย์) นิติบุคคล (บริษัท ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมาคมฯลฯ)) 

 ๔. หลักเกณฑ์ ตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ๓ ใช้บังคับกับผู้ซ่ึงพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
มาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย โดยอนุโลม 

ข้อยกเว้น (กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถรับทรัพย์สินได้) 

กรณีท่ี ๑ 

๑. เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ตามตัวอย่างท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๑.๑.) 
๒. รับ ทรัพย์สินหรือรับประโยชน์อ่ืนใด ได้ 



๑๕ 

 

 

๓. เม่ือมี กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับได้ 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในกรณีท่ีมีกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ 
ตามกฎหมายให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับได้ เช่น 

 เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถรับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง หรือค่าจ้างได้ เนื่องจากมีพระราชบัญญัติ
เงินเดือน(หรือบัญชีแนบท้ายตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการ ประเภทต่างๆ)หรือเงินประจําตําแหน่งหรือ
ระเบียบฯท่ีเก่ียวกับค่าจ้าง ไว้ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ สามารถรับเงินค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการได้
เนื่องจากมี พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือตามระเบียบฯขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับเรื่องนี้ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถ เบิกค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง รับประทานอาหาร ในการไปฝึกอบรมสัมมนา ได้
เนื่องจากมีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ สามารถรับเงินค่าสมนาคุณการเป็นวิทยากรได้ ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

กรณีท่ี ๒ (ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ บทท่ี ๒ ข้อ ๒.๒) 

๑. เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๓.๑.๑) 
๒. รับ ทรัพย์สินหรือรับประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา  
๓. ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   ๓.๑ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซ่ึงให้โดยเสน่หาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตาม 

ฐานานุรูป 
   ๓.๒ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับ 

จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
   ๓.๓ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 

              การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไม่เข้าข้อยกเว้น ในกรณีท่ี  ๒  เช่นการรับทรัพย์สินท่ีมี
มูลค่าเกินกว่าสามพันบาท (ข้อ ๓.๒) หรือท่ีมิใช่เป็นการรับทรัพย์สินจากญาติ หรือจากการรับทรัพย์สินท่ีเป็น
การให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ท่ีมิใช่หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 



๑๖ 

 

 

กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานฯ) ผู้ได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดมาแล้ว จะต้องดําเนินการ ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ดังนี้   

                ๑.ในกรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล  

๒.ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา  
ซ่ึงเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือ
องค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีท่ีสามารถกระทําได้ 
                ๓. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจําเป็น ความเหมาะสม และ
สมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

๔.ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด มีคําสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้ 
คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนได้เพราะเหตุใดๆก็ตาม ให้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐผู้ท่ีได้รับทรัพย์สินฯ ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯให้กับหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัด
โดยเร็ว และเม่ือเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้คืนหรือได้ส่งมอบแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าว 

 ๕.ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวงหรือ 
เทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานของรัฐ ให้ผู้รับฯแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงในทันทีท่ีสามารถทําได้ เก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอํานาจแต่งต้ังถอดถอน สําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้รับทรัพย์สินไว้ เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชาท่ีมี
อํานาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในทันทีท่ีสามารถทําได้ เก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้น เพ่ือวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจําเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่และในกรณีท่ีมีคําสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ 
ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนได้เพราะเหตุใดๆก็ตาม ให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ท่ีได้รับทรัพย์สินฯ ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯให้กับหน่วยงานท่ีตนสังกัดโดยเร็ว 
และเม่ือได้คืนหรือได้ส่งมอบแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว 
               ๖.ในการรับทรัพย์สินของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับทรัพย์สิน แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถ่ินท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก 
แล้วแต่กรณี ในทันทีท่ีสามารถทําได้ เก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น เพ่ือให้วินิจฉัยว่า มีเหตุผล
ความจําเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ไว้เป็น
สิทธิของตนหรือไม่และในกรณีท่ีมีคําสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นแก่ผู้ให้ในทันที แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนได้เพราะเหตุใดๆก็ตาม ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ท่ีได้รับทรัพย์สินฯ 
ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯให้กับหน่วยงานท่ีตนสังกัดโดยเร็ว และเม่ือได้คืนหรือได้ส่งมอบแล้วให้ถือ



๑๗ 

 

 

ว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว 

๒.  บทกําหนดโทษสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีรับทรัพย์สินฝ่าฝืนกฎหมาย 

         ๒.๑. โทษทางอาญาตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

         เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีกระทําการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 
๑๒๒ ซ่ึงกฎหมายในมาตรา ๑๐๓ บังคับใช้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกตําแหน่ง   

                บทบัญญัติ มาตรา ๑๐๓ ได้บัญญัติไว้ในหมวด ๙  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับเม่ือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีการบัญญัติให้ความผิดในหมวดท่ี ๙ นี้ ให้ถือ
เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีในการ
ยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา ท้ังนี้ตามความใน มาตรา ๑๐๓/๑  

         ๒.๒. การรับทรัพย์สินท่ีเป็นการรับสินบนตามกฎหมาย  

เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับทรัพย์สินจากบุคคลใดๆหากเป็นการได้รับทรัพย์สินท่ีไม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๐๓ 
แล้วจะต้องได้รับโทษทางอาญาตามโทษท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๑๒๒ แต่หากเป็นการรับทรัพย์สินท่ีเป็นการเรียก
รับสินบนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ท่ีได้รับทรัพย์สินจะต้องได้รับโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ตาม มาตรา ๑๔๙ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ท่ี
ได้กระทําความผิดกฎหมายจะต้องรับโทษในทางอาญาซ่ึงกฎหมายได้ระวางโทษ จําคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือ
จําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท หรือประหารชีวิตหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้กระทํา
ความผิดอาจจะต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๐๒ แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ตามมาตรา ๖ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ท่ีได้กระทําความผิดจะต้องได้รับโทษในทาง
อาญาซ่ึงกฎหมายได้ระวางจําคุกต้ังแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสี่หม่ืน
บาท หรือประหารชีวิต 

ดังนั้น การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องพิจารณาว่าในการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดจะต้องคํานึงถึงกฎหมายว่าเป็นกรณีการรับทรัพย์สินท่ีมีกฎหมายอนุญาตให้รับได้ ในกรณี
ใดกรณีหนึ่งตามหลักการรับทรัพย์สินหรือไม่หรือเป็นกรณีท่ีกฎหมายห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับทรัพย์สิน
อย่างเช่นกรณีท่ีเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นต้น 

 

 

 



๑๘ 

 

 

บทท่ี ๔  

แนวทางปฏิบัติในการรับทรัพย์สินตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

๑.  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดในระหว่างท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

          เจ้าหน้าท่ีของรัฐในทุกตําแหน่ง จะต้องไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลท่ีไม่ใช่ญาติ หรือ
จากการให้ท่ีไม่เป็นการให้ในลักษณะท่ีเป็นการท่ัวไป สําหรับการรับทรัพย์สินจากบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ญาติ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องหลีกเลี่ยงการรับแต่ถ้าหากว่ามีความจําเป็นท่ีจะต้องรับไว้เพ่ือรักษาความสัมพันธ์อันดี
รักษาไมตรีและมิตรภาพกันไว้ และเป็นการให้ท่ีมีมูลค่าหรือราคาเกินกว่าสามพันบาท ของการให้ในแต่ละ
โอกาส ต่อคนต่อครั้ง เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับจะต้องรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นๆต่อ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตน หรือต่อผู้มีอํานาจแต่งต้ังถอดถอนหรือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี 

๒. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดในภายหลังท่ีได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

         ในการรับทรัพย์สินนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน
มาตรา ๑๐๓ ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มิให้รับทรัพย์สินไว้เป็นการต่อเนื่อง โดยห้ามมิให้การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดไว้ต่อไปเป็นเวลาอีกสองปี นับแต่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในตําแหน่งใดๆ ได้พ้นจากตําแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีของรัฐแล้ว แต่ในกรณีท่ีพ้นจากตําแหน่งประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ได้วางแนวทางปฏิบัติ ใน
การรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดไว้ สําหรับกรณีท่ีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมี
มูลค่าเกินสามพันบาท หรือในกรณีท่ีเป็นการรับทรัพย์สินท่ีไม่เป็นไปตามประกาศข้างต้นไว้ ดังนั้น การรับ
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้พ้นจากตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐไปแล้วยังไม่ถึงสองปี จึงรับได้เฉพาะกรณีท่ี
มีกฎหมายหรือกฎหรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย หรือการรับจากญาติ หรือการให้ใน
ลักษณะท่ีเป็นการให้กับบุคคลท่ัวไป สําหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ญาติ ท่ีมี
ราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาส ไม่เกินสามพันบาทนั้น เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ท่ีพ้น
จากตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐไปแล้วจะไม่มีผู้บังคับบัญชาดังนั้นการรายงานขอรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้พ้นจาก
ตําแหน่งไปแล้วแต่ยังไม่ถึงสองปี ต้องรายงานการขอรับต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗ .เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานกลางท่ีมี
อํานาจหน้าท่ีในการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้พ้นจากตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐไปแล้วยังไม่ถึงสองปี ใน
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 



๑๙ 

 

 

บทท่ี ๕ 

บทสรุป 

 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ(ทุกตําแหน่ง)จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดได้ต่อเม่ือมีกฎหมาย กฎ หรือมี
ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงสรุปได้ ดังนี้ 

 ๑.  เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดได้ก็ต่อเม่ือมีกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ี
ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่า
เบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการค่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆท่ีทางราชการจัดให้ท้ังใน
รูปแบบท่ีเป็นสวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ 
รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างการอบรม ประชุมหรือสัมมนา เป็นต้น 

 ๒. การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐนอกเหนือจากการรับตามกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับท่ีออก
โดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงได้แก่การรับทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ได้แก่การรับทรัพย์สินฯจาก ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก 
หลาน เหลน ลื่อ พ่ี ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆในความเป็นญาติ
เช่นเดียวกันกับท่ีได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯใน
กรณีนี้ จึงไม่สามารถนําไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการ
รับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จํากัดจํานวนในการรับ ท้ังนี้จะรับได้ในจํานวน
เท่าไร จึงข้ึนอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติท่ีเป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

 ๒.๒ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดโดยธรรมจรรยา เช่นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการ
รับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

ในกรณีท่ีเป็นการรับทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าเกินสามพันบาท ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ี
ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซ่ึงในการรับนี้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับฯ
จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซ่ึงเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีท่ีสามารถกระทําได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความ
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จําเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ไว้เป็นสิทธิของ
ตนหรือไม่ และในกรรีท่ีมีคําสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้
ในทันที หากเป็นกรณีท่ีไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯให้กับหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

           การรับทรัพย์สินฯของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าหรือของกรรมการหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้รับฯแจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงในทันทีท่ีสามารถทําได้ เก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอํานาจแต่งต้ัง
ถอดถอน หรือในกรณีการรับทรัพย์สินฯของผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ในทันทีท่ีสามารถทําได้เก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ซ่ึงในกรณีนี้รวมถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี
ได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐไปแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยท่ีจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในทันทีท่ี
สามารถทําได้เก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น 

เพ่ือวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจําเป็นฯ และสมควรท่ีจะให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของ
ตนหรือไม่และในกรณีท่ีมีคําสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินฯ ก็ต้องคืนทรัพย์สินฯท่ีรับไว้คืนให้แก่ผู้ให้ในทันที หากไม่
สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯนั้น ให้กับหน่วยงานท่ีตนสังกัดโดยเร็ว (ในทันทีท่ีสามารถ
คืนได้) 
          สําหรับการรับทรัพย์สินของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับทรัพย์สิน แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถ่ินท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก 
แล้วแต่กรณี ในทันทีท่ีสามารถทําได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่า สมควรท่ีจะให้รับทรัพย์สินฯหรือไม่ ในกรณีท่ีมีคําสั่ง
ไม่ให้รับทรัพย์สินฯ ก็ให้ผู้รับคืนทรัพย์สินฯท่ีรับให้กับผู้ให้ทรัพย์สินในทันที และถ้าไม่สามารถคืนทรัพย์สิน
ให้กับผู้ให้ได้ ก็จะต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯให้กับหน่วยงานท่ีตนสังกัดโดยเร็ว (ในทันทีท่ีสามารถ
คืนได้)         

๒.๓ เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีเป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ 
ตามท่ีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในมาตรา ๑๐๓ จะต้องได้รับ
โทษตามท่ีกฎหมายได้บัญญัติไว้ใน มาตรา ๑๒๒ ได้แก่โทษจําคุก ไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้กําหนดหลักการในการรับทรัพย์สินไว้เพ่ือป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
เกิดประโยชน์ทับซ้อนหรือเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม จากการได้รับ
ทรัพย์สินฯจากบุคคลใดๆแล้วได้นําความสัมพันธ์ในส่วนตนท่ีเกิดข้ึนจากการรับทรัพย์สินนี้ เข้าไปมีอิทธิพลใน
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การดําเนินการหรือวินิจฉัยสั่งการ ในการใช้อํานาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ข้ึน 
ก็จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและจะส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอย่างยิ่ง 
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