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 ในประเทศไทยมอีาชีพต่าง ๆ มากมาย สดุแท้แต่บุคคลท่ีจะเลอืกว่าอาชีพใดจะเหมาะสม ตามความชอบ

ความถนัดหรือความฝันของแต่ละบุคคล และมีอีกอาชีพหนึ่งซ่ึงคนในสังคมส่วนใหญ่ ให้การยอมรับ 

และมีผู้คนมากมายพยายามฟันฝ่าให้ตนได้รับโอกาสเข้ามาเข้าสู่อาชีพนี้ อาชีพนั้น คือ “เจ้าพนักงานของรัฐ”

 เจ้าพนกังานของรฐั เป็นอาชีพทีม่หีลกัการพืน้ฐานคอืบรกิารประชาชน โดยยดึประส่วนรวมเป็นทีต่ัง้

การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ โดยปกติจะได้รบัค่าตอบแทน (Compensation) ท่ีรฐัจ่ายให้แก่ผูป้ฏบัิตงิาน 

ซึ่งอาจอยู่ในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน เช่น เงินเดือนพื้นฐาน (Base Salary) ค่าตอบแทนลักษณะอื่น ๆ 

(Allowance) สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล (Benefit/Fringe Benefit) หรือบางหน่วยงานอาจได้รับ 

เงินรางวัลประจ�าปี (Bonus) ซึ่งการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดข้างต้นนั้น เจ้าพนักงานของรัฐมีสิทธิ ์

โดยชอบธรรมที่จะรับได้ เพราะเป็นการรับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้เจ้าพนักงานของรัฐสามารถรับได้

 การรบัทรพัย์สนิหรือประโยชน์อืน่ใดอกีรปูแบบหนึง่ในระบบราชการไทย ซึง่เกิดข้ึนมาอย่างยาวนาน

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการรับในรูปแบบ “สินน�้าใจ” หรือ “สินบน” ซึ่งการรับในลักษณะนี้ เมื่อรับ

มาแล้วย่อมส่งผลให้การปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าพนกังานของรฐัเกดิความเอนเอยีง ไม่เป็นไปตามระเบยีบ กฎหมาย 

ที่ก�าหนด เป็นประตูน�าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของประเทศ

ที่ต้องสูญเสียไป ความไว้วางใจของคนในสังคม ตลอดจนภาพลักษณ์ของประเทศ

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของค�าว่า “สินน�้าใจ” และ 

“สินบน” ไว้ดังนี้

  “สินน�้าใจ” คือ เงินหรือทรัพย์ที่ให้เป็นรางวัล

 “สินบน” คือ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู ้นั้นกระท�าการ          

หรือไม่กระท�าการอย่างใดในต�าแหน่ง ไม่ว่าการนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ (กฎ น.)

 แม้ว่า สินน�้าใจ จะเป็นการให้โดยมีพื้นฐานในลักษณะความมีน�้าใจไมตรี ความประทับใจ

ความเมตตา ที่มีต่อกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับ โดยลักษณะท่ัวไปของ “ผู้รับ” เมื่อได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์   

อื่นใดมาแล้ว ก็จะเกิดความรักใคร่พอใจหรือเกิดความเกรงใจต่อ “ผู ้ให้” และเมื่อถึงคราวที่ “ผู ้รับ”  

ต้องตอบแทนบุญคุณก็ยากที่จะปฏิเสธ ยิ่งไปกว่านั้นถ้าการให้นั้นเป็นการให้ที่แอบแฝงโดยหวังประโยชน์ 

การรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด
บทที่

1



2

บทที่ 1 การรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด

หรือผลตอบแทนจากการที่เจ้าพนักงานของรัฐจะต้องกระท�าหรือไม่การกระท�าใด ๆ ในต�าแหน่ง ไม่ว่าการนั้น

จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ด้วยแล้ว เช่นนี้ การรับ “สินน�้าใจ” อาจกลายเป็นการ “รับสินบน” ไปในที่สุด

 เมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงของ “สินบน หรือ สินน�้าใจ” ของระบบราชการไทย พบว่าเมื่อเดือน

มีนาคม 2560 นิตยสาร Forbes ได้เปิดเผยผลการศึกษาการรับเงินใต้โต๊ะของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเอเชีย 

ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ “Transparency International” (TI) เป็นเวลา 18 เดือน  

พบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐไทยรับเงินใต้โต๊ะเป็นอันดับ 3 (ร้อยละ 41) รองจากอินเดีย (ร้อยละ 69) และเวียดนาม 

(ร้อยละ 65) และเมื่อเดือนเมษายน 2561 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผย “ผลกระทบของ 

สถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันไทย ด้านงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2545 - 2561) สรุปไว้ว่า  

ถ้าสามารถลดการรับสินบนได้ร้อยละ 1 จะส่งผลให้มูลค่าที่สูญเสียจากการทุจริตลดลง 10,000 ล้านบาท  

ซึ่งหมายความว่าถ้าลดสินบนได้ทั้งหมดหรือร้อยละ 100 จะส่งผลให้มูลค่าที่สูญเสียจากการการทุจริต      

ลดลง 1 ล้านล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 1 ใน 3 ของงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ 2562 (3 ล้านล้านบาท) 

แน่นอนว่าเงนิจ�านวนมหาศาลซึง่เป็นเงินของประชาชนผูเ้สยีภาษีท่ีต้องสญูเสยีไปนีส้ามารถน�าไปสร้างความเจริญ 

ให้ประเทศชาติได้อย่างมากมาย

 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ “Transparency International” (TI) ก�าหนดให้

“การรับสินน�้าใจ” เป็นกลุ่ม “ประพฤติมิชอบ” (Misconduct) เป็นการคอร์รัปชันรูปแบบหนึ่งที่ต้อง “ขจัด”      

ให้หมดไป โดยประเทศต่าง ๆ มกัจะก�าหนดมาตรการการรบัทรัพย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดอนัค�านวณเป็นเงินได้ 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมี 3 แนวคิดหลัก ๆ คือ

 แนวคิดแรก ไม่ห้ามการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แต่ต้องเปิดเผยการรับประโยชน์ในรอบปี

ต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ เช่น การรับทรัพย์สทินหรือประโยชน์อื่นใดของประธานาธิบดี

สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

 แนวคิดที่สอง ก�าหนดวงเงินที่สามารถรับได้ตามปกติประเพณีนิยม ได้แก่ การแสดงความยินดี 

การแสดงความเสียใจ และธรรมจรรยา ซึ่งหมายถึงการรับจากญาติตามฐานานุรูป       

	 แนวคดิท่ีสาม ห้ามรบัของขวญัหรอืประโยชน์อืน่ใดท่ีค�านวณเป็นเงินได้ทุกชนดิ หรอื “No Gift Policy”

ตามหลักคดิทีว่่า เจ้าหน้าทีข่องรฐัมหีน้าทีบ่ริการประชาชนและมรีายได้จากภาษท่ีีประชาชนให้แล้ว จงึไม่สมควร 

รับประโยชน์ใด ๆ อีก

 ปัจจุบันประเทศไทยใช้แนวคิดที่สอง โดยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นการห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู ้ใดรับทรัพย์สิน  

หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด ยกเว้น 3 กรณี คือ

 กรณีแรก ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัย

อ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
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	 กรณีท่ีสอง เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู ้สืบสันดาน หรือญาติที่ให ้

ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป

	 กรณีที่สาม การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ�านวน

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ        

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 1 

 การปฏิบัติตนของเจ้าพนักงานของรัฐเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด จ�าเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องท�าความเข้าใจ ไตร่ตรอง แยกแยะ และตระหนักอยู่เสมอในการด�ารงตนขณะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ 

(รวมถงึผูซ่ึ้งพ้นจากการเป็นพนกังานของรฐัมาแล้วยงัไม่ถงึสองปีด้วย) จึงขอเสนอแนวคดิเพือ่ใช้ยดึถอืเป็นหลกั 

ในการปฏิบัติตนของเจ้าพนักงานของรัฐให้เกิดขึ้นในตน แบ่งออกเป็น 4 ข้อ ดังนี้

	 1.	รู้ตนเอง	(Know	yourself)

  มีค�ากลา่วที่วา่ “ไม ่มีชัยชนะใดที่ยิ่งใหญ ่ไปกวา่การชนะใจตนเอง” หากทา่นเข า้ใจตนเอง    

รู้จักอุปนิสัยใจคอตนเองและคิดท�าในสิ่งที่ถูกต้องดีงามก็เปรียบเสมือนท่านมีภูมิคุ้มกันความคิดจิตใจท่ีจะท�า

สิ่งต่าง ๆ  และยิ่งไปกว่านั้นหากท่านยึดหลักคิดในการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

ไม่รบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดทีข่ดัต่อหลกักฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติและตดัสนิใจทีย่ดึถือความถกูต้อง 

มาเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีด้่วยแล้ว แน่นนอนว่าชวีติราชการของท่านจะพบแต่ความสขุประสบความส�าเรจ็ 

ได้อย่างไม่ยากเย็นนัก

	 2.	รู้หน้าที่	(Know	the	duty)

  ค�าว่า “หน้าที่” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง 

“กิจที่ต้องท�าด้วยความรับผิดชอบ” จึงอาจกล่าวได้ว่า “หน้าที่” มาพร้อมกับ “ความรับผิดชอบ” ท่านควรรู้

และเข้าใจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง ของเพื่อนร่วมงาน ของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

เมื่อท่านเป็นเจ้าพนักงานของรัฐและจ�าต้องด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กฎหมายให้อ�านาจไว้  

ควรปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบขอบเขตและต้องรับผิดชอบต่อการกระท�าของตน

1 คัดบางส่วนจากเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 5) พ.ศ. …., พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ, วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ส�านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ.
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บทที่ 1 การรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด

	 3.	รู้กฎหมาย	(Know	the	law)

  มาตรา 3 วรรคสอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ว่า รัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 

และหลกันติธิรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม

   “มาตรา 82 (2) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก�าหนดให้

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ     

มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ”

  ข้อความข้างต้นย�้าให้เห็นถึงหลักการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานของรัฐที่ต ้องยึดถือ

หลกักฎหมายในการปฏบิติัหน้าที ่จึงปฏเิสธไม่ได้ว่าเจ้าพนกังานของรฐัต้องรูแ้ละเข้าใจกฎหมายต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง 

กับการปฏิบัติหน้าที่ของตน ตลอดจนค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

 4.	รู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	(Know	the	problems	and	solutions)

  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใด และการรบัสนิบนของเจ้าพนกังานของรฐั เป็นหนึง่ในรปูแบบ

ของการทุจริตที่ยังพบเห็นกันอยู่มากในปัจจุบัน ซึ่งหากจะท�าให้ปัญหานี้ลดน้อยถอยลงหรือหมดไปจากสังคม

คงต้องวิเคราะห์ต้นตอของเหตุปัจจัยว่าท�าไมวงจรการทุจริตลักษณะนี้ยังคงด�าเนินอยู่ได้

  ปัญหาบางเรื่องเราสามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้เสร็จเด็ดขาดโดยทันที แต่บางปัญหา

อาจต้องใช้เวลานานในการค้นหาแนวทางการแก้ไข ซึ่งค�าตอบหรือแนวทางที่ได้ก็ต้องการการพิสูจน์ว่า 

เป็นค�าตอบที่ใช่เป็นค�าตอบที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและสามารถน�าไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปได้

  “จอร์จ โพลยา” (George Polya : ค.ศ. 1887 - 1985) ชาวฮงัการ ีเป็นอาจารย์ด้านคณติศาสตร์

ที่สถาบันเทคโนโลยีสวิส ซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ได้เสนอแนวคิด “การแก้ไขปัญหา 4 ขั้นตอน” ซึ่งแนวคิดนี้ยังถูกน�ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  

อธิบายได้ ดังนี้ 

	 	 1)	การวิเคราะห์และก�าหนดรายละเอียดของปัญหา	

   1.1 สิ่งที่ต้องการคืออะไร 

   1.2 ข้อมูลที่ก�าหนดให้คืออะไรบ้าง

   พจิารณาข้อมูลและเง่ือนไขทีก่�าหนดให้เพียงพอทีจ่ะหาค�าตอบของปัญหาหรอืไม่ ถ้าไม่เพยีงพอ

ควรหาข้อมูลเพิ่มเติม 
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  2)	การวางแผนในการแก้ปัญหา

   เมื่อท�าความเข้าใจปัญหาแล้ว ต่อไปก็ด�าเนินการวางแผนในการแก้ปัญหา เป็นการค้นหา

ความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ปัญหา) และตัวไม่รู้ค่า (ค�าตอบ) ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือ

และหาวิธีการเพือ่ให้ได้ซึง่ค�าตอบ สิง่ส�าคัญคือประสบการณ์ท่ีจะน�ามาปรับใช้ในข้ันตอนนี ้ เช่น “เคยแก้ปัญหา          

ในลักษณะนี้หรือไม่” และควรใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาน�ามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาโดยปรับปรุง        

ให้เหมาะสมกับปัญหาใหม่ 

  3)	การด�าเนินการแก้ไขปัญหา

   เมือ่วางแผนในขัน้ตอนท่ี 2 แล้ว จงึด�าเนนิการเพ่ือแก้ปัญหา ซ่ึงเป็นการลงมอืปฏบัิตติามแผน

หรือแนวทางที่วางไว้ อาจตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน เพิ่มเติมรายละเอียด แล้วลงมือปฏิบัติจนได ้

ความส�าเร็จ ถ้าไม่ส�าเร็จต้องค้นหาและท�าการแก้ปัญหาจนสามารถแก้ปัญหาได้

 	 4)	การตรวจสอบและปรับปรุง

   จากนั้นน�าผลการด�าเนินการมาตรวจสอบว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ ถ้าแก้ได้...   

ถือว่าส�าเร็จ แต่ถ้าแก้ไม่ได้... จะต้องมีวิธีปรับปรุงให้ดีข้ึนเป็นการมองย้อนกลับไปยังค�าตอบท่ีได้มา เริ่มจาก   

การตรวจสอบความถูกต้อง ความสมเหตุสมผลของค�าตอบและยุทธวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ มีค�าตอบหรือยุทธวิธีอื่น

ในการแก้ปัญหานี้อีกหรือไม่ 2

   ค�าถาม... “หากท่านไปบ้านบุคคลหนึ่งซึ่งไม่เคยไปมาก่อนและท่านต้องการเข้าห้องน�้า” 

ท่านจะท�าอย่างไร ? ค�าตอบแรก ๆ  กค็งไม่พ้นค�าตอบท่ีว่า… “กต้็องถามเจ้าของบ้าน ไม่อย่างนัน้จะไปถูกไหมล่ะ”

   ปัญหาการรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงานของท่าน บุคลากรในหน่วยงาน

ต้องร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจกันเพื่อหาวิธีป้องกันและแก้ไข “ใครจะรู้เรื่องบ้านนั้นดีไปกว่าเจ้าของบ้าน” 

	 	 สิ่งที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง	คือ	“ความละอายที่จะกระท�าผิด”

  เหตุผลของการทุจริตมีมากมายหลายประการ ประเด็นหลัก ๆ ก็ได้แก่

   ใช้อ�านาจโดยไม่เป็นธรรม	: เพราะความโลภ ความเห็นแก่ตนเองและพวกพ้อง

  	 มีค่านิยมที่ผิด	: ยกย่องคนที่มีเงิน ยกย่องคนที่มี ต�าแหน่ง/หน้าที่การงานสูง

   รายรับไม่พอกับรายจ่าย	: ปัญหาหนี้สิน ไม่ประมาณตน

   ขาดอุดมการณ์/อุดมคติ	: ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและตั้งม่ันน�าไปเป็นแนวทาง        

ในการด�าเนินชีวิต

2 4. รู ้ปัญหาและแนวทางการแก้ไข, เนื้อหาบางส่วนจากบทความเปิดโลกการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 2, ณัชพล ตองหว้าน, โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ. 
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บทที่ 1 การรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด

   ขาดคณุธรรม	: ความซือ่สตัย์สจุรติ ความกตญัญกูตเวท ี(ต่อประเทศชาต)ิ ความละอายต่อบาป

และเกรงกลวัต่อบาป เป็นเรือ่งทีส่�าคัญมากเพราะเป็นส่ิงท่ีอยูภ่ายใน เป็นเครือ่งกล่ันกรองการคดิ การตดัสนิใจ 

ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ดีงาม มีความละอายไม่กล้าท่ีจะท�าในสิ่งท่ีผิด แม้ว่าขณะท่ีท�าจะไม่มีใคร  

“รับรู้หรือเห็น” ในสิ่งที่ตนเองได้ท�าลงไป แม้เป็นความผิดเล็กน้อยก็ไม่กล้าที่จะท�าผิด ดังหลักธรรมค�าสอน     

ของพระพุทธเจ้า เร่ือง “หริโิอตตัปปะ” หิร ิคอื ความละอายต่อบาป มคีวามละอายท่ีจะคดิ จะพดู หรอืจะกระท�า 

ความชั่ว สามารถหยุดตัวเองไม่ให้ความชั่วชนะใจ “โอตตัปปะ” คือ ความเกรงกลัวต่อบาป มีความกลัว              

ต่อบาปกรรมท่ีตนกระท�าด้วยกาย วาจา และใจ อันจะเกิดมีขึ้นแก่ตน เมื่อเกิดหิริโอตตัปปะกับจิตใจแล้ว  

จะสามารถยับยั้งความชั่วไว้ได้  ไม่พากาย วาจา ใจ ไปท�าความชั่วต่าง ๆ เช่น ผิดครรลองคลองธรรม ผิดจารีต

ประเพณี หรือผิดกฎหมาย

“

”

อย่าตอบแทนบุญคุณส่วนตัว
ด้วยผลประโยชน์ประเทศชาติ

(เติ้ง เสี่ยวผิง ผู้น�ำสูงสุดแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน พ.ศ. 2520 - 2540)
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด

 ในบทน้ีจะกล่าวถึงกฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ

การห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และได้ท�าการเปรียบเทียบต�าแหน่ง 

เจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามกระท�าการและบทก�าหนดโทษเมื่อมีการฝ่าฝืนกฎหมายนั้น ๆ

 1.	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติไว้ในหมวด 9 การขัดกัน 

แห่งผลประโยชน์ ที่เกี่ยวกับการห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไว้ดังนี้

  มาตรา	184 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง

    (3) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

รฐัวสิาหกจิ เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากทีห่น่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรอืรฐัวิสาหกจิปฏบัิตต่ิอบุคคลอืน่ ๆ 

ในธุรกิจการงานปกติ

    ให้น�า (2) และ (3) มาบังคับใช้แก่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หรอืสมาชกิวฒุสิภา และบคุคลอืน่ซึง่มใิช่คูส่มรสและบตุรของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภานัน้

ที่ด�าเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู ้ร่วมด�าเนินการ หรือผู ้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร  

หรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระท�าการตามมาตรานี้ด้วย

  มาตรา	186 ให้น�าความในมาตรา 184 มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่กรณี

ดังต่อไปนี้

    (1) การด�ารงต�าแหน่งหรือการด�าเนินการท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ี

หรืออ�านาจของรัฐมนตรี

    (2) การกระท�าตามหน้าที่และอ�านาจในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือ

ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ

    นอกจากกรณีตามวรรคหน่ึง รัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือต�าแหน่งกระท�าการใด

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐ 

บทที่

2
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บทที่ 2
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใด

เพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่ก�าหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม

 2.	พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
	 	 การทจุรติ	พ.ศ.	2561

  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           

พ.ศ. 2561 ได ้บัญญัติห ้ามเจ ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งจะเป ็นต ้นเหตุ  

น�าไปสู่การด�าเนินการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

  “เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.

  มาตรา	128 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณ

เป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออก 

โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา       

ตามหลักเกณฑ์และจ�านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด 

    ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก

บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 

    บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม

  มาตรา	173 เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การ

ระหว่างประเทศ ผู้ใด เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

เพื่อกระท�าการหรือไม่กระท�าการอย่างใดในต�าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าท่ีต้องระวางโทษ

จ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ�าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

  มาตรา	174 ผู ้ใดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่

ขององค์การระหว่างประเทศ กระท�าการหรือไม่กระท�าการอย่างใดในต�าแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สิน           

หรอืประโยชน์อืน่ใดซึง่ตนได้เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัไว้ก่อนท่ีตนได้รบัแต่งตัง้ในต�าแหน่งนัน้ ต้องระวางโทษจ�าคกุ 

ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ�าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

  มาตรา	175 ผู ้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส�าหรับตนเอง

หรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ     

หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน            

ให้กระท�าการหรือไม่กระท�าการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี   

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

	 3.	ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
	 	 เรื่อง	หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

	 	 ของเจ้าพนักงานของรัฐ	พ.ศ.	2563

  ประกาศฉบับนี้ได้ก�าหนดค�านิยามความหมายของ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

โดยธรรมจรรยา ญาติ หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ ไว้ดังนี้ 

  “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันส�าคัญ และให้

หมายความรวมถึงการรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดอนัอาจค�านวณเป็นเงนิได้ในโอกาสการแสดงความยนิด ี

การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสยีใจ หรอืการให้ตามมารยาทท่ีถือปฏบัิติกนัในสงัคมด้วย

  “ญาติ” หมายความว่า พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา     

คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม

  “ประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้” หมายความว่า สิ่งท่ีมีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา  

การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

  นอกจากการก�าหนดค�านิยามความหมายไว้ตามข้างต้นแล้ว ประกาศฉบับนี้ยังได้วางหลักเกณฑ์

การรับทรัพย์สินที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 128 ไว้ในกรณี   

ต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องทราบและถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

  ข้อ	5 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู ้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณ

เป็นเงินได้นอกเหนอืจากการรบัทรัพย์สนิหรอืประโยชน์อนัควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรอืข้อบงัคบัท่ีออกโดยอาศยั 

อ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาท่ีก�าหนดไว้ 

ในประกาศนี้

  ข้อ	6 เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้

    (1) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซ่ึงมิใช่ญาติ ท่ีมีราคา

หรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

    (2) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้นเป็นการให้ 

ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

  ข้อ	7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก�าหนดไว้ในข้อ 6 ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาโดยมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นต้องแจ้ง

รายละเอียดข ้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย ์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต ่อหัวหน้าส ่วนราชการ  
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บทที่ 2
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใด

ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าพนักงาน

ของรัฐผู ้นั้นสังกัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับสิ่งนั้นไว้ เพื่อให้วินิจฉัยว่า มีเหตุผลความจ�าเป็น  

ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าพนักงานของรัฐผู ้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้ 

เป็นสิทธิของตนหรือไม่

    ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู ้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู ้บริหารสูงสุด 

ของหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค�าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถ       

คืนให้ได้ ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงาน      

ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว

    เมื่อได้ด�าเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู ้นั้นไม่เคยได้รับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าว

    ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู ้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่ง

หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ        

หรอืกรรมการหรอืผูบ้ริหารสงูสดุของหน่วยงานอืน่ของรฐั ให้แจ้งรายละเอยีดข้อเทจ็จรงิเกีย่วกับการรบัทรพัย์สนิ 

หรือประโยชน ์อื่นใดนั้น ต ่อผู ้มีอ�านาจแต ่งตั้ งถอดถอน ส ่วนผู ้ด�ารงต�าแหน ่งประธานกรรมการ

และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ�านาจถอดถอน  

ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อด�าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

    ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู ้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน        

หรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก 

แล้วแต่กรณี เพื่อด�าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

    ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู ้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง       

ส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอ�านาจ 

แต่งตั้งถอดถอน เพื่อด�าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

    การรายงานตามข้อนี้ ให้รายงานตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 	 ข้อ	8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ของ

เจ้าพนักงานของรัฐตามประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับกับผู ้ซ่ึงพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้ว 

ไม่ถึงสองปีด้วย
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

 4. ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการให้หรอืรบัของขวญัของเจ้าหน้าท่ี
	 	 ของรฐั	พ.ศ.	2544

  ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ได้ให้นยิาม ค�าว่า “ของขวญั” “ปกติประเพณนียิม” “หน่วยงานของรฐั” “เจ้าหน้าท่ีของรฐั” “ผูบั้งคับบัญชา” 

และ “บคุคลในครอบครัว” และระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการให้หรอืรบัของขวญัของเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

พ.ศ. 2544 มีสาระส�าคัญ ดังนี้ 

  “ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี 

และให้หมายความรวมถงึ เงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใดทีใ่ห้เป็นรางวลัให้โดยเสน่หา หรอืเพือ่การสงเคราะห์ 

หรอืให้เป็นสนิน�า้ใจ การให้สทิธพิเิศษซึง่มใิช่เป็นสทิธทิีจ่ดัไว้ส�าหรบับคุคลทัว่ไปในการได้รบัการลดราคาทรพัย์สนิ 

หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง 

หรอืท่องเทีย่ว ค่าทีพ่กัค่าอาหาร หรอืสิง่อืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนัและไม่ว่าจะให้เป็นบตัร ตัว๋ หรอืหลกัฐานอืน่ใด 

การช�าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง

  “ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส�าคัญซ่ึงอาจมีการให้ของขวัญกัน

และให้หมายความรวมถงึ โอกาสในการแสดงความยนิด ีการแสดงความขอบคณุ การต้อนรบั การแสดงความเสยีใจ 

หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู ่ในก�ากับดูแลของรัฐ      

ทุกระดับทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 

  “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

  “ผู้บังคบับัญชา” ให้หมายความรวมถึง ผูซ่ึ้งปฏบัิติหน้าท่ีหวัหน้าหน่วยงาน ท่ีแบ่งเป็นการภายใน

ของหน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอ�านาจบังคับบัญชา       

หรือก�ากับดูแลด้วย 

  “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู ่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา

หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน

  ข้อ	4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต

  ข้อ	5 เจ้าหน้าทีข่องรฐัจะให้ของขวัญแก่ผูบั้งคบับัญชาหรอืบุคคลในครอบครวัของผูบั้งคบับัญชา

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
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บทที่ 2
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใด

    การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญ

ที่มีราคาหรือมูลค่าเกินจ�านวนท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก�าหนดไว้ส�าหรับ    

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ   

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้ 

    เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท�าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ

เพือ่มอบให้หรอืจัดหาของขวญัให้ผูบ้งัคับบญัชาหรอืบคุคลในครอบครวัของผูบ้งัคบับญัชาไม่ว่าในกรณใีด ๆ มไิด้

  ข้อ	6 ผู ้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู ้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ

จากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5

  ข้อ	7	เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ

จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิได้ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญ ตามกรณีท่ีก�าหนด

ไว้ในข้อ 8 

    ผูท้ีเ่กีย่วข้องในการปฏิบตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าทีข่องรฐัตามวรรคหนึง่ ได้แก่ ผูม้าติดต่องาน

หรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้ 

    (1) ผู้ซึ่งมีค�าขอให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง 

การขอให้ออกค�าสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น 

    (2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ท�ากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อ

จัดจ้างหรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น 

    (3) ผู้ซึ่งก�าลังด�าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก�ากับดูแล เช่น 

การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์เป็นต้น 

    (4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  ข้อ	8 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ

จากผู ้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญท่ีให้ตามปกติ

ประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจ�านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติก�าหนดไว้ส�าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ         

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  ข้อ	9 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  

ทีค่ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตกิ�าหนดไว้ ส�าหรบัการรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด  
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โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าท่ีก�าหนดไว้ตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  ข้อ	12 เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไป  

ในการแสดงความยินดีการแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาส

ต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออก โดยใช้บัตรอวยพร การลงนาม

ในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยม 

การแสดงความยนิดกีารแสดงความปรารถนาด ีการแสดงการต้อนรับ หรอืการแสดงความเสยีใจ ด้วยการปฏบัิตติน 

เป็นแบบอย่างแนะน�า หรือก�าหนดมาตรการจูงใจที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตส�านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใน

บังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด

 5.	ประมวลกฎหมายอาญา

  มาตรา	149  ผู ้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด

หรอืสมาชกิสภาเทศบาล เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใดส�าหรบัตนเองหรอืผู้อืน่โดยมชิอบ 

เพือ่กระท�าการหรอืไม่กระท�าการอย่างใดในต�าแหน่งไม่ว่าการนัน้จะชอบหรอืมชิอบด้วยหน้าที ่ ต้องระวางโทษจ�าคกุ 

ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ�าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต

  มาตรา	201 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในต�าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี หรือพนักงาน

สอบสวน เรียก รบั หรือยอมจะรับทรัพย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดส�าหรบัตนเองหรอืผูอ่ื้นโดยมชิอบเพือ่กระท�าการ 

หรือไม่กระท�าการอย่างใดในต�าแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าท่ี ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ 

ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ�าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต

	 6.	กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.1	องค์การบริหารส่วนจังหวัด

    พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติ

เกี่ยวกับการห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไว้ดังนี้

    มาตรา	44/3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องไม่กระท�าการ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

       (2) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคล     

ในธุรกิจการงานตามปกติ
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บทที่ 2
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใด

  6.2	เทศบาล 

    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับการห้าม

เจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไว้ดังนี้

    มาตรา	48	จตุทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ

เลขานุการนายกเทศมนตรี ต้องไม่กระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

       (2) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคล 

ในธุรกิจการงานตามปกติ

	 	 6.3	องค์การบริหารส่วนต�าบล

    พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับการห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไว้ดังนี้

    มาตรา	64/2 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล และ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล ต้องไม่กระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

        (2) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ

หรือรัฐวิสาหกิจนอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคล ในธุรกิจ

การงานตามปกติ

  6.4	กรุงเทพมหานคร

    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ได้บัญญัติเกี่ยวกับการห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไว้ดังนี้

    มาตรา	51 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องไม่กระท�าการ ดังต่อไปนี้

       (2) รบัเงินหรอืประโยชน์ใด ๆ เป็นพเิศษจากส่วนราชการ หรอืหน่วยงานของรฐั

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย ์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัท ซ่ึงกรุง เทพมหานครถือหุ ้น 

นอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์หรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคล 

ในธุรกิจการงานตามปกติ

	 	 6.5	เมืองพัทยา

    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

ได้บัญญัติห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไว้ดังนี้

    มาตรา	49 นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา 

ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา และที่ปรึกษา ต้องไม่กระท�าการ ดังต่อไปนี้

       (2) รบัเงนิหรอืประโยชน์ใด ๆ เป็นพเิศษจากส่วนราชการ หรอืหน่วยงานของรฐั 
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หรอืรฐัวสิาหกจิ หรือการพาณิชย์ของเมืองพทัยาหรือบรษิทัซ่ึงเมอืงพทัยาถือหุ้น นอกเหนอืไปจากท่ีส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์หรือบริษัท ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ

 7.	ค�าสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน	ที่	38/2519
	 	 	เรื่อง	การปฏิบัติตนของข้าราชการฝ่ายพลเรือน	ต�ารวจ	ทหาร

  ข้อห้ามการปฏิบัติตนของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ต�ารวจ ทหาร

  1. ห้ามรับเลี้ยงจากพ่อค้าที่กระท�าธุรกิจกับหน่วยงานราชการของตนหรือจากผู้มาติดต่อ

ขออนุญาต หรือขอรัฐบริการจากทางราชการหรือผู้ที่อาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน

  ข้อพึงปฏิบัติของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ต�ารวจ ทหาร

  7. ไม่พึงรับเงินของขวัญ หรือสิ่งตอบแทนราคาแพงจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่มิใช่

ญาติสนิท

	 8.		พระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการพลเรอืน	พ.ศ.	2551

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติห้ามเจ้าพนักงานของรัฐ    

รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไว้ดังนี้

  “ข้าราชการพลเรือน” หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้    

ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน

  มาตรา 83 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท�าการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 

      (3) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต�าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ 

ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

      (5) ต้องไม่กระท�าการหรือยอมให้ผู ้อื่นกระท�าการหาผลประโยชน์อันอาจท�าให้ 

เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต�าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

	 9.	พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
	 	 หรือหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	2502

  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502

ได้บัญญัติห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไว้ดังนี้
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หรือประโยชน์อื่นใด

  “พนักงาน” หมายความว่า ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการหรือบุคคล

ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ บริษัทจ�ากัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งทุนท้ังหมด   

หรือทุนเกินกว่าร้อยละห้าสิบเป็นของรัฐ โดยได้รับเงินเดือนหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นจากองค์การ 

บริษัทจ�ากัดห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งนี้นอกจากผู้เป็นเจ้าพนักงานอยู่แล้วตามกฎหมาย

  มาตรา 6 ผูใ้ดเป็นพนักงานเรียก รบัหรอืยอมจะรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด ส�าหรบัตนเอง

หรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระท�าการหรือไม่กระท�าการอย่างใดในหน้าท่ี ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบ

ด้วยหน้าที ่ ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่ห้าปีถงึยีส่บิปี หรอืจ�าคกุตลอดชีวติ และปรบัตัง้แต่สองพนับาทถงึสีห่มืน่บาท

หรือประหารชีวิต

 10. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

   เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู ้ปฏิบัติงานอื่น

ในหน่วยงานของรัฐ

   หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

   มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม

ของเจา้หน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย

       (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

   มาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 5 ให้ใช้เป็นหลักส�าคัญในการจัดท�าประมวลจริยธรรม

ของหน่วยงานของรัฐที่จะก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงาม

ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส�าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระท�า 

หรือไม่ควรกระท�า ตลอดจนการด�ารงตนในการกระท�าความดีและละเว้นความช่ัว ซึ่งได้ก�าหนดให้มี 

คณะกรรมการมาตรฐานทางจรยิธรรมเป็นผูก้�าหนดหลกัเกณฑ์การจดัท�าประมวลจรยิธรรม คูม่อื หรอืแนวทาง 

ปฏิบัติเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลใช้เป็นหลักเกณฑ์ส�าหรับการจัดท�าประมวลจริยธรรม  

และข้อก�าหนดจริยธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมยังมิได้ด�าเนินการจัดท�าหลักเกณฑ์การจัดท�า

ประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จ

 11. ประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการห้ามเจ้าพนักงานของรัฐ
	 	 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

    11.1 มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู ้ด�ารงต�าแหน่ง

ในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ 

และองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

   มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคล ดังต่อไปนี้

   (1)  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

   (2) ผู ้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ ได้แก่ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประธานกรรมการและกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

   (3) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

   (4) หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ได้แก่ เลขาธิการส�านักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการส�านักงานผู ้ตรวจการแผ่นดิน  

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

   มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ ให ้ใช ้บังคับแก่สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

และคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 219 วรรคสอง ด้วย

	 	 	 หมวด	1	มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์

        ข้อ	9 ต้องไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด

ในประการที่อาจท�าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่

        ข้อ	10 ต้องไม่รับของขวัญของก�านัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่

เป็นการรับจากการให้โดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับได้

    11.2	ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง	

พ.ศ.	2551

       “ข้าราชการการเมือง” หมายความว่า นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการ

การเมืองอื่นที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง

	 	 	 หมวด	2	มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมือง

        ข้อ	14 ข้าราชการการเมืองต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือต�าแหน่ง

การเป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่า

จะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม

        ข้อ	22 ข้าราชการการเมอืงต้องไม่เรยีกร้องของขวญั ของก�านลั หรอืประโยชน์อืน่ใด

จากบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส 

ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกัน
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หรือประโยชน์อื่นใด

	 	 	 	11.3	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

       “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรอืน พนกังานราชการ และลกูจ้างในสงักดั

ราชการพลเรือน

       ข้อ	7 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศัยต�าแหน่งหน้าท่ี

และไม่กระท�าการอนัเป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน 

ดังนี้

           (1)  ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู ้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับ

ซึ่งของขวัญ แทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด�ารงต�าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง   

หรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้        

ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป

 บทก�าหนดโทษ

	 1.	โทษทางจริยธรรมและโทษทางวินัยหรือเป็นเหตุให้พ้นจากต�าแหน่ง

  1.1	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560

      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติบทก�าหนดโทษ 

หากมีการกระท�าอนัเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญัติตามมาตรา 184 มาตรา 185 มาตรา 186 และมาตรา 187 ไว้ดงันี้

        มาตรา	101 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ

                (7) กระท�าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 184 หรือมาตรา 185

        มาตรา	170 ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ

                (5) กระท�าการอันเป็นการตองห้ามตามมาตรา 186 หรือมาตรา 187

  1.2	กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 	 		 1.2.1	องค์การบริหารส่วนจังหวัด

         พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ได้บัญญัติบทก�าหนดโทษหากมีการกระท�าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 44/3 ไว้ดังนี้

   		 			 	 	มาตรา	36 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต�าแหน่ง เมื่อ

                   (5) กระท�าการฝ่าฝืนมาตรา 44/3 (1) หรือ (2)

     1.2.2	เทศบาล

         พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติบทก�าหนดโทษ

หากมีการกระท�าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 48 จตุทศ ไว้ดังนี้
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การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

          มาตรา	48	ปัญจทศ นายกเทศมนตรีพ้นจากต�าแหน่ง เมื่อ

                     (5) กระท�าการฝ่าฝืนมาตรา 48 จตุทศ

	 	 	 		 	1.2.3	องค์การบริหารส่วนต�าบล

          พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ได้บัญญัติบทก�าหนดโทษหากมีการกระท�าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 64/2 ไว้ดังนี้

          มาตรา	64 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลพ้นจากต�าแหน่ง เมื่อ

                   (5) กระท�าการฝ่าฝืนมาตรา 64/2

	 	 	 		 	1.2.4	กรุงเทพมหานคร

          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ได้บัญญัติบทก�าหนดโทษหากมีการกระท�าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 51 ไว้ดังนี้

          มาตรา	52 การกระท�าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ ให้ถือว่าเป็นการ

กระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

                   (5) กระท�าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 186 หรือมาตรา 187

      1.2.5	เมืองพัทยา

          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ได้บัญญัติบทก�าหนดโทษหากมีการกระท�าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 49 ไว้ดังนี้

           มาตรา	50 นายกเมืองพัทยาพ้นจากต�าแหน่ง เมื่อ 

                   (6) กระท�าการฝ่าฝืนมาตรา 49

	 	 1.3	ค�าสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน	ที่	38/2519	เรื่อง	การปฏิบัติตน

ของข้าราชการฝ่ายพลเรือน	ต�ารวจ	ทหาร

      การปฏบิตักิารตามค�าสัง่นี ้ใหป้ลดักระทรวง ปลดัทบวง อธบิด ีรวมทัง้ผูบ้งัคบับญัชาทีด่�ารงต�าแหน่ง

เทียบเท่าต�าแหน่งดังกล่าว และผู้บังคับบัญชาฝ่ายทหารเป็นผู้รับผิดชอบ กับให้ผู้บังคับบัญชา ตามล�าดับช้ัน 

คอยสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และตักเตือนแนะน�าผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ การจงใจฝ่าฝืนข้อห้าม  

1. ถึง 5. เป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรง และให้พิจารณาลงโทษอย่างเคร่งครัด

  1.4	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551

      มาตรา	84 ข ้าราชการพลเรือนสามัญผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 81 

และมาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 ผู้นั้นเป็นผู้กระท�าผิดวินัย

      มาตรา	88 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู ้ใดกระท�าผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย 

เว้นแต่ มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7 การด�าเนินการทางวินัย
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บทที่ 2
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใด

      โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังต่อไปนี้

      (1) ภาคทัณฑ์

      (2) ตัดเงินเดือน

      (3) ลดเงินเดือน

      (4) ปลดออก

      (5) ไล่ออก

  1.5	ประมวลจรยิธรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการห้ามเจ้าพนกังานของรฐัรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด

     1.5.1	มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	และผู ้ด�ารงต�าแหน่ง

ในองค์กรอิสระ	รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ 

และองค์กรอิสระ	พ.ศ.	2561

         หมวด	4	การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

         ข้อ	27 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด 1 ให้ถือว่า

มีลักษณะร้ายแรง  

         การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด 2 และหมวด 3 

จะถือว ่ามีล ักษณะร้ายแรงหรือไม่ ให้พ ิจารณาถึงพฤติกรรมของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบ ัต ิ เจตนา 

และความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ นั้น

         ข้อ	28 การด�าเนินการแก่บุคคลตามข้อ 3 ว่ากระท�าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วย

การนั้น

     1.5.2 	ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง

พ.ศ.	2551

         หมวด	3	การก�ากับดูแล

         ข้อ	30 นายกรัฐมนตรีมีหน้าท่ีก�ากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของรัฐมนตรี 

และข้าราชการการเมืองอ่ืนทีน่ายกรัฐมนตรแีต่งตัง้ให้เป็นไปตามระเบียบนี ้ ในกรณท่ีีพบว่ามกีารประพฤตปิฏบัิตติน 

ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบนี้ให้นายกรัฐมนตรีด�าเนินการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท�า

         ข้อ	31 รัฐมนตรีมีหน้าที่ก�ากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ

การเมืองอื่นที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่พบว่ามีการประพฤติปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้อง    

ตามระเบียบนี้ให้รัฐมนตรีด�าเนินการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท�า

                ถ ้าปรากฏว่ารัฐมนตรีผู ้ใดมิได ้ด�าเนินการให้เป ็นไปตามวรรคหนึ่ง 

ให้นายกรัฐมนตรีแจ้งให้รัฐมนตรีผู้นั้นด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

	 	 	 		 1.5.3	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

	 	 	 		 		 	 	หมวด	3	กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

	 	 	 		 		 	 	ส่วนที่	2	ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

         ข้อ	18 การฝ่าฝ ืนจริยธรรมตามความในหมวด 2 ของประมวลจริยธรรมนี้

เป็นความผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ 

พ.ศ. 2537 แล้วแต่กรณี

  1.6	ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการให้หรอืรบัของขวญัของเจ้าหน้าท่ีของรฐั	พ.ศ.	2544

     ข้อ	10 ในกรณทีีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัผูใ้ดจงใจปฏิบัตเิกีย่วกับการให้ของขวญั หรอืรบัของขวญั

โดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

          (1) ในกรณทีีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัเป็นข้าราชการการเมอืง ให้ถอืว่าเจ้าหน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้

ประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ด�าเนินการตามระเบียบ ที่นายกรัฐมนตรีก�าหนด

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการการเมือง 

          (2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก (1) หรือ

พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู ้นั้น 

เป็นผู้กระท�าความผิดทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีด�าเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าท่ี     

ของรัฐผู้นั้น

     ข้อ 11 ให้ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง และให้ค�าแนะน�า

ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนต่อส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี  

ว ่าเจ ้าหน ้าที่ของรัฐผู ้ ใดปฏิบัติ ในการให ้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ ่าฝ ืนระเบียบนี้ ให ้ส�านักงาน 

ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อด�าเนินการตามระเบียบนี้

	 2.	โทษทางอาญา

  2.1	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พ.ศ.	2561

      มาตรา	129 การกระท�าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ ให้ถือว่าเป็นการกระท�า

ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

      มาตรา	169 เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 128 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปี

หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

      มาตรา	173 เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
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บทที่ 2
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใด

ระหว่างประเทศผู้ใด เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส�าหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

เพื่อกระท�าการหรือไม่กระท�าการอย่างใดในต�าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวาง

โทษจ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ�าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

      มาตรา	174 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ี

ขององค์การระหว่างประเทศ กระท�าการหรือไม่กระท�าการอย่างใดในต�าแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในต�าแหน่งนั้น ต้องระวางโทษ

จ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ�าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

      มาตรา	175 ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส�าหรับตนเอง

หรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ 

หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน  

ให้กระท�าการ หรอืไม่กระท�าการในหน้าทีอ่นัเป็นคณุหรอืเป็นโทษแก่บคุคลใด ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิห้าปี 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

  2.2	ประมวลกฎหมายอาญา

      มาตรา 149 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด 

หรอืสมาชกิสภาเทศบาล เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใดส�าหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่โดยมิชอบ

เพ่ือกระท�าการหรอืไม่กระท�าการอย่างใดในต�าแหน่งไม่ว่าการนัน้จะชอบหรอืมชิอบด้วยหน้าที ่ ต้องระวางโทษจ�าคกุ 

ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ�าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต

      มาตรา	201 ผ ู ้ใดเป็นเจ้าพนักงานในต�าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู ้ว ่าคดี

หรอืพนกังานสอบสวน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดส�าหรับตนเองหรือผูอ้ืน่โดยมชิอบ 

เพ่ือกระท�าการหรอืไม่กระท�าการอย่างใดในต�าแหน่ง ไม่ว่าการนัน้จะชอบหรอืมชิอบด้วยหน้าท่ี ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกตัง้แต่ห้าปีถงึยีส่บิปี หรือจ�าคกุตลอดชวีติ และปรบัตัง้แต่หนึง่แสนบาทถงึสีแ่สนบาท หรอืประหารชวีติ

  2.3	พระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิของพนกังานในองค์การหรอืหน่วยงานของรฐั	พ.ศ.	2502

      มาตรา	6 ผู ้ใดเป็นพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระท�าการหรือไม่กระท�าการอย่างใดในหน้าที่ ไม่ว่าการนั้นจะชอบ 

หรอืมชิอบด้วยหน้าที ่ ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่ห้าปีถงึยีสิ่บปี หรอืจ�าคกุตลอดชีวติ และปรบัตัง้แต่สองพนับาท  

ถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

ล�าดับ กฎหมาย เจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกบังคับใช้
บทก�าหนดโทษ	/

สภาพบังคับ

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560

 มาตรา 184 (3) ไม ่ รับเงินหรือ
ประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เป ็นพิ เศษ นอกเหนือไปจากท่ี 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรอืรฐัวสิาหกิจ ปฏบิติัต่อบคุคลอืน่ ๆ   
ในธุรกิจการงานปกติ

- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
- คู ่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู ้แทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
- บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภานั้นที่
ด�าเนนิการในลกัษณะผูถ้กูใช้ ผูร่้วมด�าเนนิการ
หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา

- สมาชิกภาพของสมาชิกสภา
ผู ้ แทนราษฎรสิ้ นสุ ดลง
ตามมาตรา 101 (7)   

- ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง 
ตามมาตรา 170 (5)

มาตรา 186 - รัฐมนตรี

2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2561

มาตรา 128 - เจ้าพนักงานของรัฐ
“เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายความว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู ้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.

ฝ่าฝืนมาตรา	128
ต้องรับโทษทางอาญา ดังนี้
- จ�าคุกไม่เกินสามปี 
- หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
- หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
ตามมาตรา 169 
และให้ถอืว่าเป็นการกระท�า
ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่
ราชการหรือความผิดต่อ
ต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
ตามมาตรา 129

มาตรา 173 - เจ้าพนักงานของรัฐ 
- เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ 
- เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ

ฝ่าฝืนมาตรา	173	 
ต้องรับโทษ ดังนี้
- จ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี
- จ�าคุกตลอดชีวิต
- ปรับหนึง่แสนบาทถงึสีแ่สนบาท

มาตรา 174 - เจ้าพนักงานของรัฐ 
- เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ 
- เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ

ฝ่าฝืนมาตรา	174 
ต้องรับโทษ ดังนี้
- จ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี
-	จ�าคุกตลอดชีวิต
- ปรับหน่ึงแสนบาท ถึงสีแ่สนบาท

มาตรา 175 - ผู้ใด  
(อาจเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือไม่ได้
เป็นเจ้าพนักงานของรัฐก็ได้)

ฝ่าฝืนมาตรา	175	 
ต้องรับโทษ ดังนี้
- จ�าคุกไม่เกิน 5 ปี
- ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
- หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ตารางเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด



24

บทที่ 2
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใด

ล�าดับ กฎหมาย เจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกบังคับใช้
บทก�าหนดโทษ	/

สภาพบังคับ
3 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

เรื่อง	หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ	พ.ศ.	2563

ข้อ 7 - เจ้าพนักงานของรัฐ
- ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ

มาแล้วไม่ถึงสองปี

หากฝ่าฝืนประกาศฯ จะเป็น 
การฝ่าฝืนตามมาตรา 128  
ต้องรับโทษทางอาญา จ�าคุก 
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 
หกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
ตามมาตรา 169

4 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ศ.	2544

ข้อ 5
ข้อ 6 
ข้อ 7
ข้อ 8

- เจ้าหน้าที่ของรัฐ
- บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจ
ปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบน ี้  
ให้ด�าเนินการ ดังนี้ 
- ข้าราชการการเมือง ให้ถือ

ว่าผู้นั้นประพฤติปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามคุณธรรม 
และจริยธรรม 

- ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นข้าราชการประเภทอื่น
นอกจากข้าราชการการเมือง
ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เป็นผู้กระท�าความผิดทางวินัย

5 ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 149 - เจ้าพนักงาน
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ 
- สมาชิกสภาจังหวัด  
- สมาชิกสภาเทศบาล

ฝ่าฝืนมาตรา	149 
ต้องรับโทษ ดังนี้
- จ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี
- จ�าคุกตลอดชีวิต 
- ปรับหน่ึงแสนบาท ถึงสีแ่สนบาท 
- ประหารชีวิต

6 กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.1	พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.	2540	และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 44/3 - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- เลขานกุารนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
- ท่ีปรกึษานายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- พ้นจากต�าแหน่ง
  ตามมาตรา 36 (5) 

6.2	พระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	2496	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 48 จตุทศ - นายกเทศมนตรี 
- รองนายกเทศมนตรี
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
- เลขานุการนายกเทศมนตรี
- สมาชิกสภาเทศบาล

- พ้นจากต�าแหน่ง
  ตามมาตรา 48 ปัญจทศ (5) 
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

ล�าดับ กฎหมาย เจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกบังคับใช้
บทก�าหนดโทษ	/

สภาพบังคับ

6.3	พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	พ.ศ.	2537	และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 64/2 - นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

- รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
- เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล

- พ้นจากต�าแหน่ง
  ตามมาตรา 64 (5)

6.4	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	2528	และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 51 - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
- พ้นจากต�าแหน่ง
  ตามมาตรา 52 (5)

6.5	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 49 - นายกเมืองพัทยา 

- รองนายกเมืองพัทยา
- เลขานุการนายกเมืองพัทยา
- ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา
- ประธานที่ปรึกษา
- ที่ปรึกษา
- สมาชิก

- พ้นจากต�าแหน่ง
  ตามมาตรา 50 (6) 

7
ค�าสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน	ที่	38/2519	

เรื่อง	การปฏิบัติตนของข้าราชการฝ่ายพลเรือน	ต�ารวจ	ทหาร
ข้อ 1 
ข้อ 7

- ข้าราชการฝ่ายพลเรือน
- ต�ารวจ
- ทหาร

การจงใจฝ่าฝืนข้อห้าม ข้อ 1 
เป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรง

8 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551

มาตรา 83 - “ข้าราชการพลเรือน” หมายความว่า บุคคล  
ซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
ให ้รับราชการโดยได ้รับเ งินเดือนจากเงิน 
งบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน

หากฝ่าฝืนมาตรา 83  
ต้องรับโทษทางวินัย 
ตามมาตรา 84 โดยโทษทางวินยั 
มีด้วยกัน 5 สถาน

9 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	2502

มาตรา 6 - “พนกังาน” หมายความว่า ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ กรรมการหรือบุคคล 
ผู้ปฏิบัติงาน ในองค์การ บริษัทจ�ากัด 
ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ซึ่งทุนทั้งหมดหรือทุนเกินกว่า 
ร้อยละห้าสิบเป็นของรัฐ โดยได้รับเงินเดือน    
หรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น จากองค์การ  
บริษัทจ�ากัด ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือ 
หน่วยงานนัน้ ๆ ทัง้นีน้อกจากผูเ้ป็นเจ้าพนักงาน 
อยู่แล้ว ตามกฎหมาย

ฝ่าฝืนมาตรา	6 
ต้องรับโทษดังนี้
- จ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี
- จ�าคุกตลอดชีวิต
- ปรับตั้งแต่สองพันบาท 
  ถึงสี่หมื่นบาท
- ประหารชีวิต
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บทที่ 2
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใด

ล�าดับ กฎหมาย เจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกบังคับใช้
บทก�าหนดโทษ	/

สภาพบังคับ
10 ประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

10.1	มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	และผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ	และองค์กรอิสระ	พ.ศ.	2561

หมวด	1
ข้อ 9
ข้อ 10

- ประธานศาลรัฐธรรมนูญและ 
  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
- ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 
- ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ 
  ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
- ประธานกรรมการและกรรมการป้องกัน   
  และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
- ประธานกรรมการและกรรมการตรวจ 
  เงินแผ่นดิน 
- ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิ 
  มนุษยชนแห่งชาติ
- ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
- เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
- เลขาธิการส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
- เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
  และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
  แห่งชาติ
- ให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
  สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  มาตรา 219 วรรคสอง

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
ในหมวด 1 ให้ถือว่ามีลักษณะ
ร้ายแรง ตามข้อ 27 และ 
ให้ด�าเนินการตามบทบัญญัติ 
ในรฐัธรรมนญู กฎหมาย ระเบยีบ          
หรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 
ตามข้อ 28

10.2	ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง	พ.ศ.	2551

หมวด	2
ข้อ 14
ข้อ 22

“ข้าราชการการเมือง” หมายความว่า นายก
รัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการการเมือง
อื่นที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง

เป็นความผิดวินัย ให้ 
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี 
ทีม่หีน้าทีก่�ากบัดแูลฯ ด�าเนินการ 
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระท�า ตาม ข้อ 30  
และ ข้อ 31

10.3	ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อ 6 “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการ
พลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
ในสังกัดราชการพลเรือน

เป็นความผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัต ิ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 หรือระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547 หรือระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจ�าของ 
ส่วนราชการ พ.ศ. 2537 
แล้วแต่กรณี ตาม ข้อ 18
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 มาตรา	128 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณ       

เป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออก    

โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา         

ตามหลักเกณฑ์และจ�านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด 

 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน     

หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น  

เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม

 ค�านิยาม

 เจ้าพนักงานของรัฐ หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ         

ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือน

ประจ�า ผู ้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู ้บริหารท้องถิ่น รองผู ้บริหารท้องถิ่น  

ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมาย 

ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ 

อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดา 

ซึ่งมีกฎหมายก�าหนดให้ใช้อ�านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ�านาจทางปกครองท่ีจัดตั้งข้ึนในระบบราชการ 

รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ตามกฎหมาย ป.ป.ช.

บทที่

3
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3 ราชบัณฑติยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554, พิมพค์รัง้ท่ี 2 (กรงุเทพฯ : ราชบัณฑติยสถาน, 2556), น.543.
4 เพิง่อา้ง, น.677.
5 เพิง่อา้ง, น.786.
6 เพิง่อา้ง, น.709.
7 อนุมานราชธน, พระยา, วฒันธรรมและประเพณตีา่ง ๆ ของไทย, (พระนคร : คลงัวทิยา, 2514), น.37.
8 อา้งแลว้ เชงิอรรถที่ 1, น.415.

 ทรัพย์สิน หมายความว่า วัตถุที่มีรูปร่าง รวมท้ังวัตถุที่ไม่มีรูปร่างซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ 

เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นวัตถุมีรูปร่าง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร กระแสไฟฟ้าที่ส่งตามสาย เป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง 3

 การรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์

อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันส�าคัญ และให้หมายความรวมถึง 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดงความยินดี การแสดง 

ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย

 ญาติ หมายความว่า พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา 

คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม

 บุพการี หมายถึง ญาติทางสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป ได้แก่ บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด 4 

 ผู้สืบสันดาน หมายถึง ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงมา ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ 5

 ประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ หมายความว่า สิ่งท่ีมีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา     

การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

 ประเพณ ีหมายความว่า สิง่ทีน่ยิมถอืประพฤตปิฏบิตัสิบื ๆ กนัมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนยีม

หรือจารีตประเพณี 6

 ประเพณีแบ่งได้เป็น จารีตประเพณี ขนบประเพณี และธรรมเนียมประเพณี       

 จารีตประเพณี คือ ประเพณีที่สังคมถือว่าถ้าใครในสังคมฝ่าฝืนหรืองดเว้นไม่กระท�าตาม ถือว่า    

เป็นความผิดความชั่ว จารีตประเพณีเป็นจรรยาและศีลธรรมของสังคม

 ขนบประเพณี คือ ประเพณีที่สังคมได้ตั้งหรือวางเป็นระเบียบแบบแผนข้ึนไว้ จะโดยตรง 

หรือโดยอ้อมแล้วแต่กรณี

 ธรรมเนียมประเพณี คือ ประเพณีที่สังคมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ไม่ถือว่าผิด เป็นแต่นิยม   

กันว่าควรประพฤติ 7

 ฐานานุรูป หมายความว่า สมควรแก่ฐานะ 8
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128
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หลักส�าคัญของมาตรา 128

  ห้ามเจ้าพนกังานของรฐัรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดอนัอาจค�านวณเป็นเงนิได้
 จากผู้ใด สามารถพิจารณาองค์ประกอบของกฎหมาย ได้ดังนี้

 1. เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ  

 2. ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ 

 3. จากผู้ใด

 4. หลักเกณฑ์ ตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ใช้บังคับกับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ      

มาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย โดยอนุโลม

 1. เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ

  เจ้าพนักงานของรัฐตามนิยามทีบ่ญัญตัไิว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการรับทรัพย์สิน 

หรอืประโยชน์อืน่ใดในมาตรา 128 ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีของรฐั ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ตลุาการศาลรัฐธรรมนญู

ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนั้น จากนิยามเจ้าพนักงานของรัฐข้างต้น  

จึงได้แก่บุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่ง ดังต่อไปนี้

  1)	เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีต�าแหน่งหรือเงินเดือน

ประจ�า ผู ้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู ้บริหารท้องถ่ิน รองผู ้บริหารท้องถ่ิน  

ผูช่้วยผูบ้รหิารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าพนกังานตามกฎหมายว่าด้วย 

ลักษณะปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ 

อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดา    

ซึ่งมีกฎหมายก�าหนดให้ใช้อ�านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ�านาจทางปกครองท่ีจัดตั้งข้ึนในระบบราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย

  2)	ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมืองอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภา        

ฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 

  3)	ผู ้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ ได้แก่ กรรมการการเลือกตั้ง ผู ้ตรวจการแผ่นดิน

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน



30

บทที่ 3
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ตามกฎหมาย ป.ป.ช.

9 ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิเรือ่ง ก�าหนดต�าแหน่งผูท้�าหน้าทีช่่วยเหลอืผูบ้รหิารท้องถิน่

และผูท้�าหน้าท่ีช่วยเหลอืสภาท้องถิน่หรอืสมาชกิสภาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นผูช่้วยผูบ้รหิารท้องถิน่ พ.ศ. 2561.

  4)	ผู ้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง ได้แก่ ผู ้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง

ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองส�าหรับข้าราชการ

พลเรือนและปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพส�าหรับข้าราชการทหาร  

และผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงผู ้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกรุงเทพมหานคร     

กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ารง

ต�าแหน่งอื่นตามที่กฎหมายก�าหนด ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ก�าหนด หรือผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด

  5)	ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งดังต่อไปนี้

   (1) กรุงเทพมหานคร ได้แก่

    (ก) ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการและผู ้ช ่วยเลขานุการผู ้ว ่าราชการ

กรุงเทพมหานคร

    (ข) เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร

    (ค) เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร

   (2) เมืองพัทยา ได้แก่

    (ก) ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา

    (ข) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา

   (3) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

   (4) เทศบาลนคร ได้แก่ ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี

   (5) เทศบาลเมือง ได้แก่ ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี

   (6) เทศบาลต�าบล ได้แก่ ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี

   (7) องค์การบริหารส่วนต�าบล ได้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 9

  6)	ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

  7)	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.  
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

 2. ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้

  เจ้าพนักงานของรัฐที่กล่าวไว้ตาม ข้อ 1. ไม่สามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ

ค�านวณเป็นเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับของขวัญ อุปกรณ์เครื่องใช้ บัตรของขวัญ บัตรก�านัล บัตรลดราคาสินค้า

หรือบริการ การรับความบันเทิง การรับบริการท่ีพัก การรับบริการโดยไม่คิดค่าบริการหรือคิดค่าบริการ 

น้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่น หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

  โดยของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสามารถคิดราคาเป็นเงินหรืออาจไม่สามารถคิดราคาได้

  - ของขวญัทีส่ามารถคดิราคาได้ (Tangible gifts) หมายความรวมถงึ สนิค้าบรโิภค ความบันเทิง 

การต้อนรับให้ที่พักการเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น สินค้าตัวอย่าง บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว  

บัตรก�านัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงินเป็นต้น

  - ของขวญัและประโยชน์อืน่ใดท่ีคดิเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถงึ

สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซื้อขายได้ อาทิ การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติ 

ด้วยความชอบส่วนตัว การเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้ หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์

มากกว่าคนอื่น ๆ

 3. จากผู้ใด

  กฎหมายได้แบ่งประเภทของบุคคลไว้ 2 ประเภท คือ 

  1. บุคคลธรรมดา ได้แก่ คน หรือมนุษย์   

  2. นิติบุคคล ได้แก่ บุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นโดยรับรองให้ มีสิทธิและหน้าที่ เช่นเดียวกับ

บุคคลธรรมดา นิติบุคคลน้ันจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยอ�านาจของบทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่ว่าจะเป็นประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 65 องค์กร        

หรือหน่วยงานใดที่ไม่มีกฎหมายรองรับไม่เป็นผู้ทรงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย

 4. บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด		

	 	 ของผูซ้ึง่พ้นจากการเป็นเจ้าพนกังานของรฐัมาแล้วยงัไม่ถงึสองปีด้วยโดยอนุโลม

  ผูท้ีพ้่นจากการเป็นเจ้าพนกังานของรฐัมาแล้วยงัไม่ถงึสองปี ยงัต้องปฏบัิตติามหลักเกณฑ์ในการ

รับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด กล่าวคือ ห้ามมิให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้  

จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัย

อ�านาจตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรบัทรัพย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์ 

และจ�านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด
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ข้อยกเว้นในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

 เจ้าพนักงานของรัฐสามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ ในกรณี
	ดังต่อไปนี้

 1. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ
	 	 ท่ีออกโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตัวอย่าง เช่น 

  เจ้าพนักงานของรัฐสามารถรับเงินเดือน เงินประจ�าต�าแหน่ง หรือค่าจ้างได้ เนื ่องจาก 

มีกฎหมายเกี่ยวกับเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่ง หรือระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับค่าจ้างไว้  

  เจ้าพนักงานของรัฐสามารถรับเงินค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะในการเดินทาง

ไปราชการได้ เช่น เจ้าหน้าทีท้่องถิน่สามารถรบัเงนิค่าเบีย้เลีย้งเดนิทางไปราชการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  เจ้าพนักงานของรัฐสามารถเบิกค่าที่พัก ค่าเดินทาง หรือรับประทานอาหาร ในการฝึกอบรม

สัมมนาได้ เช่น ข้าราชการทหารนายหนึ่ง ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยราชการ จึงมีสิทธิ์

เบิกค่ายานพาหนะในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย 

ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  เจ้าพนักงานของรัฐสามารถรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากรได้ เช่น กรมราชทัณฑ์เชิญอาจารย์

จากสถาบันอดุมศึกษาของรฐัเป็นวทิยากรในโครงการฝึกอบรม อาจารย์ผูน้ัน้จงึมสีทิธริบัเงนิสมนาคณุวทิยากรได้ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  

พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 2.	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุพการี	ผู้สืบสันดาน 
  หรือญาติที่ให้ตามประเพณี	หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป	

  ตามมาตรา 128 วรรคสอง ก�าหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐสามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อืน่ใดจากบุพการ ีผูส้บืสนัดาน หรอืญาตทิีใ่ห้ตามประเพณ ีหรอืตามธรรมจรรยาตามฐานานรุปูได้ ตวัอย่าง เช่น

  กรณีการรับจากบุพการี อาทิ มารดามีทรัพย์สิน 100 ล้านบาท มอบบ้านพร้อมที่ดินมูลค่า       

10 ล้านบาท ให้บุตรซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ 

  กรณกีารรบัจากผูส้บืสนัดาน อาท ิบตุรได้รบัเงนิรางวัลจากสลากกนิแบ่งรฐับาลมูลค่า 6 ล้านบาท

และได้มอบเงินจ�านวน 3 ล้านบาท ให้มารดาซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ
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การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

  กรณีการรับจากญาติ อาทิ ลุงมีที่นา จ�านวน 100 ไร่ มอบท่ีนา จ�านวน 10 ไร่ ให้หลานซ่ึงเป็น 

เจ้าพนักงานของรัฐ

  จากกรณีตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการีหรือญาติ

จะต้องพิจารณาจากฐานานุรูปของผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นว่ามีความสามารถที่จะให้ทรัพย์สิน    

หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐนั้นได้หรือไม่ และการให้ต้องสมควรแก่ฐานะของผู้ให้ กล่าวคือ

สอดคล้องกับความหมายของค�าว่า “ฐานานุรูป” อีกทั้งการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามกรณีตัวอย่าง

ดังกล่าว เป็นการให้ตามประเพณีที่สังคมถือประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา ดังนั้น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐในกรณีตัวอย่างที่กล่าวมานั้น จึงสามารถกระท�าได้

 3. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์
	 	 	 และจ�านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด

  การรับทรัพย์สินหรือรับประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ�านวนที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด นั้น ได้ถูกก�าหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงาน 

ของรัฐ พ.ศ. 2563 มีหลักเกณฑ์ดังนี้  

  3.1 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคา 

หรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส	ไม่เกิน 3,000 บาท

    หมายถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้จากบุคคลอื่น 

ซ่ึงมใิช่ญาติของเจ้าพนกังานของรฐั ทีไ่ด้รบัเนือ่งในโอกาสเทศกาลหรอืวนัส�าคญั หรอืในโอกาสแสดงความยนิดี      

การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ รวมถึงการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม 

อาทิ การรับในเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ วันเกิดของผู้รับ วันขึ้นบ้านใหม่ วันมงคลสมรส การรับของ 

ที่ระลึกงานศพ เป็นต้น โดยมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสดังกล่าว ไม่เกิน 3,000 บาท 

  3.2	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ที่เป็นการให้ในลักษณะ

ให้กับบุคคลทั่วไป

    หมายถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้น  

เป็นการให้โดยทัว่ไป ซึง่การให้ในลักษณะนีเ้ป็นการให้โดยไม่ก�าหนดตวัผูร้บัเป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ต้อง 

ค�านึงถึงมูลค่าของทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ อาทิ เจ้าพนักงานของรัฐได้รับรางวัลจากการจับสลาก 

การรับเงินรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาล การรับส่วนลดจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ การรับส่วนลดจากการ

ซื้อรถยนต์ การรับรางวัลจากการแข่งขัน การรับของแจกในฐานะผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น



34

บทที่ 3
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ตามกฎหมาย ป.ป.ช.

 การด�าเนินการกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และจ�านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด

 โดยการรับนั้นเป็นการรับจากบุคคลทั่วไปซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล 

แต่ละโอกาส เกนิ 3,000 บาท ซึง่เจ้าพนกังานของรฐัได้รบัมาโดยมีความจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องรบัไว้ เพือ่รกัษาไมตรี 

มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าพนักงานของรัฐจะต้องด�าเนินการ ดังนี้

 1) แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต่อหัวหน้า

ส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบัน หรือองค์กร      

ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู ้นั้นสังกัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับสิ่งนั้นไว้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล        

ความจ�าเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าพนกังานของรฐัผูน้ัน้รบัทรัพย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดนัน้ไว้ 

เป็นสิทธิของตนหรือไม่

 2) กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่น

ของรัฐ สถาบนั หรือองค์กรทีเ่จ้าพนักงานของรัฐผูน้ัน้สงักัด มคี�าสัง่ว่าไม่สมควรรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด 

ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที 

 ในกรณีทีไ่ม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าพนกังานของรัฐผูน้ัน้ส่งมอบทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดดงักล่าว

ให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว เมื่อได้ด�าเนินการแล้ว ให้ถือว่าเจ้าพนักงาน 

ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว

 3) กรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งดังต่อไปนี้ ให้แจ้งรายละเอียด

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอน 

  (1) หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า

  (2) กรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

  (3) กรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ 

  ส่วนผู ้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ         

หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ�านาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อให้    

ด�าเนินการ ตาม 1) และ 2)

 4) ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งดังต่อไปนี้ ให้แจ้งรายละเอียด

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา  

ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก เพื่อให้ด�าเนินการตาม 1) และ 2)

  (1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

  (2) สมาชิกวุฒิสภา
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

 5) ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งดังต่อไปนี้ ให้แจ้งรายละเอียด

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อให้ด�าเนินการ

ตาม 1) และ 2)

  (1) ผู้บริหารท้องถิ่น 

  (2) รองผู้บริหารท้องถิ่น

  (3) ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น

  (4) สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ส�าหรับการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้รายงานตามแบบรายงาน ที่ปรากฏ

อยู่ในแนบท้ายประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563
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บทที่ 3
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ตามกฎหมาย ป.ป.ช.

ตัวอย่างการรายงาน
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128
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บทที่ 3
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ตามกฎหมาย ป.ป.ช.

ผลของการฝ่าฝืนมาตรา	128	และบทก�าหนดโทษ

 1.	โทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม						

การทุจริต	พ.ศ.	2561

  เจ้าพนักงานของรัฐที่กระท�าการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 128 ซึ่งบัญญัติไว ้ในหมวด 6

ว่าด้วยการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ให้ถือว่าเป็นการกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ี

ราชการหรือความผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีใ่นการยติุธรรม ตามมาตรา 129 และต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิสามปี 

หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามมาตรา 169           

 2.	โทษทางอาญาตามกฎหมายอื่น

  ประมวลกฎหมายอาญา

  เจ ้าพนักงานของร ัฐที่กระท�าการฝ่าฝืนบทบัญญัต ิมาตรา 128 หากได ้ร ับทร ัพย ์ส ิน

หรือประโยชน์อ่ืนใดมาโดยมิชอบ โดยมีเจตนาพิเศษเพื่อกระท�าการหรือไม่กระท�าการอย่างใดในต�าแหน่ง 

ไม่ว่าการนัน้จะชอบหรือมชิอบด้วยหน้าที ่ เจ้าพนกังานของรัฐผูน้ัน้ย่อมมคีวามผิดฐานเป็นเจ้าพนกังานรบัสนิบน 

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 หรือ มาตรา 201 แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่ห้าปี 

ถึงยี่สิบปี หรือจ�าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต

  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	2502	

  เจ ้าพนักงานของรัฐที่กระท�าการฝ ่าฝ ืนบทบัญญัติมาตรา 128 อาจต ้องรับโทษตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 6  

หากเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระท�าการ

หรือไม่กระท�าการอย่างใดในหน้าที่ ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ห้าปี

ถึงยี่สิบปี หรือจ�าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวิต

  (เจ้าพนักงานของรัฐ หมายความรวมถึง พนักงานตามพระราชบัญญัติว ่าด้วยความผิด

ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502)
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

ผังแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ห้าม	เจ้าพนักงานของรัฐ
และผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี

รับ	ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้

กรณีดังต่อไปนี้สามารถรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดได้

โดยไม่ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

- รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย  

 กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ�านาจ  

 ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

- รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี  

 ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณี            

 หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป

- รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 

 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช ก�าหนด       

 ได้แก่

 1) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ 

  ค�านวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคา 

  หรอืมลูค่าในการรบัจากแต่ละบคุคลแต่ละ โอกาส 

  ไม่เกินสามพันบาท 

 2) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ

  ค�านวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้นเป็นการให้        

  ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

กรณีดังต่อไปนี้สามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้

แต่ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

รับมาแล้ว	โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือ

มูลค่ามากกว่าที่ก�าหนด	โดยมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง

รักษาไมตรี	มิตรภาพ	หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 

และไม่เกีย่วข้องกบัการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่  

แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงภายใน	30	วัน

ต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่

เจ้าพนกังานของรฐัผูน้ัน้สงักดั เพือ่ให้วินจิฉยัว่าสมควรจะให้รบัไว้

เป็นสิทธิของตนหรือไม่

กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ	หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด	มีค�าสั่งว่า	“ไม่สมควรรับ”	

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที

ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น

ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงาน ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น

สังกัดโดยเร็ว

หากฝ่าฝืน

- ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

- ให้ถือว่าเป็นการกระท�าผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
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	การรับทรัพย ์ สินหรือประโยชน์อื่นใดตามความในมาตรา	128	กับการให ้	
	หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
	การให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ศ.	2544

 การรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดของเจ้าพนกังานของรัฐ นอกจากจะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาและตามกฎหมายมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 แล้วก็ตาม แต่ในการให้

หรือรับทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐที่เป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

ที่เป็นส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่อยู ่ในการก�ากับดูแลของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลทุกระดับทั้งใน 

ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ในการให้หรือการรับของขวัญ 

ของเจ้าพนักงานของรัฐข้างต้น จะต้องปฏิบัติตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ซึ่งมีหลักการที่ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติเป็นการเพิ่มเติม

ในส่วนท่ีมิได้ก�าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐท่ีจะต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  

ซ่ึงเจ้าพนักงานของรัฐก็จะต้องปฏิบัติตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ด้วย โดยมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	พ.ศ.	2561

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ศ.	2544
ข้อสังเกต

มาตรา	4
“เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายความว่า
เจ้าหน้าทีข่องรฐั ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ในองค ์กรอิสระ และคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.

ข้อ	3
“เจ ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า 
ข ้ าราชการ พนักงานและลูกจ ้ าง  
ของหน่วยงานของรัฐ
“ผู้บังคับบัญชา” ให้หมายความรวมถึง  
ผู ้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที ่
แบ่งเป ็นการภายในของหน่วยงาน

“เจ้าพนักงานของรัฐ” ตามนิยามของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 
พ.ศ. 2561 มีความหมายครอบคลุม 
เจ้าพนักงานของรัฐทุกต�าแหน่ง

หลกัเกณฑ์ในการรบัทรัพย์สินหรอืประโยชน์อืน่ใด
ของเจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา 128
เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอื่น

บทที่

4
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บทที่ 4
หลักเกณฑ ในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา 128

เปรียบเทียบกับหลักเกณฑตามกฎหมายอื่น

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	พ.ศ.	2561

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ศ.	2544
ข้อสังเกต

ของรัฐ และผู ้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งในระดับ 
ที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอ�านาจ
บังคับบัญชาหรือก�ากับดูแลด้วย

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  
ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ 
ครอบคลุมเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งอยู่ในก�ากับของฝ่ายบริหาร  
หรือรัฐบาล จะเห็นได้ว่า เจ้าพนักงาน
ของรัฐตามนิยามมาตรา 4 แห่ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม    
การทุจริต พ.ศ. 2561 จะครอบคลุม
มากกว่า ซึ่งผู้บังคับบัญชาก็อยู่ใน 
ความหมายของนิยามค�าว่า             
เจ้าพนักงานของรัฐ ตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม    
การทุจริต พ.ศ. 2561 ด้วย

มาตรา	128
   ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ
ค�านวณเป็นเงนิได้จากผู้ใด นอกเหนอืจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ 
ตามกฎหมาย กฎ หรอืข้อบงัคับท่ีออกโดย
อาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ 
และจ�านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก�าหนด
   ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้
ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตาม
ฐานานุรูป
   บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
ของผู้ซ่ึงพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงาน 
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดย
อนุโลม

ข้อ	5
   เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญแก่
ผู ้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัว 
ของผู ้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณี 
ปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญ 
แก่กันมิได้
   การให้ของขวัญตามปกติประเพณ ี
นิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ   
จะให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกิน 
จ�านวนท่ีคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก�าหนดไว้ 
ส�าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่   
ของรัฐตามกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตมิได้
   เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะท�าการเรี่ยไรเงิน 
หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการ 
ใด ๆ เพื่อมอบให้หรือจัดหาของขวัญ   
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัว 
ของผู้บังคับบัญชาไม่ว่า กรณีใด ๆ มิได้

   มาตรา 128 ก�าหนดหลักเกณฑ์เรื่อง 
ของการห้ามเจ้าพนักงานของรัฐ  
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
และข้อยกเว้นในการรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งก�าหนด 
เฉพาะตัวเจ้าพนักงานของรัฐเท่านั้น  
ไม่รวมถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อื่นใดของบุคคลในครอบครัว           
เจ้าพนักงานของรัฐ
   ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 5 
ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 กล่าวโดยสรุป
คือเป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์การให้
ของขวัญและการเรี่ยไรหรือการใช้เงิน
สวัสดิการเพื่อมอบหรือจัดหาของขวัญ
ให้ผู้บังคับบัญชาและบุคคลในครอบครัว 
ตลอดจนการก�าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคล 
ในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
และผู้บังคับบัญชาในการรับของขวัญ 
  ซึ่งก็ต้องด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด

ข้อ	6
   ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจ
ให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวญัจาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึง่เป็น  ผูอ้ยู่ในบงัคบับญัชา
มิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	พ.ศ.	2561

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ศ.	2544
ข้อสังเกต

ข้อ	7
   เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็น
เป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ 
ของขวัญจากผูท่ี้เกีย่วข้องในการปฏบิตัหิน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการ 
รบัของขวญัตามกรณทีีก่�าหนดไว้ในข้อ 8 ฯลฯ

ข้อ	8
   เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็น
เป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน 
รับของขวัญจากผู ้ที่เกี่ยวข้องในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 
เฉพาะกรณี การรับของขวัญที่ให้ตามปกติ 
ประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีราคา 
หรือมูลค่าไม่เกินจ�านวนที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก�าหนดไว้ ส�าหรับการรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต

ข้อ	9
   ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว 
เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในภายหลังว่า 
เป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้  
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกัน   
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
ก�าหนดไว้ส�าหรับการรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่า
เกินกว่าที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต

   ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก�าหนดเฉพาะตัวเจ้าพนักงานของรัฐ  
ที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
มาแล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์         
ที่ก�าหนด (ไม่รวมถึงบุคคลในครอบครัว) 
โดยเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นต้องเป็น 
ผู้รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดต่อผู้บังคับบัญชา

   ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ       
ก�าหนดรวมไปถงึกรณทีีเ่จ้าพนกังานของรฐั
ทราบภายหลงัว่าบคุคลในครอบครัว 
รบัของขวัญมาโดยไม่เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก�าหนด ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น   
ต้องรายงานการรับทรัพย์สิน              
หรือประโยชน์อืน่ใดของบคุคลในครอบครัว
ต่อผู้บังคับบัญชา ตามประกาศ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยอนุโลม
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บทที่ 4
หลักเกณฑ ในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา 128

เปรียบเทียบกับหลักเกณฑตามกฎหมายอื่น

	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามความในมาตรา	128	กับการเรียกรับสินบน
	ของเจ้าพนักงานของรัฐ

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

ตามท่ีบัญญัติไว ้ในมาตรา 128 เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินได้ก็ต ่อเมื่อการรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อืน่ใดนัน้ได้มกีฎหมาย กฎ หรอืข้อบงัคบัทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายอนญุาต 

ให้เจ้าพนักงานของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และ 

จ�านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด แต่ถ้าการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐ 

ผู้นั้นมีลักษณะเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส�าหรับตนเองหรือผู ้อื่นโดยมิชอบ       

เพือ่กระท�าการหรือไม่กระท�าการอย่างใดในต�าแหน่งไม่ว่าการนัน้จะชอบหรือมชิอบด้วยหน้าที ่ อาจเป็นความผดิ 

ตามมาตรา 149 หรือมาตรา 201 แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วย ดังนั้น การรับสินน�้าใจของเจ้าพนักงาน 

ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด หากเจ้าพนักงานของรัฐไม่สามารถ

แยกแยะในการรับทรัพย์สินได้ว่า การรับทรัพย์สินนั้นเป็นเรื่องสินน�้าใจหรือสินบนแล้ว จะท�าให้เจ้าพนักงาน

ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและจะเป็นโทษกับเจ้าพนักงานของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย และ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต	พ.ศ.	2561

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการให้หรือรับของขวัญ

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ศ.	2544
ข้อสังเกต

มาตรา	169
   เจ้าพนกังานของรฐัผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 128 
ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
มาตรา	129
   การกระท�าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ 
ในหมวดนี้ ให้ถือว่าเป็นการกระท�า 
ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ 
หรือความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ใน 
การยุติธรรม

ข้อ	10
   ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจ 
ปฏิบัติเกี ่ยวกับการให้ของขวัญหรือ 
รับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบน้ี  
ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้
   (1) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น 
ข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
คุณธรรมและจริยธรรม และให้ด�าเนนิการ
ตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีก�าหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
ว่าด้วยมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม 
ของข้าราชการการเมือง
   (2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น 
ข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก (1) หรือ
พนกังานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 
หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่า 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู ้นั้นเป็นผู ้กระท�า 
ความผิดทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชา
มีหน้าท่ีด�าเนินการให้มีการลงโทษทางวนิยั
เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้น

   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริต พ.ศ. 2561 มีบทก�าหนดโทษ
ทางอาญาส�าหรับเจ้าพนักงาน ของรัฐ 
ที่ฝ่าฝืนมาตรา 128 และบัญญัติให้ถือว่า 
เป็นการกระท�าความผิดต่อต�าแหน่ง 
หน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต�าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม
   แต่ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ  
มบีทก�าหนดโทษทางเฉพาะเร่ืองการฝ่าฝืน
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ส�าหรับข้าราชการการเมือง และก�าหนด
โทษทางวินัย ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่มิใช่ข้าราชการการเมือง หรือพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐสามารถแยกแยะหรือจ�าแนกได้ในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว 

ก็จะเป็นการที่สามารถป้องกันเจ้าพนักงานของรัฐไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถ

แก้ไขปัญหาเจ้าพนักงานของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล        

กับประโยชน์ส่วนรวมและการป้องกันการทุจริตของเจ้าพนักงานของรัฐได้

 การที่กฎหมายก�าหนดให้การรับทรัพย ์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ ้าพนักงานของรัฐ           

เป็นความผิด เนื่องจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐ อาจท�าให้ประชาชน      

หรือสังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้ว่า จะมีการใช้อ�านาจหน้าที่หรือการด�าเนินการใด ๆ เพื่อเอ้ือ

ประโยชน์ให้แก่ผู้ให้ทรัพย์สินนั้นหรือไม่ ท�าให้เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐ    

ผู้นั้น แม้ว่าในความเป็นจริงเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นอาจได้รับทรัพย์สินมาจริง โดยมิได้มีการใช้อ�านาจหน้าท่ี

หรือด�าเนินการใด ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ทรัพย์สินนั้นก็ตาม แต่การจะพิสูจน์ให้ประชาชนสิ้นสงสัยนั้น

กระท�าได้ยาก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นอาจน�าไปสู่การทุจริตในรูปแบบของ

การรับสินบนโดยใช้อ�านาจหน้าท่ีหรือใช้ดุลยพินิจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ท่ีให้ทรัพย์สินได้ โดยมีข้อสังเกต 

ของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับการรับสินบนพอสังเขปดังต่อไปนี้

ประเดน็ที่
พจิารณา

การรบัทรพัย์สนิ
หรอืประโยชน์อืน่ใด

การรับสินบน ข้อสังเกต

กฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต	พ.ศ.	2561	
มาตรา	128 ได้บญัญตัไิว้ว่า 
    ห้ามมิให้เจ้าพนักงาน
ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดอันอาจ
ค�านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด
นอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้
ตามกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อ�านาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย เว้นแต่ 
การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยาตาม 
หลักเกณฑ์และจ�านวน
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก�าหนด...

ประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	149 ได้บัญญัติไว้ว่า
    ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน... 
1)	เรียก	2)	รับ	3)	ยอม 
จะรับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดส�าหรับ
ตนเองหรอืผูอ้ืน่โดยมชิอบ 
เพื่อกระท�าการหรือไม่
กระท�าการอย่างใด
ในต�าแหน่ง ไม่ว่าการนัน้ 
จะชอบหรือมิชอบ 
ด้วยหน้าที่  
ต้องระวางโทษ...
			เรียก หมายถึง 
เรียกเอาทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด 
“ทรัพย์สิน” อาจจะเป็น
เงินทอง 
   ส่วน “ประโยชน์”   
หมายรวมถึง ประโยชน์ 
ทุกชนิดจะเป็นประโยชน์

ประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	201 ได้บัญญัติไว้ว่า
    ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน 
ในต�าแหน่งตุลาการ 
พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี 
หรือพนักงานสอบสวน    
1)	เรียก	2)	รบั	3)	ยอม
จะรับ	ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดส�าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
เพื่อกระท�าการหรือไม่
กระท�าการอย่างใด
ในต�าแหน่ง ไม่ว่าการนั้น 
จะชอบหรือมิชอบ 
ด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ...

หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด     
ตามมาตรา 128 
ก�าหนดการรับทรัพย์สินฯ 
ไว้โดยไม่ค�านึงถึงการรับ
ไว้เพื่อกระท�าการ หรือ
ไม่กระท�าการอย่างหนึ่ง
อย่างใด  
จึงแตกต่างจากการรับ
สินบนตามมาตรา 149 หรือ 
มาตรา 201  
แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
ที่ก�าหนดการรับ 
ทรัพย์สินฯ ไว้ที่เกิดจากการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนกังาน
ของรฐั หรือจากการใช้ 
อ�านาจหน้าทีข่องเจ้าพนกังาน
ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่
และได้เรียกรบัทรพัย์สนิจาก
การปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้ ๆ  
ไม่ว่าจะชอบหรือมิชอบ
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บทที่ 4
หลักเกณฑ ในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา 128

เปรียบเทียบกับหลักเกณฑตามกฎหมายอื่น

10 จริชั ชเูวช, เอกสารการสอนชุดวชิากฎหมายอาญา 2: ภาคความผดิ, หนว่ยที่ 2, ปรบัปรงุครัง้ที่ 2, พมิพค์รัง้ที่ 14 

(นนทบรุ:ี ส�านกัพมิพม์หาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, 2561), น.2-59.

ประเดน็ที่
พจิารณา

การรบัทรพัย์สนิ
หรอืประโยชน์อืน่ใด

การรับสินบน ข้อสังเกต

ในทางทรัพย์สินหรือมิใช่
ทรัพย์สินก็ได้ เช่น        
รับท�างานให้ เป็นต้น   
การเรียกทรัพย์สิน     
หรือประโยชน์อาจจะท�า
โดยวาจา หรือวิธีอื่น เช่น 
สมาชิกสภาเทศบาล   
เขียนจดหมายถึง นาย บ. 
ให้ช่วยปลดเปลื้องหนี้สิน 
ให้ ก็เป็นการเรียก 
ทรัพย์สินเหมือนกัน    
และเพียงแต่เรียกแม้จะ 
ยังไม่ได้ทรัพย์หรือ 
ประโยชน์ตามที่เรียก
ก็เป็นความผิดส�าเร็จแล้ว
   รับ หมายถึง เอาไว้
ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์
อืน่ใดท่ีผู้อืน่มอบหรือยอมให้
			ยอมจะรับ หมายถึง   
ตกลงที่จะเอาไว้หรือรับไว้
ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดในอนาคต 10

ด้วยหน้าที่ 
   การรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อ่ืนใดของ 
เจ้าพนักงานของรัฐ 
ตามมาตรา 128 ไม่จ�าเป็น
ต้องพิจารณาว่าตนเองนั้น
จะต้องมีหน้าที่กระท�าการ
อย่างใดในต�าแหน่งหรือไม่
ก็ตาม หากตนเองนั้น 
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดไว้โดยไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
มาตรา 128 ก็ถือได้ว่า 
ตนเองนั้นฝ่าฝืนตาม
บทบัญญัตินี้แล้ว
   มาตรา 128 ห้ามรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใด 
   มาตรา 149 มาตรา 201 
ห้ามเรียก รับ ยอมจะรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใด

ผู้อยู่
ภายใต้
บังคับ

เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าพนักงาน สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิก
สภาจังหวัด หรือสมาชิก
สภาเทศบาล ผู้มีหน้าที่

เจ้าพนักงานในต�าแหน่ง
ตุลาการ พนักงานอัยการ 
ผู้ว่าคดี หรือพนักงาน
สอบสวน ผู้มีหน้าที่

ผู้อยู่ภายใต้บังคับ
ของมาตรา 149 หรือ 
มาตรา 201 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา 
ล้วนอยู่ภายใต้ค�านิยาม
ค�าว่า “เจ้าพนักงานของรัฐ” 
ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2561
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การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

ประเดน็ที่
พจิารณา

การรบัทรพัย์สนิ
หรอืประโยชน์อืน่ใด

การรับสินบน ข้อสังเกต

โทษ -	จ�าคุกไม่เกิน	3	ปี	หรือ
ปรับไม่เกิน	60,000	บาท	
หรือทั้งจ�าและปรับ
- การกระท�าอันเป็นการ   
ฝ่าฝืนบทบัญญัติ 
มาตรา 128 ถือว่าเป็นการ
กระท�าความผิดต่อต�าแหน่ง
หน้าที่ราชการหรือความผิด  
ต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม

จ�าคุกตั้งแต่	5	-	20	ปี	หรือ
ตลอดชีวิต	และปรับตั้งแต่	
100,000	-	400,000	บาท
หรือประหารชีวิต

จ�าคุกตั้งแต่	5	-	20	ปี	หรือ
ตลอดชีวิต	และปรับตั้งแต่	
100,000	-	400,000	บาท 
หรือประหารชีวิต

หากรับสินบนจะมี 
โทษสูงสุด	คือ 
“ประหารชีวิต”

ตัวอย่าง นาย ก. เจ้าพนักงานของรัฐ
ใช้อ�านาจในต�าแหน่งโดยชอบ
ว่าจ้างนาย ข. เป็นผูก่้อสร้าง
อาคารให้แก่ทางราชการ 
และมกีารท�าสญัญา 
ไปเรยีบร้อยแล้ว นาย ข.  
ดีใจที่ได้เป็นผู้รับเหมางาน  
ก่อสร้างนัน้ จึงน�าเงิน
จ�านวนหนึ่งไปมอบให้แก่
นาย ก. โดยนาย ก. ได้รับ
เงินจ�านวนนั้นไว้
กรณนีี	้นาย	ก.	ไม่มคีวามผดิ
ฐานรบัสินบนเพราะนาย	ก. 
ไม่ได้รับทรัพย์สินจาก					
นาย	ข.	เพื่อกระท�าการใด 
ในต�าแหน่งและไม่ได้มีการ 
ใช้อ�านาจหน้าที่	เพื่อเอื้อ 
ประโยชน์ให้แก่นาย	ข.	 
แต่นาย	ก.	จะมีความผิด 
ในเรื่องการรับทรัพย์สิน			
หรือประโยชน์อื่นใด		
ตามกฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วย									
การป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริต

นาย ค. เป็นเจ้าพนักงานของรัฐมีอ�านาจหน้าที่พิจารณา 
ที่จะว่าจ้างผูร้บัเหมาก่อสร้างเป็นผูก่้อสร้างอาคารให้แก่ 
ทางราชการ แต่ก่อนท�าสญัญา นาย ค. ได้รบัเงินจ�านวน 
หนึง่จากนาย ง. จึงได้เชิญนาย ง. มาท�าสัญญาให้ได้เป็น
ผู้รับเหมาก่อสร้างนั้น
กรณีนี้	นาย	ค.	จะมีความผิดฐานรับสินบน	เพราะ 
นาย	ค.	รับทรัพย์สินส�าหรับตนเองโดยมิชอบ 
และใช้อ�านาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่	นาย	ง.	 
เข้าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง	โดยเหน็แก่ประโยชน์	 
จากทรพัย์สนิทีไ่ด้รบัมาจาก	นาย	ง.	และยังมคีวามผดิ 
ในเรือ่งการรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดตามกฎหมาย
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม 
การทจุรติด้วย

จากตัวอย่าง จะเหน็ได้ว่า 
ความผดิในเรือ่งของ 
การรบัสนิบน  มลีกัษณะ
เป็นการรบัทรพัย์สนิเพือ่แลก 
กบัการทีเ่จ้าพนกังาน 
ของรฐัผูน้ัน้จะกระท�าการ
หรือไม่กระท�าการอย่างใด 
ในต�าแหน่งหน้าที่นั้น ๆ          
แต่ความผิดในเรื่องของ 
การรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์ 
อื่นใดนั้น เมื่อมีการรับ
ทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก�าหนดไว้ ก็จะมีความผิด
ทันที โดยที่เจ้าพนักงาน  
ของรัฐผู้นั้นจะใช้หรือไม่ใช้
อ�านาจหน้าที่กระท�าการ
อย่างใดในต�าแหน่งหรือ 
ไม่ก็ตาม
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บทที่ 4
หลักเกณฑ ในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา 128

เปรียบเทียบกับหลักเกณฑตามกฎหมายอื่น

	 ข้อพิจารณาระหว่างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามความในมาตรา	128		
	 กับการด�าเนินการเรี่ยไรและการรับบริจาคของเจ้าพนักงานของรัฐ

 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐอีกรูปแบบหนึ่งท่ีพบเห็นได้

ในชีวิตประจ�าวัน คือ การด�าเนินการเรี่ยไรหรือการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เช่น การน�าเงินหรือทรัพย์สิน 

ทีไ่ด้รับมาไปด�าเนนิการเพือ่ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่หรอืเพือ่การสาธารณกุศล เป็นต้น โดยพระราชบญัญตัิ 

ควบคุมการเรีย่ไร พุทธศักราช 2487 ได้ก�าหนดความหมายของการเรีย่ไรไว้ว่า “การเรีย่ไร” หมายความรวมถึง 

การซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการ ซึ่งมีการแสดงโดยตรง หรือโดยปริยาย ว่ามิใช่เป็นการซื้อขาย  

แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมทรัพย์สินท่ีได้มาท้ังหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการ

อย่างหนึ่งนั้นด้วย

 ผลจากการด�าเนินการเรี่ยไรน�าไปสู่การได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐ 

หากเจ้าพนักงานของรัฐได้ด�าเนินการเรี่ยไรตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวที่ได้มาจากการเรี่ยไร ถือเป็นทรัพย์สิน    

หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

ซ่ึงเจ้าพนักงานของรฐัสามารถรบัเงินหรอืทรพัย์สนินัน้ได้โดยไม่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 128 แห่งพระราชบญัญตั ิ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

 หากเจ้าพนักงานของรัฐด�าเนินการเร่ียไรที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดยอาศัยวัฒนธรรมการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมไทยเป็นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์  

ที่มิชอบ ท�าให้เกิดความไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบ และน�าไปสู่ 

การทจุริตและประพฤติมชิอบ อนัก่อให้เกดิความเดอืดร้อนแก่ประชาชนโดยทัว่ไป ซ่ึงการกระท�าดงักล่าวถอืว่า 

เป็นการฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรมทีก่�าหนดไว้ส�าหรบัเจ้าพนกังานของรฐัผูน้ัน้ อาจถกูด�าเนนิคดอีาญาข้อหาฉ้อโกงได้  

และเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. 2561 ด้วย

 กฎหมายได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐไว้ เพื่อให้เจ้าพนักงาน    

ของรัฐได้ทราบว่า ในกรณีใดบ้างที่เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินได้ กรณีใดบ้างที่เป็นการรับทรัพย์สิน    

แล้วเป็นการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

หรือในบางกรณีเป็นการเรียกรับสินบน ดังนั้น หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กฎหมายได้ก�าหนดขึ้นมาข้างต้น ก็เพื่อให้ 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าพนักงานของรัฐเกิดความโปร่งใสและยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะท�าให้  

การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความเจริญก้าวหน้า สร้างความผาสุกให้กับประชาชนส่วนรวม 
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การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

 อีกกรณีหนึ่งของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐ ก็คือ การรับ

บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ซึ่งมีประเด็นในการพิจารณาในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงาน

ของรัฐ ดังนี้

 ประการแรก การรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ทางราชการ ซ่ึงระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู ้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์แนวทาง 

การรับเงินหรือทรัพย์สิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการตรวจสอบ ให้หน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการ

ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว หากหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้เจ้าพนักงานของรัฐกระท�าการรับบริจาคเงิน 

หรือทรัพย์สินนั้นไว้ เงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวที่ได้มาจากการบริจาคเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐ  

มิใช่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าพนักงานของรัฐ เพียงแต่เจ้าพนักงานของรัฐกระท�าการรับเงินหรือทรัพย์สิน

ที่ได้รับบริจาคมาตามหน้าที่ที่หน่วยงานของรัฐนั้นมอบหมายให้ด�าเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 

จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา 128 

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

 ประการที่สอง การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู ้บริจาคให้กับเจ้าพนักงานของรัฐเป็นการส่วนตัว 

ถือเป็นการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐในอีกลักษณะหนึ่ง ดังนั้น ในการที่จะรับ

หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งได้มาจากการรับบริจาคดังกล่าว เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นจะต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา 128  

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

	 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดและการรับสินบนในต่างประเทศ

 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และการรับสินบนตามมาตรา 149 แห่งประมวล
กฎหมายอาญานัน้ ได้กล่าวถงึไว้พอสมควรแล้ว เนือ้หาในส่วนนีจ้งึขอกล่าวถงึเฉพาะกฎหมายการรบัทรพัย์สนิ 
หรอืประโยชน์อืน่ใดของประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี(เกาหลีใต้) Kim Young - ran Law (กฎหมาย คมิ ยองรัน) 
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 และกฎหมายการรับสินบนของประเทศสหราชอาณาจักร 
ซึง่ได้ตรากฎหมาย THE BRIBERY ACT 2010 (พระราชบัญญัตกิารรบัสนิบน พ.ศ. 2553) มผีลบังคับใช้ตัง้แต่ 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2554

	 กฎหมายการรบัทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของประเทศสาธารณรฐัเกาหลี	(เกาหลีใต้)

 กฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เก่ียวกับการห้ามการเรียกรับผลประโยชน์และการรับเงิน       

หรือสิ่งของมีค่าทั้งหลายของเจ้าหน้าที่รัฐในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) นับเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งท่ีมี

เจตนารมณ์ส�าคัญเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศ
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บทที่ 4
หลักเกณฑ ในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา 128

เปรียบเทียบกับหลักเกณฑตามกฎหมายอื่น

 เมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระและบทบัญญัติส�าคัญของกฎหมายฉบับนี้ พบว่ามีวัตถุประสงค์ เพื่อ

มุ่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมให้เป็นไป    

ในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายบังคับใช้แก่หน่วยงานภาครัฐ จ�านวนประมาณ 40,000 แห่ง ครอบคลุม 

ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย อาทิ เจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรทางการศึกษา และสื่อมวลชนทุกแขนง เป็นต้น รวมประมาณ 

2.4 ล้านคน บัญญัติข้อห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์รวมถึงการร้องขอในลักษณะต่าง ๆ โดยมิชอบ ทั้งนี้  

มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค

 การห้ามเรียกรับผลประโยชน์และการรับสิ่งของมีค่าท้ังหลาย เรียกว่า Kim Young - ran Law 

หรือ “กฎหมาย คิม ยองรัน” หมายถึง กฎหมายที่มีบทบัญญัติในลักษณะเป็นข้อห้ามและแนวทางการปฏิบัติ  

ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อควบคุมมิให้เจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรทางการศึกษา (ครู อาจารย์) รวมถึงบรรดา

สื่อมวลชนทุกแขนง กระท�าการร้องขอหรือเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยมิชอบ โดยมี 

บทลงโทษที่ครอบคลุมการกระท�าความผิดหลายฐาน ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรทางการศึกษา สื่อมวลชน           

ไปจนกระทั่งบุคคลภายนอกที่มีการกระท�าความผิดในลักษณะเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐ

 หน่วยงานที่ถูกบังคับใช้ ได้แก่ องค์กรส่วนกลาง องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานราชการทั่วไป 

องค์กรสาธารณะ โรงเรียนแต่ละระดับ โรงเรียนเอกชน และสื่อมวลชน

 การห้ามให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	

 1) กรณีให้หรือรับสิ่งของมีค่าจ�านวนเกินกว่า 1 ล้านวอน (ประมาณ 3 หมื่นบาท) ต่อครั้ง หรือ

จ�านวนเกินกว่า 3 ล้านวอน (ประมาณ 9 หมื่นบาท) ต่อปี

 2) กรณีให้หรือรับเงินจ�านวนไม่เกิน 1 ล้านวอน (ประมาณ 3 หมื่นบาท) ต่อครั้งอันเกี่ยวข้อง 

กับงานราชการ

 3) กรณีคู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐให้หรือรับสิ่งของมีค่า

 4) กรณีการรับค่าตอบแทนจากภารกิจภายนอกเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด

 การให้หรือรับสิ่งของมีค่ามีข้อยกเว้นให้สามารถกระท�าได้มี	8	ประการ	คือ

 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลอบขวัญ ให้ก�าลังใจ ให้รางวัลหรืออื่น ๆ แก่ข้าราชการชั้นผู้น้อย

 2) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างราบรื่น เรียบร้อยตามรูปแบบ

ระเบียบปฏิบัติและพิธีการในขอบเขตที่กฎหมายก�าหนด

 3) อยู่ในขอบเขตของอ�านาจที่สามารถกระท�าได้อย่างถูกต้อง

 4) เป็นการให้แก่ญาติพี่น้องของตนเอง

 5) เป็นการให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐผู้ซึ่งประสบเคราะห์กรรม ประสบภัยพิบัติ ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บ 

หรือตกอยู่ในภาวะยากล�าบากแสนสาหัส หรืออื่น ๆ ทั้งเป็นการให้ในระยะสั้นหรือระยะยาว หรือเป็นการให้

อย่างต่อเนื่องตามข้อก�าหนดขององค์กร ตามระเบียบปฏิบัติ หรือตามขอบเขตที่กฎหมายก�าหนด
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

 6) เป็นการใช้ส�าหรับภารกิจในทางราชการตามปกติท่ัวไปท่ียึดถือปฏิบัติแบบเดียวกัน เช่น       

ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร เป็นต้น

 7) เป็นการแจกจ่ายแก่คนทั่วไปที่มิใช่เป็นการเฉพาะราย เช่น สิ่งของที่ระลึกหรือสิ่งของเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

 8) รูปแบบอื่นตามระเบียบหรือตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ หรือตามธรรมเนียมทางสังคมท่ีสามารถ

กระท�าได้

 เมื่อรับทราบถึงข้อยกเว้นให้สามารถกระท�าได้ส�าหรับการให้หรือรับสิ่งของมีค่า ท้ัง 8 ประการ

ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาตาม ข้อ 2) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส�าหรับใช้ในเรื่องของการปฏิบัติราชการ      

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบร่ืนแล้วนั้น พบว่า มีข้อก�าหนดรายละเอียดอันจ�าเป็นต้องยึดถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัดด้วย ดังนี้

 ค่าอาหาร ไม่เกิน 3 หมื่นวอน (ประมาณ 900 บาท) เช่น อาหาร ของว่าง (ชา กาแฟ หรือขนม)

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มประเภทอื่น ๆ เป็นต้น

 ค่าของขวญั ไม่เกนิ 5 หมืน่วอน (ประมาณ 1,500 บาท) สิง่ของมค่ีาท้ังหมดท้ังปวง ยกเว้นค่าอาหาร

และภาษีสังคม (รายจ่ายต่าง ๆ เพื่อการเข้าสังคม)

 ภาษีสังคม ไม่เกิน 1 แสนวอน (ประมาณ 3,000 บาท) เงินช่วยเหลือในลักษณะต่าง ๆ รวมท้ัง 

พวงหรีด ช่อดอกไม้ เป็นต้น

 ข้อก�าหนดของกฎหมายดังกล่าวนี้อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งตามจ�านวน คือ 3/5/10 โดย

 3 หมายถึง การจัดเลี้ยงอาหารต้องไม่เกินรายละ 3 หมื่นวอน

 5 หมายถึง การให้หรือรับของขวัญหรือของมีค่าทั้งปวงต้องไม่เกินมูลค่า 5 หมื่นวอน

 10 หมายถงึ การจ่ายภาษีสงัคม ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน งานศพ มอบให้ได้ไม่เกินรายละ 1 แสนวอน

 นั่นหมายความว่า เจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องต้องยึดถือปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ

กฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

 บทก�าหนดโทษ

	 โทษปรับ

 เจ้าหน้าที่รัฐให้หรือรับสิ่งของมีค่าจ�านวนไม่เกิน 1 ล้านวอน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับงานราชการ

หรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษปรับไม่ต�่ากว่า 2 เท่า แต่ไม่เกิน 5 เท่าของมูลค่าทรัพย์สินนั้น 

 เจ้าหน้าที่รัฐรับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าท่ีภายนอกเกินกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด เช่น      

การได้รับเชิญเป็นวิทยากร และอื่น ๆ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 ล้านวอน (ประมาณ 1.5 แสนบาท)
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บทที่ 4
หลักเกณฑ ในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา 128

เปรียบเทียบกับหลักเกณฑตามกฎหมายอื่น

ประเด็น
ที่พิจารณา

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	
พ.ศ.	2561
มาตรา 128  

Kim	Young	-	ran	Law
(กฎหมาย คิม ยองรัน)

ข้อสังเกต

ผู้อยู่ภายใต้
บังคับ

เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ
(องค์กรส่วนกลาง องค์กรปกครองท้องถ่ิน  
หน่วยงานราชการท่ัวไป องค์กรสาธารณะ)

บุคลากรทางการศึกษา
(โรงเรียนทุกระดับ โรงเรียนเอกชน)

สื่อมวลชน

มาตรา	128 ใช ้บังคับเฉพาะ
เจ้าพนักงานของรัฐ

 โทษจ�าคุก

 เจ้าหน้าที่รัฐให้หรือรับสิ่งของมีค่า เกินกว่า 1 ล้านวอนต่อครั้ง หรือเกินกว่า 3 ล้านวอนต่อปี 

อันมีความเกี่ยวเนื่องกับงานราชการ 11

	 การรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ตนได้รับ

 1) เจ้าพนักงานของรัฐมีหน้าที่รายงานต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุด หากมีคนให้หรือเสนอจะให้เงิน

หรอืสิง่ของใด ๆ ทีก่ฎหมายก�าหนดห้ามรับ (เป็นของต้องห้าม) รวมถึงกรณท่ีีคูส่มรสของตวัเองได้รบัด้วย ถ้ารบั 

มาแล้วก็ต้องคืน หรือถ้าเป็นกรณีที่คู่สมรสรับมาก็ต้องบอกให้คู่สมรสคืน เว้นแต่ กรณีท่ีเป็นสิ่งของท่ีอาจ      

เน่าเสยีได้ ไม่รู้ว่าผูใ้ดให้ หรอืไม่สามารถส่งคืนแก่ให้ได้ ให้ส่งมอบต่อผูบั้งคบับัญชาสงูสดุแทน ท้ังนี ้ “การได้รบั” 

ให้รวมถึงกรณีที่ยังไม่ได้รับจริง ๆ แต่มีคนแสดงเจตนาว่าจะให้หรือสัญญาว่าจะให้ด้วย

 2) เมื่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดได้รับรายงานมาแล้ว ต้องพิจารณา หากเห็นว่าเป็นของต้องห้ามก็ให้

ส่งคืนหรือปฏิเสธไม่รับ และหากจ�าเป็นต้องมีการสอบสวน ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ในกรณีที่ 

ผู้บังคับบัญชาทราบว่ามีเจ้าพนักงานของรัฐหรือคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐรับของต้องห้าม ก็ต้องส่งเร่ือง

ให้มีการสอบสวน

 3) เจ้าพนักงานของรัฐอาจท�าการรายงานหรือส่งคืนของตามท่ีก�าหนดไปยังหน่วยงานก�ากับดูแล 

คณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวน หรือคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตและสิทธิมนุษยชนแทนก็ได้

 4) ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องเรียกให้คู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐคืนของท่ีต้องห้ามรับไว้ให้แก่

ผู้ให้ด้วย หากคู่สมรสไม่ยอมคืน 

11 สมใจ ทองกลุ, มิตใิหมก่ฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ัปชั่นในสาธารณรฐัเกาหล,ี ส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร.
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

	 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามความในมาตรา	128	กับการเรียกรับสินบน	
	 ตามประมวลกฎหมายอาญา	และกฎหมายการรับสินบนของประเทศสหราชอาณาจักร

 12 พระราชบัญญัติการรับสินบน พ.ศ. 2553 (THE BRIBERY ACT 2010) ของประเทศ

สหราชอาณาจักรถือได้ว่าเป็นกฎหมายท่ีมีความล�้าหน้าและมีความพยายามในการจ�ากัดพฤติกรรมการให้   

และรับสินบนให้หมดไป กฎหมายฉบับนี้ ไม่เพียงแต่ครอบคลุมเรื่องการรับและให้สินบนในกรณีทั่วไป เช่น 

การค้า อาชีพหรือแม้แต่นักกีฬา แต่ยังครอบคลุมถึงการรับและให้สินบนของเจ้าหน้าท่ีรัฐจากต่างประเทศ    

หรืออาณาเขตอื่น ซึ่งสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติฯ มีดังนี้

 มาตรา 1 ก�าหนดให้บุคคลมีความผิดใน 2 กรณี ได้แก่    

 กรณีที ่1 บคุคลหน่ึง (นาย ก) เป็นคนเสนอสญัญาหรอืให้เงนิหรอืผลประโยชน์แก่บุคคลอกีบุคคลหนึง่

(นาย ข) และบคุคลผูน้ัน้ (นาย ก) มีเจตนาทีจ่ะให้ผลประโยชน์นัน้เป็นการชักจูงหรอืโน้มน้าวให้บุคคลอกีคนหนึง่นัน้ 

ประเด็น
ที่พิจารณา

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	
พ.ศ.	2561
มาตรา 128  

Kim	Young	-	ran	Law
(กฎหมาย คิม ยองรัน)

ข้อสังเกต

โทษ -	จ�าคุกไม่เกิน	3	ปี	หรือปรับ
ไม่เกิน	60,000	บาท
หรือทั้งจ�าและปรับ
- การกระท�าอันเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติมาตรา 128 ถือว่า
เป็นการกระท�าความผิด
ต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม

โทษปรับ	
- ปรับไม่ต�่ากว่า 2 เท่า 
แต่ไม่เกิน 5 เท่าของมูลค่า
ทรัพย์สินนั้น
 
- ปรับไม่เกิน 5 ล้านวอน
(ประมาณ 1.5 แสนบาท)

โทษจ�าคุก
กรณีเจ้าหน้าที่รัฐ 
ให้หรือรับสิ่งของมีค่า
เกินกว่า 1 ล้านวอน ต่อครั้ง
หรือเกนิกว่า 3 ล้านวอน ต่อปี
อันมีความเกี่ยวเนื่อง
กับงานราชการ

12 ณฏัฐณชิา เลอฟิลิแบรต์, พระราชบญัญตักิารรบัสนิบน พ.ศ. 2553 (สหราชอาณาจกัร), ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา.

http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite21/file/7Feb55/bribe.pdf
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บทที่ 4
หลักเกณฑ ในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา 128

เปรียบเทียบกับหลักเกณฑตามกฎหมายอื่น

(นาย ข) ปฏิบัติหน้าที่หรือกระท�ากิจกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือให้รางวัลส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่หรือกระท�า

กิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ไม่ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอสัญญาหรือให้ผลประโยชน์จะเป็นบุคคลเดียวกับ

บุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ หรือกระท�ากิจกรรมนั้นหรือไม่ก็ตาม

 กรณีที่ 2 บุคคลหนึ่ง (นาย ก) เป็นคนเสนอสัญญาหรือให้เงินหรือผลประโยชน์แก่อีกบุคคลหนึ่ง   

(นาย ข) และรู ้หรือเชื่อว่าการตอบรับผลประโยชน์จะท�าให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีหรือกระท�ากิจกรรม 

ที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ไม่ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับการเสนอสัญญาหรือให้จะมาจากบุคคลนั้นโดยตรงหรือมาจาก

บุคคลที่สามก็ตาม

 นอกจากนี ้พระราชบัญญติัการรบัสนิบนฯ ฉบับนี ้ยงัได้ก�าหนดให้ผูท้ีเ่รยีกร้องและตกลงทีจ่ะรบัเงนิ

หรือผลประโยชน์อย่างอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีหรือกระท�ากิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง        

อย่างไม่เหมาะสม (ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนปฏิบัติหน้าที่เองหรือมีบุคคลที่สามเป็นผู้ปฏิบัติให้ก็ตาม) ให้มี   

ความผิดด้วย ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอให้มีการติดสินบนหรือผู้ที่รับสินบนย่อมตกเป็นผู้ต้องหา

ภายใต้พระราชบัญญัติการรับสินบนฯ ฉบับนี้ 

 ส�าหรับหน้าที่หรือกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติการรับสินบนฯ ฉบับนี้ ได้แก่ 

หน้าที่หรือกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

 (ก) มีลักษณะเป็นกิจกรรมของรัฐ

 (ข) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 (ค) เป็นกิจกรรมที่กระท�าในระหว่างการจ้างงาน หรือ

 (ง) เป็นกิจกรรมที่กระท�าโดยหรือกระท�าแทนองค์กร  (ไม่ว่าจะเป็นในรูปของบริษัทหรือไม่ก็ตาม)    

 และหน้าที่หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องเป็นหน้าที่หรือกิจกรรมที่

 (ก) บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่หรือกระท�ากิจกรรมนั้นได้รับการคาดหวังให้กระท�าโดยสุจริต

 (ข) บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่หรือกระท�ากิจกรรมนั้นได้รับการคาดหวังให้กระท�าโดยไม่เข้าข้างฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่ง หรือ 

 (ค) บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่หรือกระท�ากิจกรรมนั้นได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่นั้น

 นอกจากนี้ มาตรา 3 (6) ยังก�าหนดว่า หน้าท่ีหรือกิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้     

ไม่จ�าต้องมคีวามเชือ่มโยงกบัสหราชอาณาจกัร และอาจเป็นการกระท�าทีเ่กิดข้ึนภายนอกสหราชอาณาจกัรกไ็ด้ 

และค�าว่า “ธุรกิจ” มีการก�าหนดนิยามในมาตรา 3 (7) ให้หมายรวมถึงการค้าหรืออาชีพด้วย  

 กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หากรับหรือติดสินบนก็อาจจะตกอยู ่ภายใต้บังคับของ

พระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย โดยมาตรา 6 (5) ก�าหนดนิยามของค�าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ” ไว้ดังนี้ 

บุคคลผู้มีต�าแหน่งทางนิติบัญญัติ ปกครอง หรือตุลาการ ไม่ว่าต�าแหน่งนั้นจะได้มาจากการแต่งตั้ง หรือ 
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

การเลอืกตัง้ โดยเป็นบคุคลทีอ่ยูใ่นหรือนอกสหราชอาณาจกัร และปฏบัิตหิน้าท่ีเพือ่หรอืเป็นตัวแทนของประเทศ 

หรืออาณาเขตนอกสหราชอาณาจักร (หรือส่วนหนึ่งของประเทศหรืออาณาเขตดังกล่าว) หรือปฏิบัติหน้าที่    

เพื่อองค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจของประเทศหรืออาณาเขตนั้น (หรือส่วนหนึ่งของประเทศหรืออาณาเขต 

ดังกล่าว) หรือเป็นเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ

 ส�าหรับบุคคลที่จะมีความผิดภายใต้พระราชบัญญัติในกรณีให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ต่างประเทศนั้น จะเป็นไปตามมาตรา 6 (1) ก�าหนดว่า ผู ้ใดให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ           

มีความผิด หากผู้นั้นมีเจตนาเพื่อที่จะมีอ�านาจเหนือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการกระท�านั้น ๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ในการกระท�าหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีข่องรฐัและเพือ่ให้ได้มาหรอืรกัษาไว้ซึง่ธรุกิจหรอืผลประโยชน์ในการท�าธรุกจิ  

มาตรา 6 (3) ก�าหนดกรณีที่ถือเป็นการให้สินบนว่า ผู้ให้ข้อเสนอสัญญาหรือให้เงินหรือผลประโยชน์อื่น         

แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นร้องขอให้ความยินยอมท�าความตกลงด้วยหรือยอมรับ    

โดยน่ิงเฉย และเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นไม่ได้รับอนุญาตหรือก�าหนดโดยกฎหมายลายลักษณ์อักษรให้สามารถ       

มีอ�านาจเหนือได้โดยการรับข้อเสนอสัญญาหรือของขวัญในการกระท�าหน้าที่นั้น ๆ ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ต่างประเทศ ส�าหรับค�าว่า “มีอ�านาจเหนือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นในการกระท�าหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ” 

มาตรา 6 (4) ได้ก�าหนดให้หมายความรวมถึงการไม่กระท�าการใด ๆ และการใช้ต�าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

นั้นหรือแม้แต่การไม่ใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น

ประเด็น
ที่พิจารณา

พระราชบัญญัติ						
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต	พ.ศ.	2561
มาตรา 128 

ประมวลกฎหมายอาญา
THE	BRIBERY	ACT	2010
(พระราชบญัญตักิารรับสินบน      

พ.ศ. 2553)
ข้อสังเกต

ผู้อยู่ภายใต้
บังคับ

เจ้าพนักงานของรัฐ ผู้ให้สินบน	:
   บุคคลทุกคน (ผู้ใด)   
(มาตรา 144 มาตรา 167)

คนกลางเรียกสินบน	:	
   บุคคลทุกคน (ผู้ใด)
(มาตรา 143)

   
ผู้รับสินบน	:
   เจ้าพนักงาน        
สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งรัฐ 
สมาชิกสภาจังหวัด      
หรือสมาชิกสภาเทศบาล
(มาตรา 149)
   เจ้าพนักงานในต�าแหน่ง
ตุลาการ พนักงานอัยการ 
หรือพนักงานสอบสวน
(มาตรา 201)

บุคคลทุกคน
(ตามที่กฎหมายบัญญัติ)

มาตรา	128 ใช้บังคับ
เฉพาะเจ้าพนักงานของรัฐ
   ทั้งนี้ การรับทรัพย์สิน
หรือประโยนชน์อื่นใด      
ตามมาตรา 128 
อาจยงัไม่เป็นการรับสนิบน           
   อย่างไรก็ตาม         
หากปรากฏข้อเทจ็จริงว่า
การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของ     
เจ้าพนักงานของรัฐ       
มีการกระท�าครบ
องค์ประกอบความผิด   
ของการรับสินบน
ต้องรับโทษ
ตามประมวลกฎหมาย
อาญา ตามมาตรา 149 
หรือมาตรา 201      
แล้วแต่กรณี
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บทที่ 4
หลักเกณฑ ในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา 128

เปรียบเทียบกับหลักเกณฑตามกฎหมายอื่น

ประเด็น
ที่พิจารณา

พระราชบัญญัติ						
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต	พ.ศ.	2561
มาตรา 128 

ประมวลกฎหมายอาญา
THE	BRIBERY	ACT	2010
(พระราชบญัญติัการรบัสินบน 

พ.ศ. 2553)
ข้อสังเกต

  ประมวลกฎหมายอาญา
ใช้บงัคับบคุคล 3 กลุม่ คือ 
- ผู้ให้สินบน
(มาตรา 144, 167) หมายถงึ
13 บุคคลทุกคน (ผู้ใด) ให้ 
ขอให้ หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดแก่ เจ้าพนักงาน
โดยผู้ที่จะให้นั้นต้องรู้  
ด้วยว่า ผู้ที่ตนจะให้สินบน
นั้นเป็นเจ้าพนักงาน    
เพื่อจูงใจให้กระท�าการ    
ไม่กระท�าการ หรือประวิง
การกระท�า อันมิชอบ    
ด้วยหน้าที่

-	คนกลางเรียกสินบน
(มาตรา 143)
หมายถึง
14 บุคคลทุกคน (ผู้ใด) เรียก 
รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์
(เพียงเรียกก็ผิดส�าเร็จ)
ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น
(ผู้อื่นนั้นจะเป็นใครก็ได้
และขณะเรียกจะตั้งใจ   
เอาไปให้ผู้อื่นจริงหรือไม่
ไม่ส�าคัญ) เป็นการ      
ตอบแทนในการที่จะจูงใจ
หรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน 
กระท�าการหรือไม่กระท�า
การในหน้าที่

13 เกยีรติขจร วจันะสวัสดิ,์ กฎหมายอาญาภาคความผิด เลม่ 1, หนา้ 131-132. ; narrate by iviint... ,

http://iviintzaa.blogspot.com/2010/09/2-144.html

14 เกยีรติขจร วจันะสวัสดิ,์ กฎหมายอาญาภาคความผิด เลม่ 1, หนา้ 124. ; narrate by iviint... ,

http://iviintzaa.blogspot.com/2010/09/2-143.html
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

ประเด็น
ที่พิจารณา

พระราชบัญญัติ						
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต	พ.ศ.	2561
มาตรา 128 

ประมวลกฎหมายอาญา
THE	BRIBERY	ACT	2010
(พระราชบญัญัตกิารรบัสนิบน       

พ.ศ. 2553)
ข้อสังเกต

-	ผู้รับสินบน
(มาตรา 149, 201)
หมายถึง
15 เจ้าพนักงาน สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งรัฐ
สมาชิกสภาจังหวัด     
หรือสมาชิกสภาเทศบาล 
(กรณี มาตรา 201 คือ
เจ้าพนักงานในต�าแหน่ง
ตุลาการ พนักงานอัยการ 
หรือพนักงานสอบสวน) 
เรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดส�าหรับตนเอง     
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ     
เพื่อกระท�าการหรือไม่
กระท�าการอย่างใดใน
ต�าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะ
ชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ 
โดยเจตนา (ประสงค์ต่อผล
หรือเล็งเห็นผล) เป็นเพียง
เจตนาธรรมดา ไม่จ�าต้องมี
เจตนาทุจริต

ในส่วนของกฎหมาย THE 
BRIBERY	ACT	2010				
ใช้บังคับกับบุคคลไม่ว่าจะ
อยู่ในภาครัฐหรือไม่ก็ตาม 
และมีผลบังคับใช้กับ
กิจกรรมทุกประเภท

15 เกยีรติขจร วจันะสวัสดิ,์ กฎหมายอาญาภาคความผิด เลม่ 1, หนา้ 174-175. ; wichian.law. , 

https://wichianlaw.blogspot.com/2017/03/149.html
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บทที่ 4
หลักเกณฑ ในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา 128

เปรียบเทียบกับหลักเกณฑตามกฎหมายอื่น

ประเด็น
ที่พิจารณา

พระราชบัญญัติ						
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต	พ.ศ.	2561
มาตรา 128 

ประมวลกฎหมายอาญา
THE	BRIBERY	ACT	2010
(พระราชบญัญติัการรบัสินบน    

พ.ศ. 2553)
ข้อสังเกต

โทษ -	จ�าคุกไม่เกิน	3	ปี	หรือ
ปรับไม่เกิน	60,000	บาท	
หรือทั้งจ�าและปรับ
- การกระท�าอันเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติมาตรา 128 ถอืว่า
เป็นการกระท�าความผิด
ต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ     
หรือความผิดต่อต�าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม

   มาตรา	11	(1) ก�าหนด
ว่า ผู้ที่กระท�าผิดมาตรา 1 
มาตรา 2 หรือ มาตรา 6
   - หากเป็นความผดิเลก็น้อย
ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ 
12 เดือน หรือปรับไม่เกิน
ทีก่ฎหมายลายลกัษณ์อักษร
ก�าหนดหรือทั้งจ�าทั้งปรับ
    - หากเป็นคดีอุกฉกรรจ์
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 
10 ปี หรือโทษปรับ
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
    ทั้งนี้ ศาลจะพิจารณา
เป็นรายกรณีไป

กฎหมายทัง้ 3 ฉบบั นี้
ก�าหนดบทลงโทษไว้ใน
ลักษณะเดียวกัน คือ   
โทษทางอาญา

 ทั้งนี้ หากเป็นกฎหมาย  
ในเรื่องรับสินบนของ
ประเทศไทย มาตรา 149 
และมาตรา 201 ก�าหนด
โทษไว้สูงสุด คือ    
ประหารชีวิต
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บทสรุป
บทที่

5
 การรบัทรพัย์สนิหรือประโยชน์อืน่ใดของเจ้าพนกังานของรฐัตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128 นั้น มุ่งหวังท่ีจะควบคุมพฤติกรรม  

“เจ้าพนักงานของรฐั” ในการรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด ในขณะทีย่งัเป็นเจ้าพนกังานของรฐัหรอืพ้นจาก 

การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วยังไม่ถึงสองปี ซ่ึงในบางครั้งอาจต้องตกอยู่ในสถานการณ์ในกรณีท่ีมีผู ้ให้

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะเป็นโอกาส “เทศกาล วันส�าคัญ การแสดงความยินดี การแสดงความ

ขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ” หรือ “การให้ที่ถือปฏิบัติกันในสังคม” อันอาจเป็นเหตุปัจจัย    

หรอืมอีทิธพิลให้เจ้าพนกังานของรฐัผูร้บัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดนัน้ไว้ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืด�าเนนิการในการ 

ใช้ดุลพินิจหรือวินิจฉัย หรือสั่งการ ตลอดจนการอนุมัติ อนุญาต ตามอ�านาจหน้าที่ ซึ่งอาจเกิดความเอนเอียง 

ความไม่เป็นธรรมไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง จนอาจน�าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ส่งผลกระทบ    

ต่อส่วนรวมเกิดความเสียหายทั้งในด้านงบประมาณ ระบบการบริหาร ความเช่ือมั่น ตลอดจนภาพลักษณ์       

ของประเทศ

 จากทีก่ล่าวมาต้ังแต่ บทที ่1 จนถึงบทนี ้น�ามาสูข้่อสรปุได้ว่า หลกัการส�าคญัท่ี “เจ้าพนักงานของรฐั”

และ “ผู้ที่พ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐยังไม่ถึงสองปี” ควรรู้และยึดถือเป็นแนวทางปฏบัติในการ 

รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ประกอบด้วยสาระส�าคัญ ดังนี้

 1.	ข้อห้าม

	 2.	ข้อยกเว้น

	 3.	รับโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

	 4.	บทก�าหนดโทษ 

  1.	“ข้อห้าม”

   ห้ามใคร	? : เจ้าพนักงานของรัฐทุกต�าแหน่ง และผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น 

     เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี

   ห้ามท�าอะไร	? : รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้

   ห้ามเมื่อไหร่	? : ขณะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ และพ้นจากการเป็น      

     เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี
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บทที่ 5 บทสรุป

  2.	“ข้อยกเว้น”

   ยกเว้นอะไร	? : - การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้   

      ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย  

      อ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

     - การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี  

      ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณี    

      หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป

     - การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 

      ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช ก�าหนด คือ

      1) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ  

       ค�านวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคา  

       หรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาส 

       ไม่เกินสามพันบาท 

      2) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ  

       ค�านวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้นเป็นการให้  

       ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

  3.	“รับโดยไม่เป็นไปตาม	 : - ต้องเป็นกรณีที่ เจ้าพนักงานของรัฐได้รับมา

  	 หลักเกณฑ์”	จะรับ   โดยมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษา

   โดยไม่เป็นไปตาม   ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง   

   หลักเกณฑ์ได้	ต่อเมื่อ   บุคคล 

                                         

   สิ่งที่ต้องกระท�า : - เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียด  

   เมื่อรับมาแล้ว   ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์  
      อื่นใดนั้น ต่อหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุด  
      ของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
      อื่นของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐ   
      ผู้นั้นสังกัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ	 	
	 	 	 	 	 	 สิ่งนั้นไว้ เพื่อให้วินิจฉัยว่า มีเหตุผลมีความจ�าเป็น   
      ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าพนักงานของรัฐ 
      ผู้นั้นรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้เป็นสิทธิ 
      ของตนหรือไม่
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

     - ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของ

      รัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่น

      ของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐ   

      ผู้นั้นสังกัด มีค�าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สิน

      หรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สิน

      หรือประโยชน์อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่

      ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบ

      ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิ

      ของหน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว

     - เมื่อได้ด�าเนินการตามข้างต้นแล้ว	ให้ถือว่า

	 	 	 	 	 	 เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สิน

	 	 	 	 	 	 หรือประโยชน์อื่นใด

 	 4.	“บทก�าหนดโทษ” : - ฝ่าฝืนมาตรา 128 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน  

      สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ�า  

      ทั้งปรับ (มาตรา 169)

     - ฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่า   

      เป็นการกระท�าผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ  

      หรือความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม   

      (มาตรา 129)
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63

คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

สื่อประชาสัมพันธ์ “การรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐ”
ตามมาตรา 128
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บทที่ 5 บทสรุป

กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงที่อยู่ในอ�านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.

การกระท�าอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 128

ถือว่าเป็นการกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�านาจในการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยมีกระบวนการ ดังนี้
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

การรับของที่ระลึกหลังจากลาออกจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ

หนังสือตอบข้อหารือ	ที่	ปช	0003/0031	 

ลงวันที่	13	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561

 เจ้าพนักงานของรัฐ ลาออกจากราชการเพื่อรับต�าแหน่งกรรมการหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง             
ได้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ลาออกจากราชการและผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�าปี 2560 และรับ     
เข็มกลัดทองค�าที่จัดท�าโดยกองทุนสวัสดิการของหน่วยงาน มีมูลค่าประมาณ 12,840 บาท เจ้าพนักงาน 
ของรัฐผู้นั้น จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวได้หรือไม่

 การรับเข็มกลัดทองค�าที่จัดท�าโดยกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน เป็นการรับท่ีชอบด้วย
ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในส�านักงานว่าด ้วยการมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกกรณี 
ออกจากราชการ พ.ศ. 2559 ข้อ 3 (2) ที่ให้อ�านาจแก่กองทุนสวัสดิการสามารถมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิก 
ที่ออกจากราชการซึ่งมีอายุราชการตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ได้ไม่เกินรายละ 15,000 บาท

 ดังนั้น การรับเข็มกลัดทองค�าดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้         
ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อันเป็นข้อยกเว้น									 
ให้เจ้าพนักงานของรัฐสามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
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บทที่ 5 บทสรุป

การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง

ศาลอุทธรณ์ภาค	5

คดีหมายเลขด�าที่	อ.1131/2560

คดีหมายเลขแดงที่	695/2561	

 นาย ก. ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการ มอี�านาจในการซือ้ การจ้าง การควบคมุงาน การด�าเนนิการอืน่ ๆ 

ตามที่กฎหมายก�าหนด ได้ว่าจ้างการไฟฟ้าซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ด�าเนินการติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้า        

ของส�านักงาน วงเงินงบประมาณ 1,478,167.55 บาท จากนั้นการไฟฟ้าท�าสัญญาว่าจ้างช่วงให้ บริษัท ท. 

ด�าเนินการติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าของส�านักงาน วงเงินงบประมาณ 1,478,167.55 บาท

 นาย ก. ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเรียกรับเงิน จ�านวน 20,000 บาท จากบริษัท ท. ซ่ึงอ้างว่า

มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินเนื่องจากใกล้เปิดภาคการศึกษาของบุตรสาว โดยสั่งให้โอนเงินเข้าบัญชีของบุตรสาว        

ต่อมา นาย ก. ได้เรียกรับเงินอีกจ�านวน 40,000 บาท บอกว่าจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศยังไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้น�าเงินไปมอบให้ที่สวนอาหารแห่งหนึ่ง จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท ท.    

ไม่ยินดีที่จะมอบเงินให้กับ นาย ก. แต่เพราะเกรงว่างานที่ด�าเนินอยู่จะเกิดปัญหา เพราะขณะที่มอบเงินให้ 

นาย ก. นั้น บริษัทยังด�าเนินงานไม่แล้วเสร็จ

 ศาลอุทธรณ์ พิพากษาว่า การที่ นาย ก. เรียกรับเงินจากบริษัท ท. 2 ครั้ง อันเป็นการกระท�า

ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส�าหรับตนเองหรือผู ้อื่นโดยมิชอบ       

เพื่อกระท�าการหรือไม่กระท�าการอย่างหน่ึงอย่างใดในต�าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าท่ี    

และเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย

 อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 151 และพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 มาตรา 103 วรรคหนึง่ มาตรา 122 

วรรคหนึ่ง (กฎหมายฉบับปัจจุบัน คือ มาตรา 128 มาตรา 169)

 การกระท�าของ นาย ก. เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป      

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อ�านาจในต�าแหน่งโดยทุจริต ให้จ�าคุก 5 ปี    

ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อกระท�าการหรือไม่กระท�าการอย่างใด             
ในต�าแหน่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 กบัเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐัรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อ่ืนใด 

จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2542 มาตรา 122 วรรคหนึง่ เป็นกรรมเดยีวกนั 

เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 



67

คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

มาตรา 149 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักสุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จ�าคุกกระทงละ 

5 ปี รวมสองกระทงจ�าคุก 10 ปี ทางน�าสืบของ นาย ก. ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อ�านาจในต�าแหน่ง

โดยทุจริตเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจ�าคุก 3 ปี 4 เดือน

	 ให้ลงโทษจ�าคุก	นาย	ก.	13	ปี	4	เดือน
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บทที่ 5 บทสรุป

เรียกรับส่วนแบ่งจากเงินโบนัส
ศาลอุทธรณ์

คดีหมายเลขด�าที่	อท.240/2561

คดีหมายเลขแดงที่	9849/2561 

 นาย ม. ต�าแหน่งนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลแห่งหน่ึง มอี�านาจหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย รบัผดิชอบ

การบรหิารราชการ ตลอดจนมีอ�านาจอนมุติัจ่ายเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณพีเิศษ ได้อนมุตัเิบกิจ่ายเงนิ 

ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงินจ�านวน 1,151,172 บาท  

เพื่อจ่ายให้แก่บุคลากรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าว รวม 28 คน

 นาย ม. ได้เรียกส่วนแบ่งเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษจากบุคลากรที่มีสิทธิ์รับเงิน

ร้อยละสิบซ่ึงหากตกลงยินยอมก็จะลงนามในเช็ค ผู ้มีสิทธิ์ได้รับเงินเกรงว่าจะไม่ได้รับเงินหรือได้รับเงิน 

ดังกล่าวล่าช้าและอาจถูกกลั่นแกล้งในการปฏิบัติงาน จ�าต้องยอมตกลงจ่ายเงินให้แก่ นาย ม. รวมเป็นเงิน 

105,218.75 บาท จากนั้น นาย ม. จึงลงนามในเช็คและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารขอผู้มีสิทธิ์รับเงิน

 ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า การกระท�าของ นาย ม. เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต�าบลและผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน ปฏิบัติหรือละเว้น 

การปฏบิตัหิน้าท่ีโดยทจุรติ และเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐัรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดจากบุคคลนอกเหนอืจาก 

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมาย

 อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 
122 วรรคหนึ่ง (กฎหมายฉบับปัจจุบัน คือ มาตรา 128 มาตรา 169) การกระท�าของ นาย ม. เป็นความผิด

กรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินส�าหรับตนเอง

โดยมิชอบ เพื่อกระท�าการหรือไม่กระท�าการอย่างใดในต�าแหน่งซ่ึงเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักสุด 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จ�าคุก 5 ปี ทางน�าสืบของ นาย ม. เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา 

มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม

	 คงจ�าคุก	3	ปี	4	เดือน	
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมรัฐบาล
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล	นอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่ควรได้ตามกฎหมาย
ข่าวการประชุมคณะกรรมการ	ป.ป.ช.

วันพฤหัสบดีที่	14	กรกฎาคม	พ.ศ.	2554

 ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน เพื่อด�าเนินการไต่สวน
ข้อเทจ็จรงิ เรือ่งกล่าวหาสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคร่วมรฐับาล รบัทรพัย์สนิ 
หรอืประโยชน์อืน่ใดจากบคุคล นอกเหนือจากทรพัย์สินหรอืประโยชน์อนัควรได้ตามกฎหมาย หรอืกฎ ข้อบังคบั 
ที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาส�านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวนแล้ว 
ข้อเท็จจริงฟังได้ดังนี้

 กรณีกล่าวหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จับรางวัลในการจัดงานปีใหม่ได้ทรัพย์สินมีมูลค่าเกินกว่า
3,000 บาท ฟังได้ว่าในการจัดงานปีใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มิใช่
เป็นการจัดงานของพรรค เน่ืองจากกรรมการบริหารของพรรคมิได้มีการประชุมมีมติหรือเห็นชอบในเรื่อง 
ดังกล่าว แต่เป็นกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเจ้าหน้าที่ของพรรคได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์กันเอง       
โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ของพรรคและผู ้ที่รู ้จักคุ ้นเคยไปร่วมงานด้วย เพื่อเป็นการขอบคุณที่เคยช่วยงาน 
และกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งในวันดังกล่าวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกพรรค และผู้ที่เข้าร่วมงาน 
ได้น�ารางวลัหรือของขวัญมาร่วมจับรางวลัด้วย โดยผู้ท่ีมาร่วมงานจะลงช่ือไว้และได้มกีารน�ารายช่ือนัน้ไปคละกนั 
เพื่อจับสลากรางวัล ซึ่งได้มีการทยอยจับสลากรางวัลไปเรื่อย ๆ เช่น เสื้อแจ๊กเก็ต เป็นต้น ในระหว่างงานเลี้ยง
ดังกล่าวได้มีการประกาศว่าจะมีการให้รางวัลแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่เคยขาดการประชุมสภาเลย 
ซึ่งจากการไต่สวนได้ความว่ามีการมอบกุญแจรถยนต์เป็นของขวัญในวันดังกล่าวแต่มิใช่เป็นกุญแจรถยนต์ 
ของจริง เป็นเพียงรูปกุญแจที่ท�าจากกระดาษหรือโฟมเท่านั้น และไม่ได้มีการมอบรถยนต์หรือของขวัญใด ๆ 
เป็นรางวัล เนื่องจากมีการทักท้วงว่าของรางวัลมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท อาจเข้าข่ายเป็นการต้องห้าม 
ตามกฎหมาย จงึมกีารยกเลกิการให้รางวลัดงักล่าว ประกอบกบัรางวัลทีม่กีารประกาศจะให้นัน้ยงัมไิด้มกีารจดัซือ้ 
มาหรือมีอยู่ในลักษณะที่พร้อมจะให้ได้ในขณะนั้น และจากการตรวจสอบไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดได้ครอบครอง 
รถยนต์ตามที่ระบุว่าเป็นของรางวัลตามค�ากล่าวหาแต่อย่างใด

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า จากการไต่สวนไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่า การจับ
สลากรางวัลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันงานปีใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 มีการกระท�า 
อันเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 ข้อกล่าวหาไม่มีมูล  
ให้ข้อกล่าวหาตกไป
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บทที่ 5 บทสรุป

เจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด

ข่าวการประชุมคณะกรรมการ	ป.ป.ช.

วันอังคารที่	27	ตุลาคม	พ.ศ.	2552

 ตามที่ได้มีหนังสือกล่าวหาว่า นาย อ. ซ่ึงเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ รับทรัพย์สินเป็นงาช้างคู่หนึ่ง

มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ฟังได้ว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2552 

นาย อ. ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้มอบงาช้างจ�านวนหนึ่งคู่     

เพื่อเป็นของที่ระลึก โดย นาย อ. ได้มอบงาช้างให้แก่ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้ง

ด�าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ต่อมา นาย อ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้าง 

ดังกล่าวไว้ จึงได้สั่งให้ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคืนงานช้างคู่นั้นให้แก่ผู้ให้ ซึ่งผู้ให้ได้รับมอบคืนไป 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 7 

ประกอบข้อ 5 (2) ได้ก�าหนดว่า เจ้าหน้าทีข่องรฐัผูใ้ดได้รบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดจากบุคคลอืน่ท่ีมใิช่ญาติ 

ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทแล้วประสงค์จะรับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน จะต้องแจ้งรายละเอียด 

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินนั้นต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอน หรือคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ในทันที    

ที่สามารถกระท�าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ�าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที ่

ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่

 ดังนั้น การพิจารณาว่า นาย อ. ในฐานะนายกรัฐมนตรี และในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร            

ได้กระท�าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 103 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 หรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงจะต้อง

ปรากฏว่า นาย อ. ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท 

แล้วประสงค์จะรบัทรพัย์สนินัน้ไว้เป็นสทิธขิองตน แต่ไม่ได้แจ้งรายละเอยีดข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการรบัทรพัย์สนินัน้ 

ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะนายกรฐัมนตร ีหรอืประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ในฐานะสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

แล้วแต่กรณี ในทันทีที่สามารถกระท�าได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ�าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่

จะให้ นาย อ. รับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
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คู่มือการป้องกันการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128

 ข้อเทจ็จรงิในเรือ่งนีป้รากฏว่า เมือ่ นาย อ. ได้รบังาช้างแล้ว ได้ส่งให้ส�านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี

ตรวจสอบมูลค่าพร้อมทั้งด�าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่ต่อมา นาย อ. พิจารณาเห็นว่า 

ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึงได้ส่งคืนให้ผู้ให้ไป

 ส�าหรับสาเหตุที่ นาย อ. ไม่ได้รายงานเรื่องการรับงาช้างจ�านวนหนึ่งคู่ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. และประธานสภาผู้แทนราษฎร ในทันทีที่สามารถกระท�าได้ นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า

 - ในช่วงวันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2552 เป็นวันหยุดราชการ

 - วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2552 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบระเบียบแนวทางปฏิบัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อความรอบคอบ

 - วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552 นาย อ. ได้แจ้งให้ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส่งคืนงาช้าง

ให้แก่ผู้ให้

 - วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ส่งมอบงาช้างดังกล่าวคืนให้แก่

ผู้ให้ โดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ให้เป็นผู้รับคืน

 - ต่อมาส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 รายงาน

การได้รับมอบทรัพย์สินดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และประธานสภาผู้แทนราษฎร

 จากข้อเท็จจริงข้างต้นจึงฟังได้ว่า นาย อ. มิได้มีเจตนาหรือมีความประสงค์ท่ีจะรับงาช้างนั้นไว้

เป็นสิทธิของตนแต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่มีข้อที่จะต้องวินิจฉัยว่า นาย อ. ได้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

การรับทรัพย์สินน้ันต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล     

ความจ�าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้ นาย อ. รับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตน ตามประกาศ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่   

ของรัฐ พ.ศ. 2543 หรือไม่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติว่า ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป
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