
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพานพร้าว 
เร่ือง มาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงเรียนพานพร้าว 

------------------------------------------------------------------------ 
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่ง   

ของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมและเป็นเรื่องท่ีเช่ือมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร  การรับ
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ตามท่ี
บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดนั้นได้มีกฎหมาย
หรือกฎข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ  แห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับได้ และการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า 
“สินน้ำใจ” ดังนั้น การรับสินน้ำใจ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนดด้วย 
หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐละเลย หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ำใจหรือสินบนแล้ว จะทำให้
เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถ
แยกแยะหรือจำแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวล
จริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของภาครัฐได้ โรงเรียนพานพร้าว ตระหนักและมี
ความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำมาตรการป้องกัน
การรับสินบน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อำนาจหน้าท่ีการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น 
การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกบองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นท่ีเกี่ยวเนื่อง
เช่ือมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกำหนด โดยให้สถานศึกษา ข้าราชการและ เจ้าหน้าท่ีในสังกัด  ถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้  

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ การเร่ียไร และการรับฝากนักเรียน ( แปะ๊เจี๊ยะ )       

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน  หรือ ประโยชน์อื่นใด
จากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
  “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า ส่ิงท่ีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ บริการ การรับการ
ฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 



                                                                        -๒- 
    

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ทุกตำแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมี ข้อบังคับ โดย
อาศัยอำนาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากกฎหมาย กฎหรือ ข้อบังคับข้างต้น 
จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามประกาศ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของ รัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรบัเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๐ และมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนใน สถานศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ เจ้าหน้าท่ี    
ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน (แป๊ะเจ๊ียะ) ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใด ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด  

๒. ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดรับหรือถามนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใด นอกเหนือจากทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจ ตามกฎหมาย ให้รับได้ การรับทรัพย์สิน
ในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ไปราชการค่าท่ีพักในการ เดินทางไปราชการ การรับ
สวัสดิการต่างๆ ท่ีทางราชการจัดให้ท้ังในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการ
ภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่าง อบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่
การรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ี ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ดังต่อไปนี้  

๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ จากปู่ ย่า ตา ยาย ลูก 
หลาน เหลน ล่ือ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของช้ันต่างๆ ในความเป็นญาติ เช่นเดียวกันกับท่ีได้
กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้ จึง ไม่สามารถนำไปใช้ใน
การอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนติิบุคคลได้ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
สามารถรับได้โดยไม่จำกัดจำนวนในการรับ ท้ังนี้จะรับได้ในจำนวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการ ให้ของญาติท่ี
เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติ ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  

๒.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร มอบบัตร
กำนัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กัน
ตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนัน้ต้องมีมูลค่า ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  

๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป  
๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

มาแล้วไม่ถึง ๒ ปีด้วย 
 
 
 



                                                           -๓- 
 
๔. ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจาก

กรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าท่ี ของรัฐจะให้
ของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้  

๕. ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
จากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ ประโยชนอ์ื่นใดท่ีให้ตามปกติ
ประเพณีนิยมและของขวัญนัน้มีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๖. ควรใชบ้ตัรอวยพร การลงนามในสมดุอวยพร หรือใชบ้ตัรแสดงความยินดีแทนการให ้ของขวญัเพ่ือเป็นการป้องกนัการฝ่า
ฝืนกฎระเบียบ อีกทัง้เพ่ือประโยชนใ์นการเสริมสรา้งทศันคติในการประหยดัใหแ้ก่ เจา้หนา้ที่ของรฐั 

๗. ในกรณีท่ีเป็นการรับทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับ
ไว้เพื่อรักษาไมตรี  มิตรภาพ  หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นัน้ต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีท่ีสามารถ
กระทำได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัย ว่ามีเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นัน้ไว้ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชนน์ั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณีท่ี  
ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว การแจ้งให้
เป็นไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้ายมาตรการนี้  

๘. ให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการ
ส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด  

๙. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญให้แก่ ข้าราชการ
ช้ันผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการช้ันผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด  

๑๐. ในการรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อ
โอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๘๑๙ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด  

๑๑. กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ รับเงิน
หรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหา การเรียกรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา“แป๊ะเจ๊ียะ” 
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสนิบน  

๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน บุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ี ของรัฐท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว กับประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ความแตกต่างระหว่างสินน้ำใจและสินบนได้รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีท่ีอาจเกิดความสุ่ม เส่ียงต่อการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การดำเนินการรับ นักเรียน เป็นต้น  

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึก ในการ ต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปช่ัน รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้หรือรับ สินบนในทุก
รูปแบบ  

๓. กำกับดูแลให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด  

 



                                                                -๔- 
 
๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ครอบคลุม การปฏิบัติ หน้าท่ีราชการ

ของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนตำแหน่ง การฝึกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทำความเข้าใจกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแล การปฏิบัติให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้  

๕. ตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนท่ีมีอัตราแข่งขันสูง และ ประชาสัมพันธ์ 
สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี ในสังกัด รับทราบถึงความผิด
และบทกำหนดโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการ เข้าเรียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาค ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินบริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่อง ของ 
“สินบน” ในฐานะผู้รับสินบน กับ ผู้ให้สินบน อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช.  

๖. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลอื่นใด ท่ีแจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน เรื่องการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครอง       
ผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ีกำหนดไว้ในกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน  

๗. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ของ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องดำเนินการทาง วินัยเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐผู้นั้น  

๘. เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ท่ีเป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ ตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษตามมาตรา 
๑๒๒ มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ ผู้ใดให้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐฯ เพื่อจูงใจให้กระทำ การ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าท่ีมี
โทษจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ัง จำท้ังปรับ ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 

๙. เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือ จากการ
ใช้อำนาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัติหน้าท่ี และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจาก การปฏิบัติหน้าท่ีนั้นๆ การรับ
ทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงส่ีหมื่น
บาท  

๑๐. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ การเปล่ียนแปลงทาง
กฎหมาย และสภาวะทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

  
                                                           ( นายคมสัน  ชัยจักร์ ) 
                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว 

 


