
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การรบัทรพัย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรฐั 

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  128  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2561  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   

เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ์ื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา”  หมายความว่า  การรับทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันส าคัญ  และ  
ให้หมายความรวมถึง  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดง
ความยินดี  การแสดงความขอบคุณ  การต้อนรับ  การแสดงความเสียใจ  หรือการให้ตามมารยาท 
ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

“ญาติ”  หมายความว่า  พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  ลุง  ป้า  น้า  
อา  คู่สมรส  ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส  บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้”  หมายความว่า  สิ่งที่มีมูลค่า  ได้แก่  การลดราคา  
การรับความบันเทิง  การรับบริการ  การรับการฝึกอบรม  หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ ๕ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็น
เงินได้นอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย  กฎ  หรือข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๖ เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้  ดังต่อไปนี้ 
(1) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือ

มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล  แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท   

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



(2) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะ
ให้กับบุคคลทั่วไป 

ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอั นอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ ไม่ เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ  6  ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาโดยมี 
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี  มิตรภาพ  หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล   
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้น  
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
สถาบัน  หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้  เพ่ือให้
วินิจฉัยว่า  มีเหตุผลความจ าเป็น  ความเหมาะสม  และสมควรที่จะให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ  สถาบัน  หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด  มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือ  
ประโยชน์อื่นใดดังกล่าว  ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที  ในกรณีที่ไม่สามารถ  
คืนให้ได้  ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ 
หน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว  ให้ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดดังกล่าว 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ ง  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า 
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า  หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือ
กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ  ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ  
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน  ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอน  
ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทั้งนี้  เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา  ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ  
ประโยชน์อื่นใดนั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  ที่ เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  
เป็นสมาชิก  แล้วแต่กรณี  เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  
รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน  
เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

การรายงานตามข้อนี้  ให้รายงานตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ของ 
เจ้าพนักงานของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วไม่ถึง
สองปีด้วย 

ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ 
ตามประกาศนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัตติามประกาศนี ้ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลต ารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



 

 

แบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 
  

 วันที่   
 

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กร 
/ผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน/คณะกรรมการ ป.ป.ช./ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา) 

  

  ข้าพเจ้า  นามสกุล     
ต าแหน่ง   สังกัด     
 

  ขอรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณ
เป็นเงินได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ได้รับเมื่อวันที่    เวลา     
 ได้รับเนื่องจากกรณี       
 สถานที่รับ       

   ชื่อ – นามสกุล ของผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้  
          
ที่อยู่          
         
มีความเก่ียวข้องเป็น        
  รายละเอียดและมูลค่าโดยประมาณของทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้
และแนบรูปถ่ายทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประโยชน์อื่นใดมาพร้อมนี้ด้วย 
          
           
          
  เหตุผล หรือความจ าเป็นที่จะต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
           
          
          
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

    ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
     (   ) 
 

/อนุญาต... 



- 2 - 
 

 

 อนุญาต เนื่องจากมีเหตุผล และความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างบุคคล โดยสมควรรับไว้เป็นทรัพย์สินหรือสิทธิส่วนบุคคล 
 

 ไม่อนุญาต โดยให้ส่งคืนแก่ผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้โดยทันที ในกรณีที่ 
ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ
หน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
 
 
 

 ลงชื่อ      
 ต าแหน่ง      
 วันที่       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าเตือน  เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน            
หกหม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 


