
คูมือ

แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต

เร่ือง

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
ของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓

สํานักกฎหมาย  

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
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2 สํานักงาน ป.ป.ช.
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สํานักงาน ป.ป.ช. 3

คํานํา

การจัดทําคูมือเลมนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางของ

เจาหนาที่ของรัฐ ในการปฏิบัติตนที่เกี่ยวกับการรับทรัพยสินของเจาหนาที่

ของรัฐ ซึ่งตามเจตนารมณของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต มิไดหามเจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสิน

จากบุคคลใดๆ ที่เปนสินนํ้าใจโดยเด็ดขาด แตการรับทรัพยสินขางตน

เจาหนาที่ของรัฐจะตองคํานึงถึงหลักการขัดกันระหวางประโยชน

สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมจากการรับทรัพยสินนั้นๆ ดวย 

หากการรับทรัพยสินนั้นจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐเกิด

ผลประโยชนทับซอนหรือเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ

ประโยชนสวนรวมแลว เจาหนาที่ของรัฐก็ไมควรรับทรัพยสินจากบุคคลใดๆ

ที่ไดหยิบยื่นใหกับเจาหนาที่ของรฐั 

คูมือเลมนี้ จึงไดนําเสนอกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในมาตรา ๑๐๓ ที่ ไดบัญญัติ

การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมท่ีเกิดจาก

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ประกอบกับ

การขัดกันระหว างประโยชนส วนบุคคลและประโยชนส วนรวม

จะเก่ียวของเช่ือมโยงกับประมวลจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ ดังนั้น

103_p1-84_pc14.indd   3103_p1-84_pc14.indd   3 26/2/2556   22:00:2826/2/2556   22:00:28



4 สํานักงาน ป.ป.ช.

หากเจาหนาที่ของรัฐมีความเขาใจในหลักการรับทรัพยสินซึ่งเปนตนเหตุ

ที่จะเปนตัวนําทางใหเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ

ประโยชนสวนรวมและเมื่อเจาหนาที่ของรัฐมีความรูความเขาใจและ

หลีกเลี่ยงการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากการใหกันในโอกาส

ตางๆ ก็จะเปนผลดีและเปนการสงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐ ไดมีสวนรวม

ในการปองกันการทุจริตในภาครัฐและเปนการลดการเกิดผลประโยชน

ทับซอนซึ่งเปนเปาหมายของสวนราชการ ที่ตองการใหเจาหนาที่ของรัฐ

ใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเพ่ือประโยชนสวนรวมและไมมีประโยชน

สวนบุคคลแอบแฝงท่ีเปนผลพวงมาจากการไดรับทรัพยสินหรือประโยชน

อื่นใด และหากเจาหนาที่ของรัฐสามารถแยกแยะเร่ืองการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใด มิใหมามีอิทธิพลในการปฏิบัติหนาที่ไดแลว ก็จะสงผลดีตอ

ประเทศชาติและเกิดผลดีตอสวนรวมเปนอยางยิ่ง

  คณะกรรมการ ป.ป.ช.

  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
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สํานักงาน ป.ป.ช. 5

สารบัญ

หนา

บทท่ี ๑

หลักเกณฑในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ๙

๑. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดตามความในมาตรา ๑๐๓ 

กับการหามดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามความในมาตรา ๑๐๐    ๑๐

๒. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดตามความในมาตรา ๑๐๓

กับการใหหรือการรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือการรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๔๔ ๑๖

๓. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดตามความในมาตรา ๑๐๓

กับการเรียกรับสินบนของเจาหนาท่ีของรัฐ ๑๙

บทท่ี ๒

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ๒๓

๑. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ๒๓
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6 สํานักงาน ป.ป.ช.

หนา

๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเร่ือง

หลักเกณฑการรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา

ของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓   ๒๕

๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของ

เจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔   ๒๙

บทท่ี ๓

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดตามกฎหมาย ป.ป.ช.   ๓๗

๑. เจาหนาท่ีของรัฐและองคประกอบของกฎหมายตามมาตรา ๑๐๓  ๓๗

 ๑.๑ เจาหนาท่ีของรัฐ ๓๗

 ๑.๒ องคประกอบของกฎหมายตามมาตรา ๑๐๓  ๔๑

๒.  บทกําหนดโทษสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีรับทรัพยสินฝาฝนกฎหมาย ๔๗

 ๒.๑ โทษทางอาญาตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

 ปองกันและปราบปรามการทุจริต ๔๗

๒.๒ การรับทรัพยสินท่ีเปนการรับสินบนตามกฎหมาย ๔๗

103_p1-84_pc14.indd   6103_p1-84_pc14.indd   6 26/2/2556   22:00:2926/2/2556   22:00:29



สํานักงาน ป.ป.ช. 7

หนา

บทท่ี ๔ 

แนวทางปฏิบัติในการรับทรัพยสินตามมาตรา ๑๐๓ แหงกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ๔๙

๑. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดในระหวางท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ๔๙

๒. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดในภายหลังท่ีไดพนจากการเปน

เจาหนาท่ีของรัฐ ๕๐

บทท่ี ๕

บทสรุป ๕๓

บรรณานุกรม ๕๘

ภาคผนวก ๕๙

ตัวอยางคดีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเร่ือง 

หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ

เจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของ

เจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
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สํานักงาน ป.ป.ช. 9

บทที่ ๑

หลกัเกณฑในการรับทรัพยสนิหรือประโยชนอ่ืนใด
ของเจาหนาที่ของรัฐที

การรับทรัพย สินของเจ าหน าที่ของรัฐ สามารถจําแนกได 

เปนสองกรณี ไดแก เจาหนาท่ีของรัฐ จะรับทรัพยสินหรือประโยชน

อื่นใดไดจะตองเปนกรณีที่มีกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ที่ออกโดย

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอนุญาตใหเจาหนาที่ของรัฐ

รับได ประการหนึ่ งกับการรับทรัพย  สินหรือประโยชน  อ่ืนใดโดย

ธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

ในประการตอมา

ในกรณีขางตนจึงเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการรับทรัพยสินของเจาหนาท่ี

ของรัฐทุกตําแหนง ที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามความในมาตรา ๑๐๓

เจาหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองปฏิบตัติามกฎหมาย จงึไดแกบคุคล ผูดาํรงตําแหนง

ทางการเมือง ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซ่ึงมีตําแหนง หรือ

เงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานของรฐั ผูบรหิารทองถิน่และสมาชกิสภาทองถิน่ซึง่มใิชผูดาํรงตาํแหนง
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10 สํานักงาน ป.ป.ช.

ทางการเมือง เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ 

และใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจ

หรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางใด

อยางหนึ่งตามกฎหมาย ไมว าจะเปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ 

รฐัวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของ

เจาหนาที่ของรัฐจากบุคคลในโอกาสตางๆ จะเปนสาเหตุหนึ่งที่เปนตนเหตุ

ของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ในการ

ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐที่สืบเนื่องมาจากการไดรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใด กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจึงไดกําหนดหลักเกณฑใน

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดไวเพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐทุกตําแหนง

ตองปฏิบัติตามกฎหมาย

๑. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดตามความในมาตรา ๑๐๓

กับการหามดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามความใน

มาตรา ๑๐๐

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐเปน

รูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน

สวนรวมและเปนเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ 

ประกอบกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดรัฐสภาไดตรากฎหมายไว
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สํานักงาน ป.ป.ช. 11

เปนการเฉพาะ ซึ่งหากเจาหนาที่ของรัฐไดมีการรับทรัพยสินหรือประโยชน

อื่นใดที่เปนการฝาฝนกฎหมาย เจาหนาที่ของรัฐที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

กฎหมายจะตองไดรับโทษทางอาญา หลักการรับทรัพยสินหรือประโยชน

อื่นใดของเจาหนาท่ีของรัฐ มาตรา ๑๐๓ จึงเปนบทบัญญัติของกฎหมาย

ที่ใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐในทุกตําแหนง โดยไมจําตองประกาศกําหนด

ตําแหนง อยางเชน การหามดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐

ดังนั้น การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดเจาหนาที่ของรัฐจึงตองปฏิบัติ

ตามความในมาตรา ๑๐๓ กลาวคือ เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินได

จะตองเปนกรณีที่มีกฎหมาย หรือกฎขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอนุญาตใหรับได ซึ่งรวมถึงการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ดังนั้น กฎเกณฑในเรื่องการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใด ตามมาตรา ๑๐๓ และตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด จึงไดนําไปใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐผูซึ่งพนจากการเปน

เจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด

โดยอนโุลมดวย ดงันัน้ เจาหนาท่ีของรฐัผูใดไดปฏบิตัใินการรับทรัพยสนิหรอื

ประโยชนอื่นใดที่เปนการฝาฝนกฎหมาย เจาหนาท่ีของรัฐผูฝาฝนจะตองได

รับโทษตามมาตรา ๑๒๒ ไดแกการระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ

ไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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12 สํานักงาน ป.ป.ช.

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาจึงเปน

เรื่องที่เก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ

ประโยชนสวนรวม ซึ่งเปนหลักการเดียวกันกับการหามเจาหนาท่ีของรัฐ

ดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน

สวนรวม ตามความในมาตรา ๑๐๐ แตในกรณีเจาหนาที่ของรัฐที่จะตอง

หามมิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ นั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช.

จะตองกําหนดตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐที่จะตองหามดําเนินกิจการ และ

ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไมไดประกาศกําหนดตําแหนงที่ตองหามมิให

ดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ หากเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนิน

กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม

และมีการดําเนินกิจการในลักษณะเดียวกันกับที่ต องหาม ตามความ

ในมาตรา ๑๐๐ ก็ตาม เจาหนาท่ีของรัฐผู ฝ าฝนก็จะมีความผิดตาม

กฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของตามทีไ่ดมกีารบัญญตัหิามไวเปนการเฉพาะแลวแต

กรณี แตเจาหนาที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไมไดประกาศกําหนด

ตําแหนงใหเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความใน

มาตรา ๑๐๐ นั้น ก็จะไมตองรับโทษในทางอาญาตามมาตรา ๑๒๒ แหง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตซึ่งไดบัญญัติลงโทษเจาหนาที่ของรัฐที่ฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ 

103_p1-84_pc14.indd   12103_p1-84_pc14.indd   12 26/2/2556   22:00:3126/2/2556   22:00:31



สํานักงาน ป.ป.ช. 13

มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓  โดยการระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรอื

ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งรวมถึงการหามดําเนินกิจการ

ที่เปนการดําเนินกิจการของคู สมรสของเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดประกาศกําหนดตาํแหนง มใิหดาํเนินกจิการทีเ่ปนการ

ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ตามความ

ในมาตรา ๑๐๐ ไวดวย โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว

เปนการดาํเนนิกจิการของเจาหนาทีข่องรฐั ซึง่ในกรณนีีห้ากเจาหนาทีข่องรฐั

ผูใดพิสูจนไดวา ตนมิไดรู เห็นยินยอมดวยในการที่คูสมรสของตนดําเนิน

กิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด

การดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐที่เปนการตองหามมิให

ดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน

สวนรวม ตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดแกการดําเนินกิจการ 

ดังตอไปนี้

(๑)  เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงาน

ของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะท่ีเปนเจาหนาที่ของรัฐ

ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

103_p1-84_pc14.indd   13103_p1-84_pc14.indd   13 26/2/2556   22:00:3126/2/2556   22:00:31



14 สํานักงาน ป.ป.ช.4

(๒)  เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปน

คูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ

ที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ

ดําเนินคดี

(๓)  รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญา

กับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรฐั รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น

อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือ

เขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว

(๔)  เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน 

พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล 

ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด

อยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผล

ประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม 

หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่

ของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 
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เจาหนาที่ของรัฐที่มีกฎหมายบัญญัติหามมิใหดําเนินกิจการหรือมี

การกระทําที่เปนการการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน

สวนรวมไวเปนการเฉพาะ เชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรี สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่น  จึงตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของตางๆ อีกดวย  เชน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  พระราชบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๑๓)

พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิม่เตมิถึง (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญตัริะเบยีบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘  พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตน แตสําหรับตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหาร

ทองถิ่นและรองผูบริหารทองถิ่น เปนตําแหนงที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได

ประกาศกําหนดตําแหนงมิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แลว

ดังนั้น หากมีการฝาฝนก็จะตองรับโทษตามมาตรา ๑๒๒ ของกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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16 สํานักงาน ป.ป.ช.

๒. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดตามความในมาตรา 

๑๐๓ กับการใหหรือการรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ ตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือการรับของขวัญ

ของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ในการ

รับทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐเจาหนาที่ของรัฐผูรับทรัพยสินจะตอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑในการรับทรัพยสินโดยธรรมจรรยาและตามกฎหมาย 

มาตรา ๑๐๓ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแลวก็ตาม แตในการใหหรือรับทรัพยสินนี้เจาหนาที่

ของรัฐที่เปนขาราชการพนักงานและลูกจางของหนวยงานของรัฐท่ีเปนสวน

ราชการหรือหนวยงานที่อยูในการกํากับดูแลของรัฐทุกระดับท้ังในราชการ

สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ินและรัฐวิสาหกิจ ใน

การใหหรือการรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐขางตน เจาหนาที่ของรฐัจะ

ตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญ

ของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งมีหลักการที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐจะ

ตองปฏิบัติเปนการเพิ่มเติมในสวนที่มิไดกําหนดไวในหลักเกณฑของการ

รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐที่จะตองปฏิบัติตาม

กฎหมายและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในการรับทรัพยสินหรือประโยชน
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อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐก็จะตองปฏิบัติตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังตอไปน้ีเพิ่มเติมดวย

๒.๑ เจาหนาที่ของรัฐจะตองไมใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือ

บุคคลในครอบครัวซึ่งไดแกคูสมรส บุตร บิดา มารดา พี่นองรวมบิดามารดา

หรือรวมบิดามารดาเดียวกัน เวนแตเปนการใหที่เปนปกติประเพณีนิยม

ที่มีการใหของขวัญแกกันและของขวัญที่ใหนั้นจะมีราคาหรือมูลคาเกิน

จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนดไวมิได ทั้งนี้ตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามมาตรา ๑๐๓

รวมถึงการหามเจาหนาที่ของรัฐจะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพยสินอื่นใดหรือ

ใชเงินสวัสดิการใดๆ เพื่อมอบใหหรือจัดหาของขวัญใหผูบังคับบัญชาหรือ

บุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา ไมวากรณีใดๆ เจาหนาที่ของรัฐก็ไม

สามารถดําเนินการเรี่ยไรในกรณีขางตนได

๒.๒ เจาหนาท่ีของรัฐที่เปนผูบังคับบัญชา จะยินยอมหรือรูเห็น

เปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปน

ผูอยูในการบังคับบัญชามิได เวนแตเปนการรับทรัพยสินโดยธรรมจรรยา

ของเจาหนาที่ของรัฐ (ตามปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกัน) ซึ่ง
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18 สํานักงาน ป.ป.ช.8

ผูบังคับบัญชารวมถึงผูที่ปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาหนวยงานท่ีแบงเปนการ

ภายในของหนวยงานของรัฐและผูซึ่งดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาและได

รับมอบหมายใหมีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแล

๒.๓ เจาหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู เห็นเปนใจใหบุคคลใน

ครอบครัวของตนรับของขวัญจากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของ

เจาหนาท่ีของรฐัมไิด เวนแตเฉพาะกรณกีารรบัของขวญัท่ีใหตามปกติประเพณี

นิยมและของขวัญมีมูลคาไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนดไว 

สําหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่

ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต  ในกรณีนี้ไดแกการหามรับของขวัญจากผูซึ่งมีคําขอใหหนวยงาน

ของรฐัดาํเนนิการอยางหน่ึงอยางใด เชน การขอใบรับรอง การขอใหออกคาํสัง่

ทางปกครอง การรองเรียน หรือการรับของขวัญจากผูประกอบธุรกิจ

หรือมีสวนไดเสียในธุรกิจที่ทํากับหนวยงานของรัฐ เชน การจัดซื้อจัดจาง 

การไดรับสัมปทาน หรือการรับของขวัญจากผูซึ่งกําลังดําเนินกิจการใดๆ ที่

มีหนวยงานของรัฐเปนผูควบคุมหรือกํากับดูแล เชน การประกอบกิจการ

โรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย เปนตน

๒.๔ การฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ สําหรับเจาหนาท่ี
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สํานักงาน ป.ป.ช. 19

ของรัฐที่เปนขาราชการการเมือง ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นประพฤติ

ปฏิบัติไมเปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และใหดําเนินการตามระเบียบ

ที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวาดวย

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการการเมือง

สําหรับเจาหนาที่ของรัฐที่เปนขาราชการประเภทอ่ืนหรือพนักงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ใหถือวา

เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนผูกระทําความผิดทางวินัย และใหผูบังคับบัญชา

มีหนาที่ดําเนินการใหมีการลงโทษทางวินัยเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น

๒.๕ เพื่อเปนการเสริมสรางใหเกิดทัศนคติในการประหยัดแก

ประชาชน ในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง

การตอนรับหรือการแสดงความเสียใจในโอกาสตางๆ ตามปกติประเพณี

นิยมใหเจาหนาที่ของรัฐพยายามใชวิธีการแสดงออกโดยใชบัตรอวยพร

การลงนามในสมุดอวยพร หรอืใชบตัรแสดงความเสียใจแทนการใหของขวญั

๓. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดตามความในมาตรา 

๑๐๓ กับการเรียกรับสินบนของเจาหนาที่ของรัฐ

ในการรับทรัพยสินของเจาหนาท่ีของรัฐตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามที่บัญญัติไวใน
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20 สํานักงาน ป.ป.ช.

มาตรา ๑๐๓ เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินไดเมื่อการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดน้ันไดมีกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอนุญาตใหเจาหนาที่ของรัฐรับได และการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวน

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ซึ่งการรับทรัพยสินในกรณีนี้อาจจะ

เรียกวา “สินน้ําใจ” ดังนั้น การรับสินนํ้าใจเจาหนาที่ของรัฐจะตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด หากเจาหนาที่ของรัฐ

ไมสามารถแยกแยะในการรับทรัพยสินไดวาการรับทรัพยสินน้ัน เปนเร่ือง

สินนํ้าใจหรือสินบนแลว จะทําใหเจาหนาที่ผู รับทรัพยสินนั้นปฏิบัติผิด

กฎหมายและจะเปนโทษกับเจาหนาที่ของรัฐผูรับทรัพยสินนั้น และในกรณี

ที่เจาหนาท่ีของรัฐสามารถแยกแยะหรือจําแนกไดในเรื่องหลักเกณฑของ

การรับทรัพยสินไดแลว ก็จะเปนการท่ีสามารถปองกันเจาหนาที่ของรัฐ

ไมใหมกีารละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแกไขปญหาเจาหนาทีข่องรัฐ

ในเร่ืองผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล

และประโยชนสวนรวม และการปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ

ในภาครัฐได

๓.๑  การรับทรัพยสินโดยธรรมจรรยา ไดแก การรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสม 
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สํานักงาน ป.ป.ช. 21

ตามฐานานุรูปหรือการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่ง

มิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละบุคคลแตละโอกาสไมเกิน

สามพันบาทหรือการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่การใหนั้นเปนการให

ในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไปอันเปนการใหตามโอกาสหรือประเพณีที่มีการ

ใหทรัพยสินแกกัน

๓.๒ การรับทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐจากผูใหทรัพยสินที่เกิด

จากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ หรือจากการใชอํานาจหนาที่ของ

เจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่และไดเรียกรับทรัพยสินจากการปฏิบัติ

หนาที่นั้นๆการรับทรัพยสินในกรณีนี้จึงเปนการเรียกรับสินบนเจาหนาที่

ของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น จะมีความผิด ตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา ๑๔๙ หรือตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานใน

องคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ แลวแตกรณี

การรับทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐไดมีกฎหมายบัญญัติเพื่อ

ใหเจาหนาที่ของรัฐ ไดทราบวาในกรณีใดบางที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับ

ทรัพยสินได กรณีใดบางที่เปนการรับทรัพยสินแลวเปนการเกิดประโยชน

ทับซอนหรือเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน

สวนรวมหรือในบางกรณีเปนการเรียกรับสินบน ดังนั้นหลักเกณฑตางๆ ที่รฐั

ไดกาํหนดขึน้มาขางตน เพือ่ใชบงัคบักบัการรับทรพัยสนิของเจาหนาทีข่องรัฐ 
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22 สํานักงาน ป.ป.ช.

ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ของรัฐเกิดความโปรงใส และ

ยดึถอืประโยชนสวนรวมซึง่จะทําใหการบรหิารราชการแผนดนิเกดิความเจรญิ

กาวหนาสรางความผาสุกใหกบัประชาชนสวนรวมและจะสงผลใหประเทศชาติ

เกิดความเจริญรุงเรือง เปนตน
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สํานักงาน ป.ป.ช. 23

บทที่ ๒

กฎหมายที่เก่ียวของกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใด

ในบทนี้จะกลาวถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตที่บัญญัติห ามเจาหนาที่ของรัฐรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งจะเปนตนเหตุนําไปสูการดําเนินการที่

เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมและ

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของ

เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งไดวางหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของ

เจาหนาที่ของรฐัไว ดังนี้

๑ . กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาด วยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓ ไดบัญญัติหามเจาหนาที่

ของรัฐดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ

ประโยชนสวนรวม ดังนี้
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24 สํานักงาน ป.ป.ช.4

มาตรา ๑๐๓ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผู ใดรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชน

อันควรได ตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด

โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด

บทบัญญัติใน วรรคหน่ึงใหใช บังคับกับการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึง

สองปดวยโดยอนุโลม

มาตรา ๑๒๒ เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ 

มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรบั

ไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐ

ผูใดพิสูจนไดวา ตนมิไดรู เห็นยินยอมดวยในการที่คูสมรสของตนดําเนิน

กิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด
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สํานักงาน ป.ป.ช. 25

๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด

โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

ประกาศฉบับน้ีไดกําหนดนิยามความหมายของ การรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ญาติและประโยชนอื่นใด ไวดังนี้

 “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา”

หมายความวา การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจาก

บุคคลที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรอื

วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม

“ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดา

มารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการี

หรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม

“ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งท่ีมีมูลคา ไดแก การลดราคา

การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดใน

ลักษณะเดียวกัน

การไดกําหนดนิยามความหมายไวตามขางตนแลว ประกาศฉบับน้ี

ยังไดวางหลักเกณฑการรับทรัพยสินที่ไมเปนการตองหามตามกฎหมาย
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26 สํานักงาน ป.ป.ช.

ประกอบรัฐธรรมนูญ ในมาตรา ๑๐๓ ไว ในกรณีตางๆ ไดแกหลักการรับ

ทรัพยสินซึ่งไดกําหนดไวในประกาศ ขอ ๕ การรับทรัพยสินของเจาหนาที่

ของรัฐที่เดินทางไปราชการหรือการไปศึกษาดูงานหรือทําภารกิจหรือ

ปฏิบัติหนาที่ใดๆในตางประเทศไวในประกาศขอ ๖ และการกําหนด

หลักเกณฑการรับทรัพยสินของเจาหนาท่ีของรัฐที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ 

ที่กําหนดไวในประกาศขอ ๕ และรวมถึงการกําหนดหามเจาหนาที่ของรัฐ

ผู ซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย ในการรับ

ทรัพยสินตามหลักการขางตน ปร ะกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขอ ๗ 

และขอ ๘ ไดกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐตองปฏิบัติและมีรายละเอียดท่ี

เจาหนาที่ของรฐัจะตองทราบมีดังตอไปน้ี

ขอ ๕  เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดย

ธรรมจรรยาได ดังตอไปน้ี

(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตาม

จํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป

(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติ

มรีาคาห รอืมูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกนิสามพนับาท

(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดท่ีการใหนั้นเปนการใหใน

ลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
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ขอ ๖   การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ ซึ่ง

ผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัวหรือมีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท

ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนที่จะตองรับ

ไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ให

เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชา

เห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาตใหเจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโย ชน

ดังกลาวน้ันไวเปนประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบ

ทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที

ขอ ๗   การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดท่ีไมเปนไปตาม

หลกัเกณฑ หรอืมรีาคาหรอืมมีลูคามากกวาทีก่าํหนดไวในขอ ๕ ซึง่เจาหนาที่

ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี

มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตอง

แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอ

ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบัน หรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐ

ผูนั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทําได เพ่ือใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความ

จําเปน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเจาหนาที่ของรัฐผู นั้นรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม
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ในกรณทีีผู่บงัคบับญัชาหรือผูบรหิารสูงสดุของรัฐวสิาหกิจ หนวยงาน

หรือสถาบันหรือองคกรท่ีเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควร

รับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแก

ผูใหโดยทันที ในกรณีที่ไมสามารถคืนใหได ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบ

ทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่

ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว

เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่

ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย

ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหน่ึงเปน

ผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง

หรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ

เปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอียด

ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงต้ัง

ถอดถอน สวนผูที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในองคกร

อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ

ถอดถอนใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดําเนินการตามความใน

วรรคหน่ึงและวรรคสอง

ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปน
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ผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก

สภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนนั้น ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธาน

สภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

 ขอ ๘ หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของ

เจาหนาที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับแกผูซึ่งพนจากการเปน

เจาหนาที่ของรฐัมาแลวไมถึงสองปดวย

๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของ

เจาหนาที่ของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๔

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือการรับของ

ขวัญของเจาหนาที่ของรัฐไดใหนิยามคําวา “ของขวัญ” “ปกติประเพณี

นิยม” “หนวยงานของรัฐ” “เจาหนาท่ีของรัฐ” “ผูบังคับบัญชา” และ 

“บุคคลในครอบครัว”และระเบียบในขอ ๔ ถึงขอ ๑๒ มีสาระสําคัญ ดังนี้

ของขวัญ หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดท่ีให

แกกันเพื่ออัธยาศัยไมตรี และใหหมายความรวมถึง เงิน ทรัพยสิน หรือ

ประโยชนอ่ืนใดที่ใหเปนรางวัล ใหโดยเสนหาหรือเพื่อการสงเคราะห หรือ
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30 สํานักงาน ป.ป.ช.

ใหเปนสินนํ้าใจ การใหสิทธิพิเศษซึ่งมิใชเปนสิทธิที่จัดไวสําหรับบุคคลทั่วไป

ในการไดรับการลดราคาทรัพยสินหรือการใหสิทธิพิเศษในการไดรับบริการ

หรือความบันเทิงตลอดจนการออกคาใชจายในการเดินทางหรือทองเท่ียว 

คาที่พัก คาอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไมวาจะใหเปนบตัร 

ตัว๋ หรอืหลกัฐานอืน่ใดการชําระเงนิใหลวงหนา หรอืการคนืเงินใหในภายหลงั

ปกติประเพณีนิยม หมายความวา เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมี

การใหของขวัญกัน และใหหมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี 

การแสดงความขอบคุณ การตอนรับ การแสดงความเสียใจหรือการใหความ

ชวยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมดวย

หนวยงานของรัฐ หมายความวา สวนราชการหรือหนวยงานท่ีอยู

ในกํากับดูแลของรัฐทุกระดับทั้งในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค 

ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่ของรัฐ หมายความวา 

ขาราชการ พนักงานและลูกจางของหนวยงานของรัฐ

ผูบังคับบัญชา ใหหมายความรวมถึง ผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีหัวหนา

หนวยงานที่แบงเปนการภายในของหนวยงานของรัฐ และผูซึ่งดํารง

ตําแหนงในระดับที่สูงกวาและไดรับมอบหมายใหมีอํานาจบังคับบัญชา

หรือกํากับดูแลดวย
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บุคคลในครอบครัว หมายความวา คูสมรส บุตร บิดา มารดา 

พี่นองรวมบิดา มารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน

ขอ ๔ ระเบียบน้ีไมใชบังคับกับกรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชน

อื่นใดของเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งอยูภายใตบังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ขอ ๕ เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคล

ในครอบครัวของผูบังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มี

การใหของขวญัแกกันมิได

การใหของขวัญตามปกติประเพณีตามวรรคหนึ่ง เจาหนาที่ของรัฐ

จะใหของขวัญที่มีราคาหรือมูลคาเกินจํานวนท่ีคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดไวสําหรับการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมิได

เจาหนาที่ของรัฐจะทําการเร่ียไรเงินหรือทรัพยสินอื่นใดหรือใชเงิน

สวัสดิการใดๆ เพื่อมอบใหหรือจัดหาของขวัญใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคล

ในครอบครัวของผูบังคับบัญชาไมวากรณีใดๆ มิได 
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32 สํานักงาน ป.ป.ช.

ขอ ๖ ผู บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู เห็นเปนใจใหบุคคลใน

ครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูอยู ในบังคับ

บัญชามิได เวนแตเปนการรับของขวัญตามขอ ๕ 

ขอ ๗ เจาหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู เห็นเปนใจใหบุคคลใน

ครอบครัวของตนรับของขวัญจากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของ

เจาหนาที่ของรัฐมิไดถามิใชเปนการรับของขวัญตามกรณีที่กําหนดไวในผูที่

เกีย่วของในการปฏิบตัหินาทีข่องเจาหนาทีข่องรฐัตามวรรคหนึง่ ไดแก ผูมา

ติดตองานหรือผูซึ่งไดรับประโยชนจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ

ในลักษณะดังตอไปน้ี

(๑) ผูซึ่งมีคําขอใหหนวยงานของรัฐดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด 

เชน การขอใบรับรอง การขอใหออกคําส่ังทางปกครอง หรือการรองเรียน 

เปนตน

(๒) ผูซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีสวนไดเสียในธุรกิจที่ทํากับหนวยงาน

ของรัฐ เชน การ จัดซื้อจัดจาง หรือการไดรับสัมปทาน เปนตน

(๓) ผู ซึ่งกําลังดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีหนวยงานของรัฐเปน

ผู ควบคุมหรือกํากับดูแล เชน การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจ

หลักทรัพย เปนตน
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สํานักงาน ป.ป.ช. 33

(๔) ผูซึ่งอาจไดรับประโยชนหรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือ

ละเวนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ

ขอ ๘ เจาหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู เห็นเปนใจใหบุคคลใน

ครอบครัวของตนรับของขวัญจากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของ

เจาหนาที่ของรัฐไดเฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ใหตามปกติประเพณีนิยม

และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดไวสําหรับการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ขอ ๙ ในกรณีที่ บุคคลในครอบครัวของเจาหนาที่ของรัฐรับ

ของขวัญแลว เจาหนาที่ของรัฐทราบในภายหลังวาเปนการรับของขวัญโดย

ฝาฝนระเบียบนี้ ใหเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดไวสําหรับการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐที่มีราคา

หรือมูลคาเกินกวาที่กําหนดไวตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต

ขอ ๑๐ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให

ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝาฝนระเบียบนี้ ใหดําเนินการดังตอไปนี้
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34 สํานักงาน ป.ป.ช.4

(๑) ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเปนขาราชการการเมือง ใหถือวา

เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น ประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม 

และใหดําเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรีว าด วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

ขาราชการการเมือง

(๒) ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเปนขาราชการประเภทอื่นนอกจาก 

(๑) หรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือพนักงานของ

รัฐวิสาหกิจ ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนผูกระทําความผิดทางวินัย 

และใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ดําเนินการใหมีการลงโทษทางวินัยเจาหนาที่

ของรัฐผูนั้น

ขอ ๑๑ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาที่สอดสอง 

และใหคําแนะนําในการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบนี้แกหนวยงานของรัฐ 

ในกรณีที่มีผูรองเรียนตอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีวาเจาหนาที่

ของรัฐผูใดปฏิบัติในการใหของขวัญหรือรับของขวัญฝาฝนระเบียบน้ี ให

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจงไปยังผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ี

ของรัฐผูนั้นเพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้ 
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สํานักงาน ป.ป.ช. 35

ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการเสริมสรางใหเกิดทัศนคติในการ

ประหยัดแกประชาชนทั่วไป ในการแสดงความยินดี การแสดงความ

ปรารถนาดี การแสดงการตอนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสตาง ๆ  

ตามปกติประเพณีนิยม ใหเจาหนาที่ของรัฐพยายามใชวิธีการแสดงออก

โดยใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความเสียใจ 

แทนการใหของขวัญ

ใหผู บังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางคานิยมการแสดงความยินดี

การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการตอนรับ หรือการแสดงความ

เสียใจ ดวยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางแนะนําหรือกําหนดมาตรการจูงใจ

ที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูในบังคับบัญชาใหเปน

ไปในแนวทางประหยัด
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สํานักงาน ป.ป.ช. 37

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๘ ก หนา ๑๘ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓

บทที่ ๓

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดตาม
กฎหมาย ป.ป.ช. 

มาตรา ๑๐๓  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรได

ตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา

ตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงใหใช บังคับกับการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึง

สองปดวยโดยอนุโลม

๑. เจาหนาทีข่องรฐัและองคประกอบของกฎหมายตามมาตรา ๑๐๓

๑.๑ เจาหนาที่ของรัฐที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย

 เจาหนาท่ีของรัฐ ที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายในการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใด ตามมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
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38 สํานักงาน ป.ป.ช.8

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ไดแกเจาหนาที่ของรัฐตามนิยามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔ ไดแก ผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซ่ึงมีตําแหนง 

หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ

หรือหนวยงานของรัฐ ผู บริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นซึ่งมิใช

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ

ปกครองทองที่ และให หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ

ลูกจ างของส วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน วยงานของรัฐ และ

บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางการ

ปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามกฎหมาย ไมวา

จะเปนการจดัตัง้ข้ึนในระบบราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืกจิการอืน่ของรัฐ  ดงันัน้

จากนิยามเจาหนาท่ีของรัฐขางตน เจาหนาที่ของรัฐจึงไดแกบุคคลผูดํารง

ตําแหนงดังตอไปน้ี 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เชน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่นตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการการเมือง ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตาม

กฎหมายว าด วยระเบียบข าราชการฝ ายรัฐสภา ผู บริหารท องถ่ิน

รองผู บริหารทองถิ่น และผู ช วยผู บริหารทองถิ่นขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน
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ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเดือน

ประจํา เช น ข าราชการองค การบริหารส วนจังหวัด ข าราชการ

กรุงเทพมหานคร พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมือง

พัทยาและลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราว พนักงานราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ เปนตน

พนักงานหรือบุคคลผู ปฏิบัติ งานในรัฐวิสาหกิจ  ซึ่ ง ได แก  

หนวยงานของรัฐ ที่มีทุนของรัฐเกินกึ่งหนึ่งขึ้นไป เชน พนักงานการกีฬา

แหงประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย การไฟฟา

นครหลวง การทางพิเศษแหงประเทศไทย การไฟฟาฝายผลิต  บริษัท ขนสง 

จํากัด เปนตน

พนักงานหรือบุคคลผู ปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดแก

หนวยงานของรัฐทีจ่ดัตัง้ในรูปแบบขององคการมหาชน เชน พนกังานสํานกังาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  สถาบันมาตรวิทยา  สถาบันสงเสรมิ

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม  กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  สํานักงาน

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  คุรุสภา  สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  สํานักงาน
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40 สํานักงาน ป.ป.ช.

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  สถาบันอนุญาโตตุลาการ  สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ  

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

ผู บริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นซ่ึงมิใชผู ดํารงตําแหนง

ทางการเมือง เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่

และใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจ

หรอืไดรบัมอบใหใชอาํนาจทางการปกครองของรฐั ในการดาํเนนิการอยางใด

อยางหน่ึงตามกฎหมาย ไมว าจะเปนการจัดต้ังข้ึน ในระบบราชการ 

รฐัวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ

จากการยกตัวอยางตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐ ตามนิยาม

เจาหนาที่ของรัฐในมาตรา ๔ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต  ตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ยังไมไดกลาว

ถึงตามการยกตัวอยางขางตนก็เปนเจาหนาท่ีของรัฐที่จะตองปฏิบัติตาม

กฎหมายในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของ

เจาหนาที่ของรฐั ดวยเชนกนั
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๑.๒ องคประกอบของกฎหมายตามมาตรา ๑๐๓

 การหามเจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสิน (องคประกอบของ

กฎหมาย) มีดังนี้

๑. เปนเจาหนาที่ของรัฐฐ (ตามตัวอยางที่กําหนดไวในขอ ๑.๑)

๒. หาม รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 

 ๓. จากบุคคลุ (บุคคลธรรมดา (มนุษย) นิติบุคคล (บริษัท 

หางหุนสวนจํากัด สมาคม ฯลฯ))

 ๔. หลักเกณฑ ตามขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ ใชบังคับกับผูซึ่งพน

จากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวย โดยอนุโลม

ขอยกเวน (กรณีที่เจาหนาที่ของรัฐสามารถรับทรัพยสินได)

กรณีที่ ๑

๑. เปนเจาหนาทีข่องรฐั (ตามตวัอยางทีก่าํหนดไวในขอ ๑.๑)

 ๒. รับ ทรัพยสินหรือรับประโยชนอื่นใด ได

 ๓. เมื่อมี กฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายใหเจาหนาที่ของรัฐรับได
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การรับทรัพยสินของเจาหนาท่ีของรัฐในกรณีที่มีกฎหมาย หรือ

กฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายใหเจาหนาที่ของรัฐรับได 

เชน

เจาหนาที่ของรัฐสามารถรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง หรือ

คาจางได เนื่องจากมีพระราชบัญญัติเงินเดือน (หรือบัญชีแนบทายตาม

กฎหมายวาดวยขาราชการ ประเภทตางๆ) หรือเงินประจําตําแหนงหรือ

ระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับคาจางไว

เจาหนาที่ของรัฐ สามารถรับเงินคาเบี้ยเล้ียงเดินทาง คาที่พัก 

คาพาหนะในการเดนิทางไปราชการได เนือ่งจากมพีระราชกฤษฎีกาคาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือ ตามระเบียบฯ

ขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับเรื่องนี้

เจาหนาที่ของรัฐ สามารถเบิกคาที่พัก คาเดินทาง รับประทาน

อาหาร ในการไปฝกอบรมสัมมนาได เนื่องจากมีระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
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เจาหนาที่ของรัฐ สามารถรับเงินคาสมนาคุณการเปนวิทยากรได 

ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจ ายในการฝกอบรม 

การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

กรณีที่ ๒ (ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชน

อืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาทีข่องรฐั พ.ศ. ๒๕๔๓ บทที ่๒ ขอ ๒.๒)

 ๑. เปนเจาหนาที่ของรฐั (ตามที่กําหนดไวในขอ ๓.๑.๑)

 ๒. รับ ทรัพยสินหรือรับประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา

 ๓. ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

   ๓.๑ รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติญ ซึ่งใหโดย

เสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป

   ๓.๒ รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอ่ืนุ ซึ่งมิใช

ญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน

สามพันบาท

      ๓.๓ รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่การใหนั้นเปนการ

ใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไปุ
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การรับทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐที่ไมเขาขอยกเวน ในกรณี

ที่ ๒ เชน การรับทรัพยสินท่ีมีมูลคาเกินกวาสามพันบาท (ขอ ๓.๒) หรือที่

มิใชเปนการรับทรัพยสินจากญาติ หรือจากการรับทรัพยสินที่เปนการให

ในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป เจาหนาท่ีของรัฐ (ที่มิใชหัวหนาสวนราชการ

ระดับกระทรวงหรือเทียบเทา กรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานฯ) ผูไดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด

มาแลว จะตองดําเนินการ ตามขอ ๑ ถึงขอ ๔ ดังนี้ 

๑. ในกรณีที่มีความจําเปนอยางย่ิงท่ีตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี 

มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล

๒. ตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุด

ของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบัน หรือองคกร

ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทําได

๓. เพื่อใหผู บังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุด วินิจฉัยวามีเหตุผล

ความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น

รับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ไวเปนสิทธิของตนหรือไม

๔. ในกรณีที่ ผู บังคับบัญชาหรือผู บริหารสูงสุด มีคําส่ังไมให

รับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูให
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ในทนัท ีแตในกรณทีีไ่มสามารถคนืไดเพราะเหตุใดๆก็ตาม ใหเจาหนาทีข่องรฐั

ผูที่ไดรับทรัพยสินฯ ตองสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนฯใหกับหนวยงาน

ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว และเมื่อเจาหนาท่ีของรัฐไดคืนหรือได

สงมอบแลวใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐ ผู นั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนดังกลาว

๕. ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินเปนหัวหนาสวน

ราชการ ระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหาร

สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน

ของรัฐ ใหผู รับฯ แจงรายละเอียดขอเท็จจริงในทันทีที่สามารถทําได 

เก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอน 

สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดรับทรัพยสินไว เปนผูดํารงตําแหนงประธาน

กรรมการและกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือเปนผูดํารง

ตําแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอน ใหแจงตอคณะกรรมการ

ป.ป.ช. ในทันทีที่สามารถทําได เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชน

นั้น เพื่อวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะ

ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตน

หรือไมและในกรณีที่มีคําส่ังไมใหรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไว ก็ใหคืน

ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหในทันที แตในกรณีที่ไมสามารถคืนได

เพราะเหตุใดๆก็ตาม ใหเจาหนาที่ของรัฐผูที่ไดรับทรัพยสินฯ ตองสงมอบ
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ทรัพยสินหรือประโยชนฯ ใหกับหนวยงานที่ตนสังกัดโดยเร็ว และเมื่อไดคืน

หรือไดสงมอบแลวใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น ไมเคยไดรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนดังกลาว

๖. ในการรับทรัพยสินของสมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน ใหเจ าหนาที่ของรัฐผู รับทรัพยสินแจง

รายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอ

ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาทองถ่ิน

ที่เจ าหนาที่ของรัฐผู นั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณี ในทันทีที่สามารถ

ทําได เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น เพื่อใหวินิจฉัยวา 

มี เ ห ตุ ผ ลคว าม จํ า เ ป  น  คว าม เหม าะสม  และสมคว ร ท่ี จ ะ ให 

เจ าหนาที่ของรัฐผู นั้น รับทรัพย สินหรือประโยชนนั้น ไว  เป นสิทธิ

ของตนหรือไมและในกรณีที่มีคําสั่งไมใหรับทรัพยสินหรือประโยชน

นั้นไว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผู ใหในทันที แตในกรณี

ทีไ่มสามารถคืนไดเพราะเหตุใดๆก็ตาม ใหเจาหนาทีข่องรัฐผูทีไ่ดรบัทรัพยสนิฯ 

ตองสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนฯ ใหกับหนวยงานที่ตนสังกัดโดยเร็ว 

และเม่ือไดคืนหรือไดสงมอบแลวใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น ไมเคยไดรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว
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๒. บทกําหนดโทษสําหรับเจาหนาที่ของรัฐที่รับทรัพยสินฝาฝน

กฎหมาย

๒.๑ โทษทางอาญาตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต

เจาหนาที่ของรัฐที่กระทําการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๓ 

จะตองรับโทษ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๒๒ ซึ่งกฎหมายในมาตรา ๑๐๓

บังคับใชกับเจาหนาที่ของรัฐทุกตําแหนง 

  บทบัญญัติ มาตรา ๑๐๓ ไดบญัญัตไิวในหมวด ๙ การขัดกนั

ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ประกอบกับเมื่อมีการ

แกไขพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมกีารบญัญตัใิหความผดิ

ในหมวดที่ ๙ นี้ ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือความผิด

ตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 

ตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ ตามความใน มาตรา ๑๐๓/๑

๒.๒ การรับทรัพยสินที่เปนการรับสินบนตามกฎหมาย

  เจาหนาที่ของรัฐไดรับทรัพยสินจากบุคคลใดๆหากเปนการ

ไดรับทรัพยสินที่ไมถูกตองตามมาตรา ๑๐๓ แลวจะตองไดรับโทษทาง
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48 สํานักงาน ป.ป.ช.8

อาญาตามโทษที่กําหนดไวในมาตรา ๑๒๒ แตหากเปนการรับทรัพยสิน

ที่เปนการเรียกรับสินบนของเจาหนาที่ของรัฐที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 

เจาหนาที่ของรัฐผูที่ไดรับทรัพยสินจะตองไดรับโทษตามประมวลกฎหมาย

อาญา ฐานเปนเจาพนักงานเรียกรับสินบน ตาม มาตรา ๑๔๙ และ

เจาหนาที่ของรัฐผูที่ไดกระทําความผิดกฎหมายจะตองรับโทษในทางอาญา

ซึ่งกฎหมายไดระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต 

และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงส่ีหม่ืนบาท หรือประหารชีวิตหรือเจาหนาที่

ของรัฐที่ไดกระทําความผิดอาจจะตองรับโทษตามกฎหมายวาดวยวาดวย

ความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ แลวแต

กรณี ทั้งนี้ตามมาตรา ๖ ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐผูที่ไดกระทําความผิดจะตองได

รับโทษในทางอาญาซ่ึงกฎหมายไดระวางจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือ

จาํคุกตลอดชวีติ และปรบัตัง้แตสองพนับาทถงึสีห่มืน่บาท หรอืประหารชีวติ

  ดังนั้น การรับทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐเจาหนาที่ของรัฐ

จะตองพิจารณาวาในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจะตองคํานึงถึง

กฎหมายวาเปนกรณกีารรบัทรพัยสนิทีม่กีฎหมายอนญุาตใหรบัได ในกรณใีด

กรณีหนึ่งตามหลักการรับทรัพยสินหรือไม หรือเปนกรณีที่กฎหมายหาม

เจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสิน อยางเชน กรณีที่เปนการเรียกรับสินบนของ

เจาหนาที่ของรฐั เปนตน
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บทที่ ๔ 

แนวทางปฏิบัติในการรับทรัพยสินตาม
มาตรา ๑๐๓ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

๑. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดในระหวางที่ เป น

เจาหนาที่ของรฐั

เจ าหนาที่ของรัฐในทุกตําแหนง จะตองไมรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใด จากบุคคลที่ไมใชญาติ หรือจากการใหที่ไมเปนการใหใน

ลักษณะที่เปนการทั่วไป สําหรับการรับทรัพยสินจากบุคคลอื่นที่ไมใชญาติ

เจาหนาที่ของรัฐจะตองหลีกเลี่ยงการรับแตถาหากวามีความจําเปนท่ีจะ

ตองรับไวเพื่อรักษาความสัมพันธอันดี รักษาไมตรีและมิตรภาพกันไว และ

เปนการใหที่มีมูลคาหรือราคาเกินกวาสามพันบาทของการใหในแตละ

โอกาส ตอคนตอคร้ัง เจาหนาที่ของรัฐผูรับจะตองรายงานการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใดนั้นๆตอผูบังคับบัญชาสูงสุดของตน หรือตอผูมีอํานาจ

แตงตั้งถอดถอนหรือตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลวแตกรณี
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50 สํานักงาน ป.ป.ช.

๒. การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดในภายหลังที่ไดพนจาก

การเปนเจาหนาที่ของรัฐ

ในการรับทรัพยสินนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ในมาตรา ๑๐๓ ไดบัญญัติหามเจาหนาท่ี

ของรัฐมิใหรับทรัพยสินไวเปนการตอเนื่อง โดยหามมิใหรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอืน่ใดตอไปเปนเวลาอกีสองปนบัแตเจาหนาทีข่องรฐัในตาํแหนงใดๆ 

ไดพนจากตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐแลว แตในกรณีที่พนจากตําแหนง

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมไดวางแนวทางปฏิบัติในการรายงาน

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดไว สําหรับกรณีที่การรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใดที่มีมูลคาเกินสามพันบาท หรือในกรณีที่เปนการ

รับทรัพยสินที่ไมเปนไปตามประกาศขางตน ดังน้ัน การรับทรัพยสินของ

เจาหนาที่ของรัฐที่ไดพนจากตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐไปแลวยังไมถึงสองป 

จึงรบัไดเฉพาะกรณทีีม่กีฎหมาย หรอืกฎ หรอืขอบงัคบัทีอ่อกโดยอาศยัอาํนาจ

แหงกฎหมาย หรือการรับจากญาติ หรือการใหในลักษณะที่เปนการใหกับ

บุคคลทั่วไป สําหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด จากบุคคลอื่น

ที่ไมใชญาติ ที่มีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละบุคคลแตละโอกาสไมเกิน

สามพันบาทน้ัน เนื่องจากเจาหนาท่ีของรัฐผูที่พนจากตําแหนงเจาหนาที่

ของรฐัไปแลวจะไมมผีูบงัคบับญัชา ดงันัน้การรายงานขอรบัเจาหนาทีข่องรฐั
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ที่ไดพนจากตําแหนงไปแลวแตยังไมถึงสองป ตองรายงานการขอรับตอ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด

โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๗ เนื่องจาก

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนหนวยงานกลางที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบ

เจาหนาที่ของรัฐที่ไดพนจากตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐไปแลวยังไมถึงสองป 

ในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดตามกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต
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บทที่ ๕

บทสรุป

เจาหนาที่ของรัฐ(ทุกตําแหนง)จะรับทรัพยสินหรือประโยชน

อื่นใดไดตอเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจของ

กฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดนอกเหนือจาก

กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับขางตน จึงตองมาพิจารณาตามหลักเกณฑ

การรับทรัพยสินโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ ตามประกาศ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งสรุปได ดังนี้

๑. เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดไดก็ตอเมื่อ

มีกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายใหรับได 

การรับทรัพยสินในเรื่องนี้ จึงไดแก การรับเงินเดือน การรับเงินคาเบี้ยเลี้ยง

เดินทางไปราชการคาที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการ

ตางๆที่ทางราชการจัดใหทั้งในรูปแบบที่เปนสวัสดิการปกติและการจัด

สวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการ รวมถึง
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คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารหรือคาอาหารในระหวางการอบรม ประชุม

หรือสัมมนา เปนตน

๒. การรับทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐนอกเหนือจากการรับตาม

กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย เจาหนาที่

ของรัฐจะตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด

โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งไดแกการรับทรัพยสนิ

ดังตอไปนี้

 ๒.๑ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติ ไดแกการ

รับทรัพยสินฯ จาก ปู ยา ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ปา นา อา

หรือจากญาติของคูสมรสในลักษณะของช้ันตางๆ ในความเปนญาติเชนเดียว

กันกับที่ไดกลาวถึงขางตน ความเปนญาติจึงมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดา

เทานั้น การรับทรัพยสินฯ ในกรณีนี้ จึงไมสามารถนําไปใชในการอางการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนิติบุคคลได ประกอบกับการรับทรัพยสิน

จากญาติ เจาหนาที่ของรัฐสามารถรับไดโดยไมจํากัดจํานวนในการรับ ทั้งนี้

จะรับไดในจํานวนเทาไร จึงขึ้นอยูกับความสามารถในการใหของญาติที่เปน

ผูใหทรัพยสินฯ

103_p1-84_pc14.indd   54103_p1-84_pc14.indd   54 26/2/2556   22:00:4326/2/2556   22:00:43



สํานักงาน ป.ป.ช. 55

 ๒.๒ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของ

รัฐที่เปนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา เชน การรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคา

ในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท

ในกรณีที่ เป นการรับทรัพยสินที่มีมูลคาเกินสามพันบาท ซึ่ง

เจาหนาที่ของรัฐมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ 

หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจาหนาท่ีของรัฐผูรับฯ

จะตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชน

นั้นตอผู บังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผู บริหารสูงสุดของ

รัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบัน หรือองคกรที่

เจาหนาทีข่องรัฐผูนัน้สงักดัในทันททีีส่ามารถกระทําได เพือ่ใหผูบงัคบับญัชา

หรือผูบริหารสูงสุด วินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และ

สมควรท่ีจะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ไวเปน

สิทธิของตนหรือไม และในกรณีที่มีคําสั่งไมใหรับทรัพยสินหรือประโยชน

นั้นไว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหในทันที หากเปนกรณี

ที่ไมสามารถคืนไดก็ใหสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนฯ ใหกับหนวยงาน

ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว
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56 สํานักงาน ป.ป.ช.

การรับทรัพยสินฯ ของหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือ

เทียบเทาหรือของกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเปน

กรรมการ หรือผู บริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหผู รับฯ แจงราย

ละเอียดขอเท็จจริงในทันทีที่สามารถทําได เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน หรือในกรณีการรับทรัพยสินฯ

ของผู ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญหรือเปนผูดํารงตําแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ

ถอดถอน ใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในทันทีที่สามารถทําไดเก่ียวกับ

การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ซึ่งในกรณีนี้รวมถึงเจาหนาท่ีของรัฐ

ที่ไดพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐไปแลวยังไมถึงสองปดวยท่ีจะตองแจง

ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในทันทีที่สามารถทําไดเกี่ยวกับการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนนั้น

เพื่อวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปนฯ และสมควรท่ีจะใหรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไมและในกรณีที่มีคําสั่ง

ไมใหรับทรัพยสินฯ ก็ตองคืนทรัพยสินฯที่รับไวคืนใหแกผูใหในทันที หากไม

สามารถคืนไดก็ใหสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนฯ น้ัน ใหกับหนวยงาน

ที่ตนสังกัดโดยเร็ว (ในทันทีที่สามารถคืนได)

สําหรับการรับทรัพยสินของ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น ใหเจาหนาที่ของรัฐผูรับทรัพยสิน แจงราย

ละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอประธาน
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สํานักงาน ป.ป.ช. 57

สภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่

ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณี ในทันทีที่สามารถทําได เพื่อใหวินิจฉัย

วา สมควรที่จะใหรับทรัพยสินฯ หรือไม ในกรณีที่มีคําสั่งไมใหรับทรัพยสินฯ 

ก็ใหผูรับคืนทรัพยสินฯ ที่รับใหกับผูใหทรัพยสินในทันที และถาไมสามารถ

คืนทรัพยสินใหกับผูใหได ก็จะตองสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนฯ ใหกับ

หนวยงานที่ตนสังกัดโดยเร็ว (ในทันทีที่สามารถคืนได)

 ๒.๓  เจาหนาท่ีของรัฐที่ไดมีการรับทรัพยสินหรือประโยชน

อืน่ใด ทีเ่ปนการฝาฝนการรบัทรพัยสนิฯ ตามทีก่ฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในมาตรา ๑๐๓ จะตองไดรับ

โทษตามท่ีกฎหมายไดบัญญัติไวใน มาตรา ๑๒๒ ไดแกโทษจําคุก ไมเกิน

สามป ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

การรับทรัพย สินหรือประโยชนอื่นใดของเจ าหนาที่ของรัฐ

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ไดกําหนดหลักการในการรับทรัพยสินไวเพื่อปองกันมิใหเจาหนาที่ของรัฐ

เกิดประโยชนทับซอนหรือเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ

ประโยชนสวนรวม จากการไดรับทรัพยสินฯจากบุคคลใดๆ แลวไดนําความ

สัมพันธในสวนตนท่ีเกิดขึ้นจากการรับทรัพยสินนี้ เขาไปมีอิทธิพลในการ

ดําเนินการหรือวินิจฉัยสั่งการ ในการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ

ซึ่งหากเกิดเหตุการณเหลานี้ขึ้น ก็จะสงผลกระทบตอการบริหารราชการ

แผนดินและจะสงผลกระทบตอสังคมสวนรวมอยางยิ่ง
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บรรณานุกรม

บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ศาสตราจารย ดร. การสรางธรรมาภิบาล (Good 

Governance) ในสังคมไทย. กรุงเทพ : วิญูชน ๒๕๔๒

สํานักการตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ รวมมาตรฐานสากลวาดวยการทุจริต ๒๕๕๑

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของและประกาศคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรุงเทพฯ : บริษัท

อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) ๒๕๔๙

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กรุงเทพ : บริษัท สหมิตรพร้ินติ้งแอนด๔

พับลิชชิ่ง จํากัด
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บรรณานุกรม

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ศาสตราจารย ดร. การสรางธรรมาภิบาล (Good 

Governance) ในสังคมไทย. กรุงเทพ : วิญูชน ๒๕๔๒

สํานักการตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ รวมมาตรฐานสากล วาดวยการทุจริต ๒๕๕๑

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของและประกาศคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรุงเทพฯ : 

บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) ๒๕๔๙

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กรุงเทพ : บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิง๔

แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด
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นายอภินันทน  อิศรางกูร ณ อยุธยา  เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. แถลงวาในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ผานมา  มีเร่ือง

สําคัญที่ควรแถลงใหสื่อมวลชนทราบ

จํานวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่องกลาวหา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคเพื่อไทย และู ฎ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรครวมรัฐบาล  รับทรัพยสินู ฎ ฐ

หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล ุ นอกเหนือจากทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใดที่ควรไดตามกฎหมาย  และกลาวหา ฎ

นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  กับพวก  ุ ุ ฐ

ใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ

ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ไตสวน เพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง เร่ืองกลาวหา  สมาชิกสภาผูแทน

ขาวการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   ถนนนนทบุรี  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 99000

โทร. ๐ ๒๕๒๘ ๔๙๐๒ - ๔   โทรสาร. ๐ ๒๕๒๘ ๔๙๐๔     www.nacc.go.th
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ราษฎรพรรคเพื่อไทย  และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรครวมรัฐบาล  รบั

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือ

ประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และกลาวหา  นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ

รองนายกรัฐมนตรี  กับพวก ขมขืนใจหรือจูงใจใหมีการใหทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดโดยมิชอบ นั้น

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพิจารณาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง

ของคณะอนุกรรมการไตสวนแลว ขอเท็จจริงฟงไดดังนี้

๑. กรณีกลาวหาวา  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จบั

รางวัลในการจัดงานปใหม ไดทรัพยสินมีมูลคาเกินกวา ๓,๐๐๐ บาท  ฟงไดวา 

ในการจัดงานปใหม เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒  ของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร พรรคเพื่อไทย มิใชเปนการจัดงานของพรรคเพื่อไทย เนื่องจาก

กรรมการบริหารของพรรคมิไดมีการประชุมมีมติหรือเห็นชอบในเร่ือง

ดังกลาว  แตเปนกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเจาหนาที่ของพรรค

ไดจัดงานเล้ียงสังสรรคกันเอง โดยไดเชิญเจาหนาที่ของพรรคและผูที่รูจัก

คุนเคยไปรวมงานดวย เพื่อเปนการขอบคุณที่เคยชวยงานและกิจกรรม

ทางการเมือง ซึ่งในวันดังกลาวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคเพ่ือไทย และ

ผูทีเ่ขารวมงานไดนาํรางวลัหรอืของขวญัมารวมจบัรางวลัดวย โดยผูทีม่ารวมงาน
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70 สํานักงาน ป.ป.ช.

จะลงช่ือไวและไดมีการนํารายช่ือนั้นไปคละกันเพ่ือจับสลากรางวัล ซึ่งไดมี

การทยอยจับสลากรางวัลไปเรื่อย ๆ เชน เสื้อแจกเก็ต เปนตน  ในระหวาง

งานเลี้ยงดังกลาวไดมีการประกาศวาจะมีการใหรางวัลแก สมาชิกสภา

ผูแทนราษฎร ทีไ่มเคยขาดการประชมุสภาเลย ซึง่จากการไตสวนไดความวา 

มีการมอบกุญแจรถยนตเปนของขวัญในวันดังกลาว  แตมิใชเปนกุญแจ

รถยนตของจริง เปนเพียงรูปลูกกุญแจท่ีทําจากกระดาษหรือโฟมเทานั้น   

และไมไดมีการมอบรถยนตหรือของขวัญใดๆ เปนรางวัล  เนื่องจากมีการ

ทักทวงวา ของรางวัลมีมูลคาเกินกวา ๓,๐๐๐ บาท อาจเขาขายเปนการ

ตองหามตามกฎหมาย จึงมีการยกเลิกการใหรางวัลดังกลาว  ประกอบกับ

รางวัลที่มีการประกาศจะใหนั้น ยังมิไดมีการจัดซื้อมาหรือมีอยูในลักษณะ

ที่พรอมจะใหไดในขณะนั้น   และจากการตรวจสอบไมปรากฏวา มีผูใดได

ครอบครองรถยนตตามที่ระบุวาเปนของรางวัลตามคํากลาวหาแตอยางใด

คณะกรรมการ ป.ป.ช.  พิจารณาแลวเห็นวา จากการไตสวนไม

ปรากฏพยานหลักฐานวา การจับสลากรางวัลของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

พรรคเพ่ือไทย ในวันงานปใหมเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒  มีการกระทํา

อันเปนการฝาฝนหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลกั

เกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ี

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
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การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๐๓ ขอกลาว

หาไมมีมูล  ใหขอกลาวหาตกไป

๒. กรณีกลาวหาวา  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรครวมรัฐบาล  

รับประโยชนจาก บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ในการจัดเครื่องบิน

เที่ยวพิเศษจากจังหวัดเชียงใหมไปจังหวัดแมฮองสอน และกลาวหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายปยสวัสด์ิ อัมระนันทน

กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) รวมกันใช

อํานาจขมขืนใจหรือจูงใจใหพนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

กระทําการเอื้อประโยชนใหแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรครวมรัฐบาล

ดังกลาว

ฟงไดว า  นายชินวรณ  บุณยเกียรติ  ประธานคณะทํางาน

พรรครวมรัฐบาล ไดมอบหมายใหเจาหนาที่ประสานงานไปยังบริษัท 

การบินไทย จํากัด (มหาชน) วา จะมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรครวม

รัฐบาล ประมาณ ๔๐ คน ประสงคเดินทางไปราชการในเสนทางเชียงใหม

– แมฮองสอน ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒  แตไมสามารถสํารองที่นั่งใน

เท่ียวบินประจําได  เนื่องจากจํานวนการสํารองท่ีนั่งของผูโดยสารใน

เที่ยวบินประจําเต็มท้ังสองเที่ยวบิน  (ปกติบริษัทฯ จะมีเที่ยวบินประจํา
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เสนทางเชียงใหม - แมฮองสอน  ทําการบินทุกวัน ๆ ละ ๒ เที่ยวบิน ดวย

เครื่องบินแบบ ATR- ๗๒  เปนเครื่องบินขนาดเล็ก ความจุ ๖๖ ที่นั่ง) บริษัทฯ  

พิจารณาแลวเห็นวา การจองเที่ยวบินของผูโดยสารในวันดังกลาวมีเปน

จํานวนมาก จึงไดพิจารณาหาแนวทางตามหลักเกณฑที่ปฏิบัติมา กลาวคือ 

หากในชวงใดมีความจําเปนที่ตองเพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับลูกคาที่มีปริมาณ

ความตองการมากข้ึน ฝายขายจะประสานงานกับฝายวางแผนเพ่ือ

ตรวจสอบวามีเครื่องบินวางหรือไม  มีลูกเรือวางหรือไม  หากฝายวางแผน

ตรวจสอบแลวปรากฏวา มเีครือ่งบนิและลูกเรอืวางเพยีงพอ  กจ็ะจดัเทีย่วบนิเสรมิ

เขาไปในระบบเพื่อจําหนายต๋ัวโดยสารใหแกลูกคาตอไป  ซึ่งในกรณีของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหากมีจํานวนผูเดินทางดวยเครื่องบินของบริษัทฯ 

ในเที่ยวนั้นเปนจํานวนมากก็จะปฏิบัติตามวิธีการดังกลาว  และเนื่องจาก

สนามบินแมฮองสอน เปนสนามบินที่มีรันเวยคอนขางส้ัน  บริษัทฯ จึงไดจัด

เที่ยวบินเสริมจากเชียงใหมไปสงที่แมฮองสอน  เปนเครื่องบินแบบ ATR-๗๒ 

ความจุ ๖๖ ที่นั่ง  โดยมีการจองที่นั่งไว ๔๕ ที่นั่ง สวนที่เหลือไดนําไป

จําหนายใหประชาชนทั่วไป และในเที่ยวบินขากลับก็ไดเปดจําหนายบัตร

โดยสารใหแกประชาชนทั่วไปตามปกติ   ในการจัดเที่ยวบินเสริมดังกลาว

ไมปรากฏพยานหลักฐานวา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ  รองนายกรัฐมนตรี 

 นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท การบินไทย
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จํากัด (มหาชน)  หรือผูบังคับบัญชาตามสายงาน ไดใชอํานาจขมขืนใจ

หรือจูงใจใหพนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด  จัดเท่ียวบินเสริมใหแต

อยางใด คงเปนไปตามหลักเกณฑโดยปกติ และจากการตรวจสอบปรากฏ

วา มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๗ คน เดินทางโดยเคร่ืองบินของ

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินจากจังหวัดเชียงใหมไปจังหวดั

แมฮองสอน ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒  และมีประชาชนท่ัวไปรวมเดินทาง

ไปดวย  ซึ่งบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดสงใบแจงหน้ีคาโดยสาร

เครื่องบิน (ภายในประเทศ) ไปยังสํานักการคลังและงบประมาณ  สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  เพื่อเบิกจายเงินคาโดยสารเคร่ืองบินของ

สมาชิกสภาผู แทนราษฎรขางตน ในอัตราคาโดยสารตามหลักเกณฑ

ของบริษัทฯ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.  พิจารณาแลวเห็นวา จากการไตสวนไม

ปรากฏพยานหลักฐาน วา การขอใหจัดเครื่องบินเที่ยวจากจังหวัดเชียงใหม

ไปจังหวัดแมฮองสอน ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรครวมรัฐบาล 

เปนการกระทําฝาฝนหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง 

หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของ

เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
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มาตรา ๑๐๓  และไมปรากฏพยานหลักฐาน วา นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  

และนายปยสวัสดิ์   อัมระนันทน  ไดใชอํานาจขมขืนใจหรือจูงใจใหพนักงาน

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กระทําการเอื้อประโยชนใหแกสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรพรรครวมรัฐบาล ในกรณีดังกลาวขอกลาวหาไมมีมูล   ให

ขอกลาวหาตกไป
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