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๑. บทนำ
	 ปัจจุบันคำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” นั้น มีปรากฏอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ 

และกฎหมายในแตล่ะฉบบัเหลา่นัน้ตา่งกม็เีจตนารมณแ์ละความหมายในการใชบ้งัคบั 
แตกต่างกันออกไปตามกรอบและวัตถุประสงค์ของกฎหมายในแต่ละฉบับดังกล่าว๑  
สำหรับในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงคำว่า “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ”	ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นการเฉพาะว่าหมายความถึง	
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่ง	
หรือเงินเดือนประจำ	พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 
ของรัฐ	ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	 
เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่	 และให้หมายความรวมถึง 
กรรมการ	อนุกรรมการ	ลูกจ้างของส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานของรัฐ	 
และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางการปกครอง 
ของรัฐในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้น 
ในระบบราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือกิจการอื่นของรัฐ๒

นายบรรหาร  กำลา
สำนักกฎหมาย

๑	คำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” มีปรากฏอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ	 เช่น	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี 
ปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๓	พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	มาตรา	๔	หรอืพระราชบญัญตัอิงคก์ารมหาชน	
พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๓	เป็นต้น.

๒	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๔.

ไม่ผิดกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ของรัฐ
รับทรัพย์สินและของขวัญอย่างไร ?
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เนือ่งจากบคุคลซึง่เปน็เจา้หนา้ทีข่องรฐั	คอื	บคุคลธรรมดาทีด่ำรงตำแหนง่ทีร่ฐั 
กำหนดขึ้น	 เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ให้กับรัฐที่มีความสัมพันธ์กับรัฐใน	๒	สถานะ	กล่าวคือ	 
ในสถานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม	
และในสถานะทีเ่ปน็บคุคลธรรมดาหรอืเปน็เอกชนคนหนึง่	ซึง่การมคีวามสมัพนัธก์บัรฐั	
๒	สถานะในขณะเดียวกันดังกล่าวนั้น	อาจจะทำให้เกิดการใช้อำนาจหน้าที่แสวงหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม๓	หรืออาจจะมีการกระทำอันเป็น 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่าง	ๆ	 เช่น	

การรบัผลประโยชนต์า่ง	ๆ 	(Accepting	Benef	its)	การทำธรุกจิกบัตวัเอง	(Self-dealing)	 
การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ	 (Post-
employment)	การทำงานพิเศษ	 (Outside	employment	or	moonlighting)	
การรู้ข้อมูลภายใน	 (Inside	 information)	การใช้สมบัติราชการเพื่อประโยชน์ของ 
ธุรกิจส่วนตัว	(Using	your	employer’s	property	for	Private	advantage)	และการ
นำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง	 (Pork-barreling)	
เป็นต้น๔	ซ่ึงการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงาน 
ตามอำนาจหนา้ทีใ่นตำแหนง่หนา้ทีท่ีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐันัน้รบัผดิชอบอยู	่อนัเปน็ผลทำให ้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐน้ันขาดการตัดสินใจบนพ้ืนฐานท่ีเท่ียงธรรม	เน่ืองจากการยึดผลประโยชน์ 
ส่วนตนเป็นหลัก	และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมได้๕

ในสถานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าท่ีเพ่ือ 
รักษาประโยชน์ส่วนรวม และในสถานะท่ีเป็นบุคคลธรรมดาหรือ 
เป็นเอกชนคนหน่ึง ซ่ึงการมีความสัมพันธ์กับรัฐ ๒ สถานะ 
ในขณะเดียวกันดังกล่าวน้ัน อาจจะทำให้เกิดการใช้อำนาจหน้าท่ี 
แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๓	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,	 “ร่างคู่มือสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒”,	(เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ	โครงการปรับปรุง	แก้ไข	กฎหมาย 
ที่เอื้อต่อการทุจริต	“การพัฒนากระบวนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
อย่างเคร่งครัด”	จัดโดย	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต	ิ เมื่อวันศุกร์ที่	 ๒๘	มกราคม	๒๕๕๔	 
ณ	ห้องจูปิเตอร์	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ).

๔	ธีรภัทร์		เสรีรังสรรค์,	รายงานการวิจัย เรื่อง จริยธรรมของนักการเมือง THE ETHICS OF POLITICIANS,	๒๕๔๙,	หน้า	
๙๗	-	๑๐๐.

๕	สำนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน,	“คูม่อืการเรยีนรูแ้ละการปอ้งกนัความขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวม,”	 ๒๕๔๗.	 (http://203.154.183.2/ewt/cad_design/conflict/index_c.htm)	 สืบค้นเมื่อวันที่	 
๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔.
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ด้วยเหตุดังกล่าว	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	จึงได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไว้ในหมวด	๙	มาตรา	๑๐๐	–	๑๐๓	โดย 
กำหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทำการซ่ึงเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
และประโยชนส์ว่นรวมไว้	๒	ลกัษณะ	คอื	หา้มมใิหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัดำเนนิกจิการกบัรฐั	 
(มาตรา	 ๑๐๐)	 กับการห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
จากบุคคล	นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย	หรือกฎ	 
ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	เว้นแต่การรับทรัพย์สิน 
หรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยา	ตามหลกัเกณฑแ์ละจำนวนทีค่ณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 
กำหนด๖	(มาตรา	๑๐๓)	

ต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ออก 
ประกาศคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิเรือ่ง หลกัเกณฑ์ 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนสินทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา	นอกจากน้ี	ยังมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔	เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ของขวัญและรับของขวัญเพื่อเสริมมาตรการ 
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่างจริงจัง 
มากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาและหลักเกณฑ์การให้หรือรับ 
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คอลัมน์เกร็ดกฎหมายน่ารู้ฉบับนี้	จึงขอนำเสนอเรื่อง  

“เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับทรัพย์สินและของขวัญอย่างไร ? ไม่ผิดกฎหมาย” เน่ืองจากเห็นว่า 
เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐในทุกภาคส่วน	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐดำเนินกิจการกับรัฐ (มาตรา ๑๐๐) 
กับการห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัย 
อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย (มาตรา ๑๐๓)

๖	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,	เรื่องเดียวกัน.
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๒. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

	 ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐน้ัน	 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 
พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐๓	วรรคหนึ่ง๗	 ได้วางหลักการไว้ว่า	“เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด 
จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลมิได้”	เว้นแต่

	 ๑)	 เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ  
ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 เช่น	 เงินรางวัลนำจับ 
ตามกฎหมาย	หรือเงินรางวัลในการปฏิบัติราชการ	เป็นต้น

	 ๒)	 เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตาม 
หลกัเกณฑแ์ละจำนวนทีค่ณะกรรมการ	ป.ป.ช.	กำหนด	ซึง่คณะกรรมการปอ้งกนัและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ออกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติแหง่ชาต	ิเรือ่ง	หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยา 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๓	เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนสินทรัพย์หรือ 
ประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา	ไว้ดังนี้

 ๒.๑) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด๘ ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได้ 
โดยธรรมจรรยา 

	 	 	 ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ	 
ขอ้	๕	กำหนดใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัจะรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยา๙ 

ได้ดังต่อไปนี้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓ วรรคหน่ึง 
ได้วางหลักการไว้ว่า “เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดจะรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลมิได้”

๗	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐๓	วรรคหนึ่ง	
บัญญัติว่า	“ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล	นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร 
ได้ตามกฎหมาย	หรือกฎ	ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยา	ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	กำหนด”.

๘ “ประโยชน์อื่นใด”	หมายความว่า	สิ่งที่มีมูลค่า	ได้แก่	การลดราคา	การรับความบันเทิง	การรับบริการ	การรับการฝึกอบรม	
หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน	(ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ	ข้อ	๓).

๙ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา”	หมายความว่า	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ 
หรอืจากบคุคลทีใ่หก้นัในโอกาสตา่ง	ๆ 	โดยปกตติามขนบธรรมเนยีม	ประเพณ	ีหรอืวฒันธรรม	หรอืใหก้นัตามมารยาททีป่ฏบิตักินัในสงัคม	 
(ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ	ข้อ	๓).
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	 	 (๑)	 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ๑๐	ซึ่งให้โดยเสน่หาตาม
จำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป๑๑ 

	 	 (๒)	 รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดจากบคุคลอืน่ซึง่มใิชญ่าติมรีาคา
หรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล	แต่ละโอกาสไม่เกิน	๓,๐๐๐	บาท

	 	 (๓)	 รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดทีก่ารใหน้ัน้เปน็การใหใ้นลกัษณะ 
ให้กับบุคคลทั่วไป 

 ๒.๒) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท     

    ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ	 
ข้อ	 ๗	 กำหนดว่าการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	
หรอืมรีาคาหรอืมมีลูคา่มากกวา่	๓,๐๐๐	บาท	ซึง่เจา้หนา้ทีข่องรฐัไดร้บัมาแลว้	“โดยม ี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันด ี
ระหว่างบุคคล”	เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะต้องดำเนินการ	ดังนี้

    (๑)	 แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันทีที่สามารถกระทำได้	เพื่อให้วินิจฉัยว่ามี 
เหตผุลความจำเปน็	ความเหมาะสม	และสมควรทีจ่ะใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ัน้รบัทรพัยส์นิ 
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่

		 	 	 (๒)	 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที 
ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได	้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน ์

แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันทีที่สามารถ 
กระทำได้  เพื่อ ให้วินิจฉัยว่ามี เหตุผลความจำเป็น 
ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่

๑๐ “ญาต”ิ	หมายความวา่	ผูบ้พุการ	ีผูส้บืสนัดาน	พีน่อ้งรว่มบดิามารดาหรอืรว่มบดิาหรอืมารดาเดยีวกนั	ลงุ	ปา้	นา้	อา	คูส่มรส	
ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส	บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม	(ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติฯ	ข้อ	๓).

๑๑ ฐานานุรูป	หมายถึง	ตามความพอดี	พอเหมาะ	พอควร	พอสมน้ำสมเนื้อ	ใช้ในกรณีปฏิบัติกิจการ	การใช้จ่าย	การต้อนรับ	
การดำรงชพี	เปน็ตน้	คอื	ใหเ้ปน็ไปอยา่งพอด	ีพอเหมาะพอควร	ไมใ่หเ้กนิเลยฐานะไปหรอืมกังา่ยหยอ่นยานไปจนนา่เกลยีด	(ขอ้มลูจาก	
http://th.wikipedia.org).
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ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว	 และเมื่อได้ 
ดำเนินการดังกล่าวแล้ว	ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ันไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
ดังกล่าวเลย

		 	 	 (๓)	 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชา	 ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า	หรือเป็น 
กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ	หรือเป็นกรรมการ	หรือผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานของรัฐ	ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน	ส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ 
และกรรมการในองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญูหรอืผูด้ำรงตำแหนง่ทีไ่มม่ผีูบ้งัคบับญัชา 
ที่มีอำนาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ทั้งนี้	 เพื่อดำเนินการตาม	 (๑)	
และ	(๒)

		 	 	 (๔)	 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้ง 
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา	หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็น
สมาชิก	แล้วแต่กรณี	เพื่อดำเนินการตาม	(๑)	และ	(๒)

 ๒.๓) สภาพบังคับ
		 	 	 โดยเหตุที่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ดังกล่าว	 ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามความ 
ในมาตรา	 ๑๐๓	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	ดังนั้น	 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดมีการรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 หรือมีราคาหรือมีมูลค่า 
มากกวา่	๓,๐๐๐	บาท	และเจา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ัน้ฝา่ฝนืหรอืไมด่ำเนนิการตามหลกัเกณฑ์ 
ดังที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ	 ๒.๒)	 ย่อมถือว่าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นฝ่าฝืน 
บทบัญญัติมาตรา	 ๑๐๓	 ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	 ๓	 ปี	 หรือปรับไม่เกิน	 

ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชา ซ่ึงเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ 
เทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  
หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ  
ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์น้ันต่อผู้มีอำนาจแต่งต้ังถอดถอน
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๖๐,๐๐๐	บาท	หรือท้ังจำท้ังปรับ	ท้ังน้ี	ตามมาตรา	๑๒๒	วรรคหน่ึง๑๒	แห่งพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	

   ประเด็นข้อพิจารณาอันเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติม
   ก)	หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดของเจา้หนา้ทีข่องรฐั	 

ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ	ฉบับนี้	ให้ใช้
บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง	๒	ปีด้วย	(ข้อ	๘)

		 	 ข)	ในกรณทีีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัเปน็ผูด้ำรงตำแหนง่นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 หรือสมาชิกวุฒิสภา	 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งดังกล่าวจะต้องพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการขัดกัน 
แหง่ผลประโยชน	์มาตรา	๒๖๕	วรรคหนึง่	(๓)	และมาตรา	๒๖๗	ประกอบดว้ยวา่ลกัษณะ 
ดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่	 เช่น	 กรณี
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ	
และมรีาคาหรอืมลูคา่ไมเ่กนิ	๓,๐๐๐	บาท	ซึง่สามารถทำไดต้ามประกาศคณะกรรการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ทีข่องรฐั	พ.ศ.	๒๕๔๓	ขอ้	๕	(๒)	กต็าม	แตถ่า้ 
การรับทรัพย์สินนั้นเป็นการรับจากหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ 
เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	
ปฏบิตัติอ่บคุคลอืน่	ๆ 	ในธรุกจิการงานตามปกตแิลว้	การรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใด 
ดังกล่าวก็อาจจะเป็นการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์	ตามรัฐธรรมนูญฯ	
มาตรา	๒๖๕	วรรคหนึง่	(๓)	และมาตรา	๒๖๗	ซึง่มผีลทำใหค้วามเปน็รฐัมนตรสีิน้สดุลง 
เฉพาะตัว	ตามมาตรา	๑๘๒	(๗)	หรือสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลง  

ถ้าการรับทรัพย์สินน้ันเป็นการรับจากหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือ 
ไปจากท่ีหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
ปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติแล้ว การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดดังกล่าวก็อาจจะเป็นการ 
กระทำท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญฯ 

๑๒	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๒๒	วรรคหนึ่ง	
บัญญัติว่า	“เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา	๑๐๐	มาตรา	๑๐๑	หรือมาตรา	๑๐๓	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี	
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ”.
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ตามมาตรา	๑๐๖	 (๖)	 หรือ	 สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง	 ตามมาตรา	 
๑๑๙	(๕)	ได้๑๓

		 	 นอกจากน้ี	บทบัญญัติว่าด้วยการกระทำท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ดังกล่าวนี้	รัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	๒๖๕	วรรคสาม	และมาตรา	๒๖๗	ได้บัญญัติให้นำมา 
ใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรของนายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรี	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
หรอืสมาชกิวฒุสิภา	และบคุคลอืน่ซึง่มใิชคู่ส่มรสและบตุรของนายกรฐัมนตร	ีรฐัมนตร	ี 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	หรอืสมาชกิวฒุสิภานัน้	ทีด่ำเนนิการในลกัษณะผูถ้กูใช ้ผูร้ว่ม 
ดำเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 
หรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระทำการดังกล่าวน้ีด้วย	ซ่ึงมีขอบเขตในการบังคับใช้ท่ีกว้างขวาง 
กวา่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ	 
พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๐๓	และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติแหง่ชาต	ิเรือ่ง	หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยา 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๓	ที่มีขอบเขตในการบังคับใช้เฉพาะกับตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐเท่านั้น

๑๓	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๖๕	วรรคหนึ่ง	 (๓)	มาตรา	๒๖๗	มาตรา	๑๘๒	 (๗)	 
มาตรา	๑๐๖	(๖)	และมาตรา	๑๑๙	(๕)	บัญญัติว่า

	 “มาตรา ๒๖๕		สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง
				 ฯลฯ	 	 	 	 ฯลฯ
			(๓)	 ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด	 ๆ	 จากหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่ 

หน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น	ๆ	ในธุรกิจการงานตามปกติ
				 ฯลฯ	 	 	 	 ฯลฯ
  มาตรา ๒๖๗	 	 ให้นำบทบัญญัติมาตรา	๒๖๕	มาใช้บังคับกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย	 เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่ง 

หรอืดำเนนิการตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย	และจะดำรงตำแหนง่ใดในหา้งหุน้สว่น	บรษิทั	หรอืองคก์ารทีด่ำเนนิธรุกจิโดยมุง่หาผลกำไร 
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน	หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มิได้ด้วย

  มาตรา ๑๘๒	ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว	เมื่อ
				 ฯลฯ	 	 	 	 ฯลฯ
				 (๗)	กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา	๒๖๗	มาตรา	๒๖๘	หรือมาตรา	๒๖๙
				 ฯลฯ	 	 	 	 ฯลฯ
  มาตรา ๑๐๖	สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง	เมื่อ
				 ฯลฯ	 	 	 	 ฯลฯ
		(๖)	กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา	๒๖๕	หรือมาตรา	๒๖๖
				 ฯลฯ	 	 	 	 ฯลฯ
  มาตรา ๑๑๙	สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง	เมื่อ
				 ฯลฯ	 	 	 	 ฯลฯ
		(๕)	กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา	๑๑๖	มาตรา	๒๖๕	หรือมาตรา	๒๖๖
				 ฯลฯ	 	 	 	 ฯลฯ”.
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๓. หลักเกณฑ์การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
	 เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ 

แนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายครั้ง	 
เพือ่เปน็การเสรมิสรา้งคา่นยิมใหเ้กดิการประหยดั	มใิหม้กีารเบยีดเบยีนขา้ราชการโดย 
ไม่จำเป็นและสร้างทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องเน่ืองจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคาแพง	 
ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่น	ๆ	ในวงราชการอีกด้วย	ประกอบกับ 
คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาตไิดป้ระกาศกำหนดหลกัเกณฑ ์
และจำนวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้	

ดังนั้น	จึงได้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที ่
ของรัฐ๑๔		ในการให้ของขวัญและรับของขวัญเพ่ือเสริมมาตรการของคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่างจริงจัง๑๕	 ทั้งนี้	 เฉพาะในส่วนที่ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้กำหนดไว้	 กล่าวคือ	 
ระเบยีบนีไ้มใ่ชบ้งัคบักบักรณกีารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดของเจา้หนา้ทีข่องรฐั 
ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต๑๖	โดยมีหลักเกณฑ์	ดังนี้	

๑๔ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”	หมายความว่า	ข้าราชการ	พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	
ข้อ	๓).

๑๕	โปรดดู	คำปรารภของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๔.
๑๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	ข้อ	๔.

เน่ืองจากในอดีตท่ีผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรี 
เ ก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและรับของขวัญ 
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้หลายคร้ัง เพ่ือเป็นการเสริมสร้างค่านิยม 
ให้เกิดการประหยัด มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จำเป็น 
และสร้างทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องเน่ืองจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญ 
ในราคาแพง ท้ังยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอ่ืน ๆ 
ในวงราชการอีกด้วย
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 ๓.๑ การใหข้องขวญัของเจา้หนา้ทีข่องรฐั แยกพจิารณาไดเ้ปน็	๒	กรณ	ี
ดังนี้ 

   ๓.๑.๑ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการคนเดียว
		 	 	 โดยหลักแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญ๑๗	แก่ผู้บังคับบัญชา๑๘  

หรือบุคคลในครอบครัว๑๙	ของผู้บังคับบัญชามิได้	เว้นแต่เป็นการให้ของขวัญตามปกติ 
ประเพณนียิม๒๐	ซึง่ของขวญันัน้มรีาคาหรอืมลูคา่ไมเ่กนิ	๓,๐๐๐	บาท	(ขอ้	๕	วรรคหนึง่ 
และวรรคสอง)

    ๓.๑.๒ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐขอให้ผู้อื่นร่วมมือด้วย
   เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงิน 

สวสัดกิารใด	ๆ 	เพือ่มอบใหห้รอืจดัหาของขวญัใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลในครอบครวั 
ของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด	ๆ	มิได้	(ข้อ	๕	วรรคสาม)

    ในกรณีดังกล่าวน้ี	ไม่ว่าจะเป็นการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม  
และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน	๓,๐๐๐	บาท	ก็ตาม	ก็ต้องห้ามทั้งสิ้น  
ทัง้นี	้เพราะเมือ่พจิารณาถงึเจตนารมณข์องระเบยีบฉบบันีแ้ลว้	จะเหน็วา่มเีจตนารมณ ์
เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด	มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการ 
โดยไมจ่ำเปน็และสรา้งทศันคตทิีไ่มถ่กูตอ้ง	อกีทัง้การกระทำดงักลา่วอาจเปน็การสรา้ง 
ความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนร่วมงาน	และเป็นการรบกวนข้าราชการชั้นผู้น้อยอีกด้วย	

เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะทำการเร่ียไรเงินหรือทรัพย์สิน 
อ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพ่ือมอบให้หรือจัดหา 
ของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัว 
ของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได

๑๗“ของขวัญ”	หมายความว่า	 เงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี	และให้หมายความรวมถึง	
เงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล	 ให้โดยเสน่หาหรือเพื่อการสงเคราะห์	 หรือให้เป็นสินน้ำใจ	 การให้สิทธิพิเศษ 
ซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง 
ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว	ค่าที่พัก	ค่าอาหาร	หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน	และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร	
ตั๋ว	หรือหลักฐานอื่นใด	การชำระเงินให้ล่วงหน้า	หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง	(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	ข้อ	๓).

๑๘“ผู้บังคับบัญชา”	ให้หมายความรวมถึง	 ผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยงานท่ีแบ่งเป็นการภายในของหน่วยงานของรัฐ	 และ 
ผู้ซ่ึงดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอำนาจบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลด้วย	(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	ข้อ	๓).

๑๙“บุคคลในครอบครัว”	หมายความว่า	คู่สมรส	บุตร	บิดา	มารดา	พี่น้องร่วมบิดา	มารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน	
(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	ข้อ	๓).

๒๐“ปกติประเพณีนิยม”	 หมายความว่า	 เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน	 และให้หมายความรวมถึง 
โอกาสในการแสดงความยินดี	การแสดงความขอบคุณ	การต้อนรับ	การแสดงความเสียใจหรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ 
ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย	(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ	ข้อ	๓).
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

 ๓.๒ การรบัของขวญัของเจา้หนา้ทีข่องรฐั แยกพจิารณาไดเ้ปน็	๒	กรณ	ี
ดังนี้ 

    ๓.๒.๑ กรณีผู้บังคับบัญชารับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา
    แม้ผู้บังคับบัญชาจะมิได้รับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็น 

ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาโดยตรงกต็าม	แตถ่า้ผูบ้งัคบับญัชายนิยอมหรอืรูเ้หน็เปน็ใจใหบ้คุคล 
ในครอบครวัของตนรบัของขวญัจากเจา้หนา้ทีข่องรฐัซึง่เปน็ผูอ้ยูใ่นบงัคบับญัชากถ็อืวา่ 
เปน็การตอ้งหา้มตามระเบยีบฉบบันี	้เวน้แตเ่ปน็การรบัของขวญัตามปกตปิระเพณนียิม	 
ซึ่งของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน	๓,๐๐๐	บาท	(ข้อ	๖)

   ๓.๒.๒ กรณเีจา้หนา้ทีข่องรฐัรบัของขวญัจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการ
ปฏิบัติหน้าที่

	 	 	 โดยหลักแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคล 
ในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ๒๑	มิได้	เว้นแต่	เป็นกรณีการรับของขวัญท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยม	และของขวัญน้ัน 
มีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน	๓,๐๐๐	บาท	(ข้อ	๗	และข้อ	๘)

 ๓.๓ ข้อควรปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในภายหลังว่ามีการรับ 
ของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบ

	 	 	 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว	 
เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้	 ให้ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการเช่นเดียวกันกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน 

แมผู้บ้งัคบับญัชาจะมไิดร้บัของขวญัจากเจา้หนา้ทีข่องรฐั 
ซึ่ง เป็นผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาโดยตรงก็ตาม แต่ถ้ า 
ผู้บังคับบัญชายินยอมหรือรู้ เห็นเป็นใจให้บุคคลใน 
ครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชาก็ถือว่าเป็นการต้องห้าม 
ตามระเบียบฉบับนี้

๒๑ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ได้แก่	ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ผู้ซึ่งมีคำขอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด	 เช่น	การขอใบรับรอง	การขอให้ออกคำสั่งทางปกครอง	
หรือการร้องเรียน	เป็นต้น

	 (๒)		 ผู้ซ่ึงประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจท่ีทำกับหน่วยงานของรัฐ	เช่น	การจัดซ้ือจัดจ้าง	หรือการได้รับสัมปทาน	เป็นต้น
	 (๓)		ผู้ซึ่งกำลังดำเนินกิจกรรมใดๆที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกำกับดูแล	 เช่น	 การประกอบกิจการโรงงาน	

หรือธุรกิจหลักทรัพย์	เป็นต้น
	 (๔)	 ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 (ระเบียบ	

สำนักนายกรัฐมนตรีฯ	ข้อ	๗	วรรคสอง).
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เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินและของขวัญอย่างไร	?	
ไม่ผิดกฎหมาย

หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า	๓,๐๐๐	บาท	 
ดังที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ	๒.๒)	 โดยการแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ 
ของขวัญนั้นต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันทีที่สามารถกระทำได้	 เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล
ความจำเป็น	ความเหมาะสม	และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับของขวัญนั้น
ไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่	(ข้อ	๙)

  ๓.๔ สภาพบังคับ
    ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญ 

หรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้	ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
   ๓.๔.๑ ในกรณทีีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัเปน็ขา้ราชการการเมอืง ใหถ้อืวา่ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม	และให้ 
ดำเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
ว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง

    ๓.๔.๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่น 
นอกจากขอ้ ๓.๔.๑ หรอืพนกังานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืพนกังานของ 
รัฐวิสาหกิจ	 ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย	 และให้ 
ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีดำเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ัน	(ข้อ	๑๐)

๔. บทสรุป
 เจา้หนา้ทีข่องรฐั	คอื	บคุคลธรรมดาทีด่ำรงตำแหนง่ทีร่ฐักำหนดขึน้	เพือ่เปน็ 

เจ้าหน้าที่ให้กับรัฐ	ซึ่งมีความสัมพันธ์กับรัฐทั้งในสถานะเจ้าหน้าที่ของรัฐและสถานะ 
เอกชนคนหนึง่	โดยเจา้หนา้ทีข่องรฐัในฐานะทีเ่ปน็เอกชนคนหนึง่นัน้	สามารถทีจ่ะมสีทิธ ิ
ในทางทรพัยส์นิไดเ้ชน่เดยีวกบับคุคลทัว่ไป	แตอ่ยา่งไรกต็าม	หากการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ 
ในบางลกัษณะนัน้อาจจะสง่ผลหรอืมผีลตอ่การตดัสนิใจหรอืการปฏบิตัหินา้ทีใ่นการ 
รักษาประโยชน์ส่วนรวมในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว ย่อมถูกจำกัดโดยกฎหมาย 
หรือกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ปัจจุบันมีกฎหมาย 
และระเบยีบทีเ่กีย่วกบัการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใด	หรอืเกีย่วกบัการใหห้รอืรบั 
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สำคัญ	 ๆ	 ดังได้หยิบยกขึ้นกล่าวในเบื้องต้น	 ดังนั้น	 
การทำความเข้าใจหลักกฎหมายและแนวคิดอันเป็นที่มาของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น 
จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสังคมประเทศชาติโดยรวม	 และต่อตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง	 
เพราะหากเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ทราบหรือขาดความเข้าใจแล้วอาจทำให้มีการรับทรัพย์สิน 
และของขวัญอันเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ตั้งใจจนส่งผลร้ายหรือ 
ก่อให้เกิดโทษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นในภายหลังก็เป็นได้	


