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ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาต ิ

เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา 
ของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

------------ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิจึงกําหนดหลักเกณฑและจํานวนสินทรัพยหรือประโยชนอื่นใดที ่
เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยา ไวดังน้ี 
 
  ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที ่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓" 
 
  ขอ ๒  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 
  ขอ ๓  ในประกาศนี้ 
  "การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา" หมายความวา การรับ 
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบ 
ธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
  "ญาติ" หมายความวา ผูบุพการ ีผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดาหรือ 
รวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตร 
บุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม 
  "ประโยชนอื่นใด" หมายความวา ส่ิงท่ีมีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความ 
บันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือส่ิงอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
 
  ขอ ๔  หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ที่ออกโดยอาศัย 
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา 
ตามที่กําหนดไวในประกาศนี ้
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   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๕  เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได  
ดังตอไปนี ้
  (๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่ 
เหมาะสมตามฐานานุรูป 
  (๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคา 
ในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 
  (๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับ 
บุคคลท่ัวไป 
 
  ขอ ๖  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ ซ่ึงผูใหมิไดระบุให 
เปนของสวนตัวหรือมีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แต 
มีเหตุผลความจําเปนที่จะตองรับไวเพื่อรักษาไมตร ีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวาง 
บุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือ 
ประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาตให 
เจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาท่ี 
ของรัฐผูน้ันสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูน้ันสังกัดโดยทันที 
 
  ขอ ๗  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรอืมี 
ราคาหรือมีมูลคามากกวาที่กําหนดไวในขอ ๕ ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปน 
อยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตร ีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาที่ของ 
รัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับ 
บัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวย 
งาน สถาบนั หรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด โดยทันทีท่ีสามารถกระทําได เพื่อใหวินิจฉัย 
วามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือ 
ประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม 
  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือ 
สถาบันหรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชน 
ดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนน้ันแกผูใหโดยทันที ในกรณีท่ีไมสามารถคืนใหได  
ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูน้ันสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานท่ี 
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว 
  เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไม 
เคยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย 
  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนง 
ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือ 
ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจง 
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   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

รายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน  
สวนผูท่ีดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูดํารง 
ตําแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอนใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังน้ี เพื่อ 
ดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียดขอเท็จ 
จริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือ 
ประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง 
 
  ขอ ๘  หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ  
ตามประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับแกผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 
 
            ประกาศ ณ วันที ่๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
         โอภาส  อรุณินท 
    ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 
[รก.๒๕๔๓/๑๑๘ก/๑๘/๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓] 
 
       ชไมพร/แกไข 
       ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 
       (B+A) 
 
 
 




