
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
ส�ำนักกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ ส�ำนักงำน ป.ป.ช.
โทร. ๐๒ - ๕๒๘๔๘๐๐ หรือ สำยด่วน ป.ป.ช. ๑๒๐๕

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา

ของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

อันอาจคำานวณเป็นเงินได้

เจ้าพนักงานของรัฐตำาแหน่งใดบ้าง

เจ้าพนักงาน
ของรัฐทุกคน

ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าพนักงานของรัฐ

ยังไม่ถึง ๒ ปี

ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐทำาอะไร

ห้ามรับ
ทรัพย์สิน + ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำานวณเป็นเงินได้

ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำานวณเป็นเงินได้ หมายถึง สิ่งท่ีมีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา  

การรับความบนัเทงิ การรับบริการ การรับการฝกึอบรม หรือสิง่อืน่ใดในลักษณะเดยีวกนั

Office of the National Anti-Corruption Commission

สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำานวณเป็นเงินได้

มาตรา ๑๒๘

กฎหมายกำาหนดให้การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐเป็นความผิด 
เนื่องจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ 
เจ้าพนักงานของรัฐอาจทำาให้ประชาชนหรือสังคม
เกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้ว่าจะมีการใช้อำานาจ
หน้าที่หรือการดำาเนินการใด ๆ เพื่อเอ้ือประโยชน์ 
แก่ผู้ให้ทรัพย์สินน้ันหรือไม่ ทำาให้เกิดความไม่เชื่อมั่น 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  
แม้ว่าในความเป็นจริงเจ้าพนักงานของรัฐผู้น้ันได้รับ 
มาจรงิ โดยมไิด้มกีารใชอ้ำานาจหนา้ทีห่รอืดำาเนนิการใด ๆ   
เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผู้ ให้ทรัพย์สินนั้นก็ตาม  
แตก่ารจะพสิจูน์ใหป้ระชาชนสิน้สงสยัน้ันกระทำาไดย้าก 
และอาจนำาไปสู่การทุจริตในรูปแบบของการรับสินบน 
โดยใช้อำานาจหน้าที่หรือใช้ดุลยพินิจเพื่อเอ้ือประโยชน์
แก่ผู้ที่ให้ทรัพย์สิน

มาตรา ๑๒๘ 
ห้าม

เจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อ่ืนใด

อันอาจคำานวณเป็นเงินได้



ผู้มีหน้าที่รายงานการรับทรัพย์สิน ผู้มีอำานาจพิจารณา

๑. เจ้าพนักงานของรัฐ ๑. หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารสูงสุด 
 ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น 
 ของรัฐ

๒. หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 
 หรือเทียบเท่า/กรรมการ หรือ 
 ผูบ้รหิารสงูสดุของรฐัวสิาหกิจ หรอื 
 หน่วยงานอื่นของรัฐ

๒. ผู้มีอำานาจแต่งตั้งถอดถอน

๓. ผู้บริหาร/รองผู้บริหาร/ ผู้ ช่วย 
 ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น

๓. ผู้มีอำานาจแต่งตั้งถอดถอน

๔. ประธานและกรรมการขององค์กร 
 อิสระตามรัฐธรรมนูญ/ผู้ดำารง 
 ตำาแหน่งท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชาท่ีมี 
 อำานาจถอดถอน

๔. คณะกรรมการ ป.ป.ช.

๕. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/สมาชิก 
 วุฒิสภา

๕. ประธานสภาผู้แทนราษฎร/ 
 ประธานวุฒิสภา

ความผิดในเรื่องของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้น เมื่อมีการรับทรัพย์สินที่ไม่เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนดไว้ก็จะมีความผิดทันที โดยที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นจะใช้หรือ 
ไม่ใช้อำานาจหน้าที่ก็ตาม แต่หากเป็นการรับเพื่อกระทำาการหรือไม่กระทำาการอย่างใดในตำาแหน่ง 
หน้าที่นั้น ๆ ก็จะเป็นความผิดในเรื่องของการรับสินบนได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดควรพิจารณา ดังนี้

มีกฎหมายให้รับได้หรือไม่?

เป็นการรับโดยธรรมจรรยาหรือไม่?

เป็นการรับจาก 
บุพการี/ผู้สืบสันดาน/ญาติ

มีมูลค่าเหมาะสม
ตามฐานะของผู้ให้

เป็นการรับจาก 
บุคคลที่ไม่ใช่ญาติ

ไม่เกิน 
๓,๐๐๐ บาท

เป็นการรับจากการให้ท่ัวไป 
โดยไม่เจาะจงผู้รับ

หากเกิน ๓,๐๐๐ บาท

มีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้

ต้องรายงานต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิน ๓,๐๐๐ บาท จะต้องทำาอย่างไร?

หากเจ้าพนักงานของรัฐมีการรับทรัพย์สินเกิน ๓,๐๐๐ บาท โดยมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ต้องรับไว้เพื่อเป็นการรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี จะต้องดำาเนินการ ดังนี้

ต้องแจ้งรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำาหนดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สิน 
ต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้มีอำานาจแต่งตั้งถอดถอนแล้วแต่กรณี*

ผูบ้รหิารสงูสดุของหนว่ยงาน หรอืผูม้อีำานาจแตง่ต้ังถอดถอนวนิจิฉยัวา่จะใหร้บัทรพัยส์นิ
หรือประโยชน์อื่นใดนั้นหรือไม่ 

หากมคีำาส่ังว่าไม่สมควรรับไว้กใ็ห้ส่งคืนทรัพยสิ์นน้ันแกผู้่ให้โดยทันที หรือหากไมส่ามารถ
คืนได้ ให้ส่งมอบเป็นสิทธิของหน่วยงานโดยเร็ว

* เจ้าพนักงานของรัฐตำาแหน่งต่าง ๆ จะต้องรายงานการรับทรัพย์สินต่อใคร?

แจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริง

ตามแบบฟอร์ม
ที่กำาหนด

ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับ
ทรัพย์สินต่อ...

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การรับสินบน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ ได้กำาหนดไว้ว่า 
ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำานวณเป็น 
เงินได้จากผู้ใด…

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙  
ได้กำาหนดไว้ว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน... 

๑) เรียก ๒) รับ ๓) ยอมจะรับ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดสำาหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน 
โดยมิชอบ เพื่อกระทำ�ก�รหรือไม่กระทำ�ก�ร 
อย่�งใดในตำ�แหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบ 
หรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ...

ตัวอย่าง
นาย ก. เจ้าพนักงานของรัฐใช้อำานาจ 

ในตำาแหนง่โดยชอบวา่จา้งนาย ข. เปน็ผู้ก่อสรา้ง
อาคารให้แก่ทางราชการ และมีการทำาสัญญา
ไปเรยีบรอ้ยแลว้ นาย ข. ดใีจทีไ่ดเ้ปน็ผูร้บัเหมา
ก่อสร้างนั้น จึงนำาเงินจำานวนหนึ่งไปมอบให้แก่
นาย ก. โดยนาย ก. ได้รับเงินจำานวนนั้นไว้ 

กรณีนี้นาย ก. ไม่มีความผิดฐานรับสินบน 
เพราะนาย ก. ไม่ได้เรียกรับทรัพย์สินจาก 
นาย ข. และไม่ได้มีการใช้อำานาจหน้าที่เพื่อ 
เอื้อประโยชน์ให้แก่นาย ข. แต่นาย ก. จะมี
ความผิดในเรือ่งการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์
อื่นใด

ตัวอย่าง 
นาย ก. เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ มีอำานาจ

หน้าที่พิจารณาที่จะว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง
เป็นผู้ก่อสร้างอาคารให้แก่ทางราชการ แต่ก่อน
ทำาสัญญา นาย ก. ได้รับเงินจำานวนหนึ่งจาก 
นาย ข. จึงได้เชิญนาย ข. มาทำาสัญญาให้ได้
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนั้น

กรณีนี้นาย ก. จะมีความผิดฐานรับสินบน
เพราะนาย ก. รับทรัพย์สินสำาหรับตนเอง 
โดยมิชอบและได้มีการใช้อำานาจหน้าที่เพื่อ
เอื้อประโยชน์ให้แก่นาย ข. เข้าเป็นผู้รับเหมา
ก่อสร้างโดยเห็นแก่ประโยชน์จากทรัพย์สิน 
ทีไ่ดร้บัมาจากนาย ข. และยงัมคีวามผดิในเรือ่ง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดด้วย

กฎหมาย
ที่บังคับใช้

ผู้ที่อยู่
ภายใต้บังคับ
ของกฎหมาย

ลักษณะ
ของการกระทำา 

ความผิด

โทษ

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
 ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
 การทจุรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘

-  เจ้าพนักงานของรัฐทุกตำาแหน่ง 
-  ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงาน 
 ของรัฐยังไม่ถึง ๒ ปี

- จำาคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน  
 ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

- รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
 อันอาจคำานวณเป็นเงินได้

- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ 
 (ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าท่ีราชการ)

- เจ้าพนักงาน/สมาชิกสภานิติบัญญัติ 
 แห่งชาต/ิสมาชกิสภาจงัหวัด/สมาชกิ 
 สภาเทศบาล

- จำาคุกตั้งแต่ ๕ - ๒๐ ปี หรือจำาคุก 
 ตลอดชวีติ และปรับตัง้แต ่๑๐๐,๐๐๐ -  
 ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือประหารชีวิต

๑) เรียก ๒) รับ ๓) ยอมจะรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดสำาหรับ
ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- เพื่อกระทำาการหรือไม่กระทำาการ 
 อย่างใดในตำาแหน่ง ไม่ว่าการน้ัน 
 จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่

การรับทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใด การรับสินบนมี
กฎหมายให้รับได้

สามารถ
รับได้

ใช่ ไม่ใช่ มี
ความผิด

๑

๒



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  23 สิงหาคม 2563 
หัวข้อ: แผ่นพับ มาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
 การทุจริต พ.ศ. 2561 ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคำนวณ  
 เป็นเงินได ้
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แผ่นพับ มาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
 การทุจริต พ.ศ. 2561 ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคำนวณ  
 เป็นเงินได ้
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  23  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 วันท่ี  23  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  23  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
  

 


