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    ������  	�
������� (Michael  McDonald)
  	����������ก�������������������� ��ก��� 3 ���ก!�
(1) ��������
�ก$%�&ก�����������'�&�(���)�*�

���������'�&+�& �,%�'�&-).���ก�ก$%�&/�ก���������
�	
�����)�*��0�	���*%1 �$%�2!-)��0����/,�/�-3�	
�����)�*��0�	���*%1 �$%�2!-)��0����/,�/�-3

(2) �����*%�����ก!�-���������������	����������-ก!�+��'�-3
�2!��ก!����!�-����!�),%��/*%����������'�&+�&

(3) ���ก�	����
������������-��'5!�	�������+�2!!3)�!�$%
���������	������� ����ก�	�!"�� �����������$��	
%�	"�
��
ก���$��	
% ����!�)��ก3���6���/*78!-&��!�$/���
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(4) ก���C����.,�1D 
(outside employment                             
or moonlighting)

(5) ก���(�����(�3�#+� 
(inside information)

(6) ก��+$���/�',��$ก��
�.4�� �!"#$�����-P�ก,�

�%&�'�& 

(7) ก���C�"���ก��
��-���!��+���'

��4�ก'�Q��.4�� �!"#$��
+����ก����4�� 12
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� ก����/ �!"#$��'%��R  (Accepting Benefits) ��/����&�U/��,����/��P�/��,�/�,�����ก�(ก������
��%&#���

� ก���C�-P�ก,�ก�/'�&��� (Self-Dealing)   ��4�� Y� �(%��UU� 
(Contracts)

���%&�)*����#+���UU�����C�ก�/��%&#���'�����ก�*

� ก���C����������ก��ก��ก'C����%����������-���! 
��4������กD�#� (Post \Employment)

����ก��ก��%&#����.4��) �C����+���%&#������
*C���,�-P�ก,� �!�3��*�#&ก��

�  ก���C����.,�1D (Outside  Employment or    
Moonlighting)

'�Q�/�,D��*C���,�-P�ก,������%������4���/�����ก
��%&#���'�����ก�*

� ก���(�����(�3�#+�  (Inside Information) +$� �!"#$����ก����(�3�#+��.4�� �!"#$�����'����

�  ก��+$���/�',�����%&#����.4�� �!"#$�� �%&�'�& 
(Using Employer, Property for Private advantage)

�C����.#��,������%&#���) +$�+�����%&�'�&

� ก���C�"���ก����-���!��+���'��4�ก'�Q��.4�� �!"#$��
���ก����4�� (Pork-Barrrelling)

��'.��P��',"���ก��) ��+�.4Q����'����, +$��/
��-���!�.4�������#� 13
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• 1. �.�กก	�����>"

         1. ���	���	��������� )	����ก	��1%�ก?��	�-)!.#"�#��4 �"=�62�
1	��)	-��!�����!	�3���/�� 50��
!�
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• 2. ���	���	���������/0�"�#ก���!	)��#"'(
�)()	�
�
	����	�����!	���
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	�%�ก	�
�(�	� ���	���	����������0�ก�#�	�"=��(������
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6(13�
�#>1���
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6(13�
�#>1���
ก	�
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• 3. ���	���	����������0���	%�%�! ����	��"=�:��� -.#"�	4�	ก��	�
.	�����%�ก	�"'(
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• 2. 6."�#<�3�$��1ก�� -.#ก	��	1� ���
�)(
   4. ���	���	���������>�!�0�%3��	�	�%�)	-��!����	������)�%�ก	�-����	

6."�#<�3�$�!��)�����6."�#<�3�$�	�ก	���(����>�!������	���
)�����
��	3(ก%����
����>�!�0�"�#ก�
: �ก������	��
)	-��!��������	�����������	3(ก%����
����>�!�0�"�#ก�
: �ก������	��
)	-��!��������	���������
6."�#<�3�$�	�ก	���(� ก	���	 ����6."�#<�3�$����%1%��	����1���ก��50��
��1ก�
)	-��!� 
�
	����	��� ����ก	�"'(
�)(%�)	-��!� ����
�
	����	���
��+�
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• 5. ���	���	��������� )	���
��)���ก	��1<1�)	-��!����	������)�
,	�%)�ก?��	������<�
	�%�ก	�
�(�	� �0�-����ก����ก�
6."�#<�3�$
�	�: �ก(� ก	���	 -.#ก	���(� ����ก(�ก	�����	�����6.)�
-���	�
ก	���(� 50���	�ก!�%���ก(16."�#<�3�$��1ก��>1�%��/	�ก	��$�����<�ก	�ก	���(� 50���	�ก!�%���ก(16."�#<�3�$��1ก��>1�%��/	�ก	��$�����<�ก	�
�#�ก(1�������12�������!	>1��ก(1ก���6."�#<�3�$��1ก���0+��#��!	����	���
-.#6."�#<�3�$�!��)�������	���	���������62�%1 ���	���	���������62���+�
�0�"'(
�)()	��	)�ก	����ก	��1>�������.1�������150��6."�#<�3�$
��1ก����+�



��������*���&�������	,!�������������1� ���2 (:)

• 6.���	���	���������>�!�0�%3���(� �����$�(� 
�(ก	� ��������2.50��>1��	�	ก
ก	�"'(
�)(�	� �����"=�6.�	�	กก	�"'(
�)(�	� �����ก(�ก	�����%1<1�
>�!�ก��������ก�
�	�%�)	-��!����	���<1�>�!�������!	��1D1�	1
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• 7. ���	���	��������� �0�"'(
�)(�	)�ก	�50��ก	��1<1�ก?��	�����
�<�
	�%�ก	�
�(�	� ������(%��6."�#<�3�$�	ก)	-��!����	����1(����
)�<1�>�!��������������	ก)	-��!����	���>"-.��



��������*���&�������	,!�������������1� ���2 (<)

• 3. ก	�-�1������$�(�
   8.  ���	���	��������� )	�)	-��!����	������)� -.#)	����ก?��	�ก	��1

�����<�
	�%�ก	�
�(�	�>1��� *	) ����
����
>�� �0�"'(
�)()	����
����
%�
ก	�-�1� �����"F1�6������$�(�-.#���+�(� -.#�	ก�"=�>">1� %�����/0�ก	�-�1� �����"F1�6������$�(�-.#���+�(� -.#�	ก�"=�>">1� %�����/0�
�����$�(�-.#���+�(����,���	 -.#/����62���2!%�� "ก	�#������	���	���62���+�
1���



��������*���&�������	,!�������������1� ���2 (=)

• 4. ก	���
������*�������ก	��.

         9. ���	���	���������>�!�0�����ก���� ������
������*�������ก	��.����
>�!�!	�	�)�������	����� 50���	����(�:(�.)!�ก	�"'(
�)(�	�)	�

�
	� ก	�1	��(��	�)	����	�������ก	��(�(�B�����)�
�
	� ก	�1	��(��	�)	����	�������ก	��(�(�B�����)�



��������*���&�������	,!�������������1� ���2 (4>)

• 5. ����2.����"=���	�.�


    10. ���	���	����������0�"ก"F1����2.�����.�กC�#�"=���	�.�
50����2!
%���	����
�������)� ����-)!����) 
����
%���	)���1	��(�ก	��"=�
��!	����� <1�ก?��	����"�#��4 ก	�"'(
�)(���	���������	��	�"=���!	����� <1�ก?��	����"�#��4 ก	�"'(
�)(���	���������	��	�"=�
%�ก	�� )(:��� ����	ก�1��+%��%3�
����
).�1/0�-��62���+��#����	ก
)	-��!����	���-.��



��������*���&�������	,!�������������1� ���2 (44)

• 6. ก(�ก����	�ก	������

    11. ก(�ก����	�ก	������ ����ก(�ก������� A ������	���	��������� 50��
��2!��ก�������
��)���)	-��!������ก)�����1�.���)	�ก?��	�-.#
�<�
	�%�ก	�
�(�	� <1�>�!�"=�>"%��	����
��������	�����%�����<�
	�%�ก	�
�(�	� <1�>�!�"=�>"%��	����
��������	�����%����
�	:	��3�)!�ก	�"'(
�)(�	�)	����	�����	���
6(13�
<1�>�!.	�����
������	���	���������62���+�



APEC Conduct Principles for Public officials (1)

• 1. ���	���	����������#)�����	��-.#�01����%����:����2*�����.�ก
ก?��	����"�#��4,ก?��	�)!	� A ���/0�
����1�	��	�ก?��	�
-.#�#�
��
���
����
���%3���2!%�"�#��4���)�



APEC Conduct Principles for Public officials (2)

• 2. ���	���	����������#)���%3�)	-��!��	��	3ก	����)������"�#<�3�$
����!�������!	��+�-.#)���>�!%3�)	-��!������-����	6."�#<�3�$%��
)��������%��62�����



APEC Conduct Principles for Public officials (3)

• 3. ���	���	����������#)���>�!��������
������* ���� favor ����
6."�#<�3�$%1 A <1��	�)�������	����������-.ก�".����ก�
ก	�
"'(
�)(���	�������ก	�>�!"'(
�)(���	��� ��������	��	%����ก	��
ก������
-��ก-5�%�ก	�"'(
�)(���	��� ����%�ก	��(�	��	)�1�(����)�-��ก-5�%�ก	�"'(
�)(���	��� ����%�ก	��(�	��	)�1�(����)�



APEC Conduct Principles for Public officials (4)

• 4. ���	���	����������#)���"ก"I��-.#��กC	��(� �����$�(� -.#
�(ก	�
)!	� A ����	��	3ก	�-.#�#)���%3������$��
�)(-.#
�(ก	�����	�
�	3ก	���.!	��+�������)/ "�#���$����	��	3ก	���!	��+�



APEC Conduct Principles for Public officials (5)

• 5. ���	���	����������#)����"F1�6�����2.���>1��	���	#��) 1	��
)	-��!��	��	3ก	�%��-ก!
 ��.��������#>1��2��������	�<"�!�%� -)!
)���%3�����2.1��ก.!	��������)/ "�#���$�	��	3ก	���!	��+�



APEC Conduct Principles for Public officials (6)

• 6. ���	���	����������#)���"'(
�)(���	����	3ก	���!	���"�#�(�:(,	� 
�01����%��(�����/2ก)���-.#3�
:��� � )(:��� >�!.	����� ���/0������
"'(
�)(���	���/2ก)����	�ก	����������������	ก(�ก������� A



APEC Conduct Principles for Public officials (7)

• 7. ���	���	����������#)����.�ก�.����ก	�"'(
�)(���	�������	��#��6.%��
)��������
����>1���
6."�#<�3�$�	�ก	���(� ����ก	�>1��	50��
)	-��!��������	��� ����6."�#<�3�$�	�ก	���(�ก	���	����
6."�#<�3�$���� A%�.�กC�#�1���ก�������1-��� ������	��	%����D�6."�#<�3�$���� A%�.�กC�#�1���ก�������1-��� ������	��	%����D�
��!	�����) 6.�!	�#��1-���ก�
��!���	� -.#/�����	�%����	������)�
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            ดัชนีวัดภาพลักษณ�คอร�รัปชั่น  (Corruption Perception Index : CPI) เป'นดัชนี
ที่จัดทําขึ้นโดยการรวบรวมข2อมูลจากการสํารวจ  และค7าดัชนีขององค�กรต7างๆ ที่สํารวจ
ความคิดเห็นความพึงพอใจ  และการประเมินสภาพการณ�ที่เกี่ยวข"องกับการทุจริตคอร�รัปชั่น
ในประเทศต)างๆ ทั่วโลก  แล2วนํามาประเมินค7าพร2อมกับจัดเรียงลําดับเผยแพร7เป'นข2อมูลที่
มุ7งกระตุ2นให2เกิดการพัฒนาการต7อต2านการทุจริตในการทําธุรกิจข2ามชาติ

ดัชนี CPI นี้เริ่มนํามาใช2ในปB พ.ศ. 2538  โดยการพัฒนาขององค�กรระหว7าง
ประเทศที่มีชื่อว7า Transparency  International  หรือ TI  ซึ่งตั้งอยู7ในกรุงเบอร�ลิน 

1. ,N��ก��*Qก��������� ������	���

ประเทศที่มีชื่อว7า Transparency  International  หรือ TI  ซึ่งตั้งอยู7ในกรุงเบอร�ลิน 
ประเทศเยอรมัน ปB 2538 - 2554  คะแนนมีค)าสูงสุด 10 หมายถึงประเทศนั้น ไม)มีป2ญหา
การทุจริตคอร�รัปชั่นเลย  และยิ่งค7าดัชนีต่ําลงแสดงว7าประเทศนั้นๆ ยิ่งมีปRญหาการทุจริต
คอร�รัปชั่นสูง แต7ตั้งแต7ปB พ.ศ. 2555 ได2เปลี่ยนค7าสูงสุดจาก 10 เป'น 100
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ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ�คอร�รัปชั่นสําหรับประเทศไทย ป" พ.ศ. 2538 - 2557 (20 ป")

ปB พ.ศ. ประเทศที่สํารวจ    อันดับของไทย คะแนน หมายเหตุ
2538 34 41 2.79   (เต็ม 10)

2539 54 37 3.3 เพิ่ม 0.5

2540 52 39 3.0 ลด 0.2

2541 85 61 3.0 ลด 0.06

2542 98 68 3.2 เพิ่ม 0.2

2543 90 60 3.2 คงที่

2544 91 61 3.2 คงที่

2545 102 64 3.2 คงที่

2536 133 70 3.3 เพิ่ม 0.1

2547 164 64 3.6 เพิ่ม 0.3

2548 159 59 3.8 เพิ่ม 0.2

2549 163 63 3.6 ลด 0.2

2550 179 84 3.3 ลด 0.3

2551 180 80 3.5 เพิ่ม 0.2

2552 180 84 3.4 ลด 0.1

2553 178 78 3.5 เพิ่ม 0.1

2554 182 80 3.4 ลด 0.1

2555 176 88 37 (เต็ม 100) เพิ่ม 0.3

2556 177 102 35 ลด 2

2557 175 85 38 เพิ่ม 3
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ที่มา : http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/

หมายเหตุ ตั้งแต7ปB พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนค7าดัชนีชี้วัดจากคะแนนเต็ม 10 เป'นคะแนนเต็ม 100 คะแนน



ค7าดัชนี CPI ของประเทศไทย 2011 2012 2013 2014

Corruption Perception Index (CPI) 3.4 37/100 35/100 38/100

1 Bertelsmann Foundation Transformation Index 2012; BF (BTI) 
เน2นเรื่อง การลงโทษทางกฎหมายต7อเจ2าหน2าที่ของรัฐที่ใช2อํานาจหรือตําแหน7งในทางที่ผิด  ความสําเร็จของภาครัฐใน
การควบคุมการทุจริตคอร�รัปชั่นและการมีกลไกเรื่องความซื่อสัตย�สุจริตอยู7ในระบบ

3.9 45/100 * 40/100 * 40/100 *

2 IMD World Competitiveness Year Book 2012 ; (IMD)
รายงานอันดับความสามารถในการแข7งขนัของสถาบันเพื่อการพัฒนาผู2บริหารสากล

3.9 38/100 36/100 33/100

3 Political Risk Services International Country Risk Guide ; (ICRG)
เน2นการคอร�รัปชั่นที่เกิดขึน้ในระบบการเมือง การเรียกหรือรับสินบน และการเล7นพรรคเล7นพวกที่เกิดขึ้นในระบบอุปถัมภ�

2.6  31/100 * 31/100 * 31/100 *

ค7าดัชนี ค7าดัชนี CPI CPI ของประเทศไทยของประเทศไทย
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เน2นการคอร�รัปชั่นที่เกิดขึน้ในระบบการเมือง การเรียกหรือรับสินบน และการเล7นพรรคเล7นพวกที่เกิดขึ้นในระบบอุปถัมภ�

4 World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2012 ; (WEF)
ผลสํารวจความเห็นผู2บริหารจาก World Economic Forum 

3.2 35/100 35/100 39/100

5 World Justice Project Rule of Law Index 2012 ;  (WJP)
ดัชนีเปรียบเทียบหลักนิติรัฐ

3.8 33/100 33/100 44/100

6 Economist Intelligence Unit Country Risk Assessment ; (EIU)
เน2นเรื่อง ความรับผิดชอบของภาครัฐ (Accountability) ในการบริหารจัดการเงินทุน/งบประมาณ และทรัพยากร
อย7างมีประสิทธิภาพ การมีองค�กรที่เป'นอิสระตรวจสอบ การแจ2งบัญชีทรัพย�สนิ ธรรมเนียมการติด-สินบน ข2าราชการ
Professional ที่ได2รับแต7งตั้งในระดับสูง

3.2 38/100 38/100 38/100

7 Global Insight Country Risk Ratings ; (GI)
วิเคราะห�ปRจจัยแวดล2อม 6 ประการที่เป'นปRจจัยเสี่ยงของเศรษฐกจิมหภาคและเศรษฐกิจแต7ละสาขา ได2แก7 เสี่ยงด2าน
การเมือง ด2านเศรษฐกิจ ด2านกฎหมาย ด2านภาษี ด2านความมั่นคง  และความผิดพลาดในกํารบริหารจัดการ

3.3 42/100 32/100 42/100

8 Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2012 ; (PERC)
รายงานความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมืองประจําปB 2012 ของเอเชียน อินเทลลิเจนซ�

3.2 35/100 39/100 35/100
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public education workpublic education work
Public Education: Theory of change analysis for an ACB’s Public Education: Theory of change analysis for an ACB’s 

public education workpublic education work

ความตระหนักของประชาชน / 
กิจกรรมการให2ความรู2เหมาะ

กับกลุ7มเปzาหมาย

ความตระหนักรู2นําไปสู7การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ACB จัดกิจกรรม
ส7งเสริมความตระหนัก

ของประชาชน

การศึกษาสาธารณะ: การวิเคราะห�ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสําหรบังานด2านการศึกษา
สาธารณะของ ACB

การลดลงของการ
ทุจริต

การจัดทําประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และสโมสร
ต7อต2านการทุจริตได2รับ

ส7งเสริมความตระหนัก
ของประชาชนในเรื่อง

ทุจริตและงานของ ACBของประชาชน

กิจกรรมส7งเสริมความ
ตระหนักในงานของ 

ACB

ทรัพยากรและความเชีย่วชาญ
ทางด2านเทคนิคที่เพียงพอ

ทุจริตต7อต2านการทุจริตได2รับ
การสนับสนนุ

ทุจริตและงานของ ACB
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เงื่อนไขที่ต6องอาศัยปCจจัยภายนอกอื่นๆ

เงื่อนไขที่สํานักงาน ป.ป.ช. สามารถดําเนินการได6ด6วยตนเอง



Theory of change for implementation of a code of conductTheory of change for implementation of a code of conduct

CoC text
agreed

Ministries
adopt CoC

ปRจจัยการผลิต กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ� ผลกระทบ

การระดมทุน 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการกับ

หน7วยงานภาครัฐ

จัดทําเนื้อหา
ประมวลจริยธรรม

การตกลงร7วมกันของ
เนื้อหาประมวลจริยธรรม

หน7วยงานภาครัฐนํา
ประมวลจริยธรรมไปใช2

เจ6าหน6าที่รัฐ
ตระหนักว:า

การทําใดที่พึง
ปฏิบัติและไม:

พึงปฏิบัติ

ประมวลจริยธรรม การทําทุจริตที่

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสําหรับการปฏิบัติของประมวลจริยธรรม

Training/infor
-mation on 

CoC given to 
civil servants

CoC is
monitored,
breaches
reported, 

and
reports

produced

ทรัพยากรมนุษย�

ส:งเสริมให6มีการนํา
ประมวลจริยธรรม

ไปใช6ปฏิบัติ

ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามประมวล

จริยธรรม

ตรวจสอบการละเมิด
ประมวลจริยธรรม

ฝ�กอบรมและให2
ข2อมูลเกี่ยวกับ

ประมวลจริยธรรมแก7
เจ2าหน2าที่รัฐ

ประมวลจริยธรรม
ได6รับการตรวจสอบ 
มีการรายงานการ
ละเมิด และผล

การปฏบัติ

การประพฤติไม:
ถูกต6องจะถูก

รายงานและมีการ
ลงโทษทางวินัย

ประมวลจริยธรรม
จะช:วยปBองกันและ

ยับยั้งการทุจริตในวง
ราชการ

การทําทุจริตที่
น6อยลงใน
ภาครัฐ

ลดระดับการ
ทุจรติในประเทศ
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Theory of change with indicatorsTheory of change with indicatorsTheory of change with indicatorsTheory of change with indicators

CoC text
agreed

Ministries

ปRจจัยการผลิต กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ� ผลกระทบ

ตัวชี้วัดผลผลิต: การนําประมวล
จริยธรรมไปใช6ของภาครัฐ

ทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงด2วยตัวชีว้ัด

ตัวชี้วัดผลลพัธ�: ร6อยละของข6าราชการในหน:วยงาน
หลักสามารถตอบคําถามจากประมวลจริยธรรม 7 ข6อ
จาก 10 ข6อได6อย:างถูกต6อง

ตัวชี้วัดผลกระทบ: ความคิดเห็น
สาธารณะในประเด็นการทุจริตใน
ภาครัฐ เช:น การสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชน

ตัวชี้วัดผลกระทบ: 
จํานวนผู6เสียหายจากการ
กระทําทุจริตในภาครัฐ

การสํารวจความคิดเหน็ของ
ประชาชน (CPI) การประเมิน
จากเชี่ยวชาญ (CPIA) การ
ประเมินจากข6อเท็จจริง 
(Global Integrity) และดัชนี
ชี้วัดร:วมอื่นๆ (WGI)

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการกับ

หน7วยงานภาครัฐ

จัดทําเนื้อหา

การตกลงร7วมกันในเนือ้หา
ประมวลจริยธรรม

เจ6าหน6าที่รัฐ
ตระหนักว:าการ
ทําใดที่พึงปฏิบัติ
และไม:พึงปฏิบัติMinistries

adopt CoC

Training/infor-
mation on 

CoC given to 
civil servants

CoC is
monitored,
breaches

reported, and
reports

produced

การระดมทุน 

ทรัพยากร
มนุษย�

ตัวชี้วัดผลผลติ : จํานวนรายงานการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลลัพธ�: จํานวนคดีการกระทําผิดทางวินัย
ในภาครัฐ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ� : ร6อยละของเจ6าหน6าที่รฐัทีเ่ชื่อว:า
ประมวลจริยธรรมสามารถปBองกันและยับยั้งการ
ทุจรติได6

จัดทําเนื้อหา
ประมวลจริยธรรม

ส:งเสริมให6มีการนํา
ประมวลจริยธรรมไป

ใช6ปฏิบัติ

ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามประมวล

จริยธรรม

ตรวจสอบการละเมิด
ประมวลจริยธรรม

หน7วยงานภาครัฐนํา
ประมวลจริยธรรมไปใช2

ฝ�กอบรมและให2ความรู2
เกี่ยวกับประมวล

จริยธรรมแก7เจ2าหน2าที่รัฐ

ประมวลจริยธรรมได6รับ
การตรวจสอบ มกีาร
รายงานการละเมิด 
และผลการปฏบัติ

และไม:พึงปฏิบัติ

การประพฤติมิชอบถูก
รายงานและได6รับการ

ลงโทษทางวินัย

ประมวลจริยธรรมช:วย
ปBองกันและยับยั้งการ
ทุจริตในวงราชการ

การทุจริตใน
ภาครัฐลดลง

ลดระดับการ
ทุจริตในประเทศ
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วงจร PDCA ในการจัดทําและขับเคลือ่นยุทธศาสตร� 
(Plan-Do-Check-Act)

Plan
กําหนดเปzาหมาย 

และจัดทํายุทธศาสตร�

Act
Do

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร�

Check
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามยทุธศาสตร�

Act
พัฒนาและปรับปรุงกลไกการ

ดําเนินงาน
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การประเมินผลการประเมินผล: : คุณธรรม จริยธรรม ความโปร7งใสคุณธรรม จริยธรรม ความโปร7งใส
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กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร7งใส
การดําเนินงาน (Integrity & Transparency 

90

การดําเนินงาน (Integrity & Transparency 
Assessment) หน7วยงานภาครัฐ



กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร7งใสการดําเนินงาน

การทุจริตคอร�รัปชัน

ความโปร:งใส
(Transparency)

ประสบการณ�ตรง (Experience)

EIT และ EBIT

EIT 

EIT และ EBIT

EIT

EIT 

Integrity & Integrity & 
Transparency Transparency 

การทุจริตคอร�รัปชัน
(Corruption)

ประสบการณ�ตรง (Experience)

มุมมองการรับรู6 (Perception)

��������:

EIT ��� External Integrity & Transparency Assessment 

IIT ��� Internal Integrity & Transparency Assessment 

EBIT ��� Evidence Base Integrity & Transparency Assessment 

IIT

IIT และ EBIT

IIT

IIT

IIT

EIT 

EIT 
Transparency Transparency 
AssessmentAssessment
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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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบ
ไว ดังตอไปนี ้
 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔” 
 

ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
 

ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

ขอ ๔  ในระเบียบนี ้
“การเรี่ยไร” หมายความวา การเก็บเงินหรือทรัพยสิน โดยขอรองใหชวยออกเงิน

หรือทรัพยสินตามใจสมัคร และใหหมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปล่ียน ชดใชหรือบริการซึ่ง
มีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายวามิใชเปนการซื้อขาย แลกเปล่ียน ชดใชหรือบริการธรรมดา 
แตเพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาทั้งหมดหรือบางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหนึ่งนั้น
ดวย 

“เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร” หมายความวา เขาไปชวยเหลือโดยมีสวน
รวมในการจัดใหมีการเร่ียไรในฐานะเปนผูรวมจัดใหมีการเร่ียไร หรือเปนประธานกรรมการ 
อนุกรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา หรือในฐานะอื่นใดในการเรี่ยไรนั้น 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการหรือหนวยงานที่อยูในกํากับดูแล
ของรัฐทุกระดับทั้งในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ 

“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของหนวยงาน
ของรัฐ 
 

ขอ ๕  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี ้
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๑๓ ง/หนา ๑๑/๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ขอ ๖  หนวยงานของรัฐจะจัดใหมีการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการ
เร่ียไรมิได เวนแตเปนการเรี่ยไรตามขอ ๑๙ หรือไดรับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด แลวแต
กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี ้

หนวยงานของรัฐซึ่งจะตองไดรับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการเรี่ยไร นอกจากจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลวจะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้ดวย ในกรณีนี้ กคร. อาจกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ของหนวยงานของรัฐดังกลาวใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได 
 

ขอ ๗  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ควบคุมดูแลใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้โดยเครงครัด 

ในกรณีที่ เจ าหน าที่ ของรัฐผู ใดฝ าฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให
ผูบังคับบัญชาดําเนินการลงโทษทางวินัยแกเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตามควรแกกรณี และในกรณีที่
ผูบังคับบัญชาเห็นวาการกระทํานั้นอาจมีเหตุเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเปนการฝาฝนกฎหมายอื่นใหผูบังคับบัญชาแจงให
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้นเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
หมวด  ๒ 

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ 
   

 
ขอ ๘๒  ใหมีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ เรียกโดยยอ

วา “กคร.” ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ  ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี  ผูแทน
กระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ 
ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
นายกรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสี่คนเปนกรรมการและผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนกรรมการและเลขานุการ 

กคร. จะแตงตั้งขาราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวนไมเกิน
สองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 
 

ขอ ๙  ใหกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
                                                 

๒ ขอ ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของ
รัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมี

การแตงตั้งกรรมการใหมเขารับหนาที ่
 

ขอ ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๙ กรรมการซึ่ง
นายกรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) นายกรัฐมนตรีใหออก 
ในกรณีที่กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระให

นายกรัฐมนตรีแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการแทน และใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทา
วาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลืออยูไมถึง
เกาสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได 
 

ขอ ๑๑  การประชุมของ กคร. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 
 

ขอ ๑๒  กคร. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการแกไขปรับปรุงระเบียบนี ้
(๒) พิจารณาอนุมัติในหนวยงานของรัฐที่ประสงคจะทําการเรี่ยไรหรือเขาไปมี

สวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตทองที่เกินหนึ่งจังหวัด จัดใหมีการ
เร่ียไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี ้

(๓) ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการยื่นคําขออนุมัติใหจัดใหมีการเรี่ยไร 

หรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรตามระเบียบนี ้
(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการกับสิ่งของที่หนวยงานของรัฐที่ไดรับมา

จากการเรี่ยไร โดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) ใหคําปรึกษาแกหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ 

(๗) มอบหมายให กคร. จังหวัด ปฏิบัติการอื่นใดตามที่เห็นสมควร 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ระเบียบนี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ กคร. หรือ

ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เมื่อ กคร.ไดพิจารณาอนุมัติตาม (๒)  แลว ใหแจงใหสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินทราบดวย 
 

ขอ ๑๓  กคร. จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่ กคร. มอบหมายก็ได 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานใหนําขอ ๑๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 

ขอ  ๑๔   ใหมี สํ านักงานเลขานุการ  กคร .  ข้ึนในสํ านักงานปลัดสํ านัก
นายกรัฐมนตรีมีหนาที่ปฏิบัติงานธุรการและงานอื่นตามที่ กคร. มอบหมาย 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด 
   

 
ขอ ๑๕  ใหมีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดในทุกจังหวัด ยกเวน

กรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “กคร. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัดนั้น ประกอบดวย ผูวา
ราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่ง
คน ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งหนึ่งคน หัวหนาสวนราชการระดับ
จังหวัดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ศึกษาธิการจังหวัด สรรพากรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด 
นายกเทศมนตรีนครหรือนายกเทศมนตรีเมืองที่เปนที่ตั้งจังหวัด ผูแทนหอการคาจังหวัด ผูแทน
สมาคมหรือชมรมธนาคารพาณิชยจังหวัด ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด บุคคลอื่นซึ่งผูวา
ราชการจังหวัดแตงตั้งอีกไมเกินสามคนเปนกรรมการ และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่ง
ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งหนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ 

กคร. จังหวัด จะแตงตั้งเจาหนาที่ของรัฐภายในจังหวัดจํานวนไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการก็ได 
 

ขอ ๑๖  ให กคร. จังหวัด มีหนาที่ชวย กคร. ปฏิบัติการในจังหวัด และใหมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาอนุมัติใหหนวยงานของรัฐที่ประสงคจะทําการเรี่ยไรหรือเขาไปมี
สวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรภายในเขตจังหวัด จัดใหมีการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการ
เร่ียไรตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ระเบียบนี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ กคร. 
จังหวัด หรือตามที่ กคร. มอบหมาย 

เมื่อ กคร. จังหวัด ไดพิจารณาอนุมัติตาม (๑) แลว ใหแจงหนวยงานของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินในภูมิภาคนั้นและรายงาน กคร. ใหทราบดวย 
 

ขอ ๑๗  ใหนําความในขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๓ มาใชบังคับกับวาระ
การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งการประชุม 
กคร. จังหวัด  และการแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

หลักเกณฑการเรี่ยไร 
   

 
ขอ ๑๘  การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร. 

จังหวัด แลวแตกรณี จะพิจารณาอนุมัติใหตามขอ ๖ ไดนั้นจะตองมีลักษณะและวัตถุประสงคอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนการเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพื่อประโยชนแก
หนวยงานของรัฐนั้นเอง 

(๒) เปนการเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพื่อประโยชนแกการ
ปองกันหรือพัฒนาประเทศ 

(๓) เปนการเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน 
(๔) เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคล

หรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคมุ
การเรี่ยไรแลว 
 

ขอ ๑๙  การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรดังตอไปนี้ใหไดรับ
ยกเวนไมตองขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แลวแตกรณ ี

(๑) เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีใหเร่ียไรได 
(๒) เปนการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจําเปนตองดําเนินการเพื่อ

ชวยเหลือผูเสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณใดที่สําคัญ 
(๓) เปนการเรี่ยไรเพื่อรวมกันทําบุญเนื่องในโอกาสการทอดผาพระกฐิน

พระราชทาน 
(๔) เปนการเรี่ยไรตามขอ ๑๘ (๑) หรือ (๓) เพ่ือใหไดเงินหรือทรัพยสินไมเกิน

จํานวนเงินหรือมูลคาตามที่ กคร. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) เปนการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรตามขอ ๑๘ (๔)  ซึ่ง กคร. ได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเวนใหหนวยงานของรัฐดําเนินการไดโดยไมตองขออนุมัต ิ
(๖) เปนการใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐอื่นที่ไดรับอนุมัติหรือไดรับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ยกเวนในการขออนุมัติตามระเบียบนี้แลว 
 

ขอ ๒๐  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไดรับอนุมัติหรือไดรับยกเวนตามขอ ๑๙ ให
จัดใหมีการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑) ใหกระทําการเรี่ยไรเปนการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพรตอสาธารณชน 
(๒) กําหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพยสินจากการเรี่ยไร 
(๓) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาคทุกครั้ง 

เวนแตโดยลักษณะแหงการเร่ียไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกลาวได ก็ใหจัดทําเปน
บัญชีการรับเงินหรือทรัพยสินนั้นไวเพ่ือใหสามารถตรวจสอบได 

(๔) จัดทําบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไร ตามระบบบัญชี
ของทางราชการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ส้ินสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือนในกรณีที่เปนการ
เร่ียไรที่กระทําอยางตอเนื่องและปดประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐที่ไดทํา
การเรี่ยไรไมนอยกวาสามสิบวันเพื่อใหบุคคลทั่วไปไดทราบและจัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการเรี่ยไรดังกลาวไว ณ สถานที่สําหรับประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษาขอมูล
ขาวสารของราชการดวย 

(๕) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพรอมทั้งสงบัญชีตาม (๔) ใหสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดจัดทําบัญชีตาม (๔) แลวเสร็จ หรือในกรณีที่เปน
การเรี่ยไรที่ไดกระทําอยางตอเนื่องใหรายงานการเงินพรอมทั้งสงบัญชีดังกลาวทุกสามเดือน 
 

ขอ ๒๑  ในการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร หามมิใหหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดประโยชนที่ผูบริจาคหรือบุคคลอื่นจะไดรับซึ่งมิใชประโยชนที่
หนวยงานของรัฐไดประกาศไว 

(๒) กําหนดใหผูบริจาคตองบริจาคเงินหรือทรัพยสินเปนจํานวนหรือมูลคาที่
แนนอน เวนแต โดยสภาพมีความจําเปนตองกําหนดเปนจํานวนเงินที่แนนอน เชน การจําหนาย
บัตรเขาชมการแสดงหรือบัตรเขารวมการแขงขัน เปนตน 

(๓) กระทําการใดๆ ที่เปนการบังคับใหบุคคลใดทําการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือ
กระทําในลักษณะที่ทําใหบุคคลนั้นตองตกอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงที่จะ
ไมชวยทําการเรี่ยไรหรือบริจาคไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(๔) ใหเจาหนาที่ของรัฐออกทําการเร่ียไร หรือใช ส่ัง ขอรอง หรือบังคับให
ผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นออกทําการเรี่ยไร 
 

ขอ ๒๒  เจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการ
เร่ียไรซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐจะตองไมกระทําการดังตอไปนี ้

(๑) ใชหรือแสดงตําแหนงหนาที่ใหปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไรไมวาจะเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การโฆษณาดวยสิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพหรือส่ืออยางอ่ืน หรือดวยวิธีการอื่นใด 
(๒) ใช ส่ัง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลใดชวยทําการ

เร่ียไรให หรือกระทําในลักษณะที่ทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นตองตกอยูในภาวะจํา
ยอมไมสามารถปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงที่จะไมชวยทําการเรี่ยไรใหไดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ ๒๓  การเรี่ยไร การเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร หรือการใหความ
รวมมือกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐผูใดในการเรี่ยไรที่ไดรับการอนุมัติหรือไดรับ
ยกเวนในการขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของทางราชการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และดําเนินการไปกอนวันที่ระเบียบ
นี้ใชบังคับ ก็ใหดําเนินการตอไปไดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนกวาจะแลวเสร็จ 
 

ขอ ๒๔  ให กคร. และ กคร. จังหวัด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในวันที่ระเบียบนี้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาที่ กคร. และ กคร. จังหวัด ตามระเบียบนี้ไปพลางกอนจนกวาจะได
มีการแตงตั้งกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี แตงตั้งตามระเบียบนี้
เขารับหนาที่ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/จัดทํา 
๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๕๙ ง/หนา ๑๕/๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 



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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
----------- 

  โดยที่ที่ผานมาคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ 
ในการใหของขวัญและรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐไวหลายครั้ง เพื่อเปนการเสริมสราง 
คานิยมใหเกิดการประหยัด มิใหมีการเบียดเบียนขาราชการโดยไมจําเปนและสรางทัศนคติที่ไม 
ถูกตองเนื่องจากมีการแขงขันกันใหของขวัญในราคาแพง ท้ังยังเปนชองทางใหเกิดการประพฤติ 
มิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกดวย และในการกําหนดจรรยาบรรณของเจาหนาท่ีของรัฐประเภท 
ตาง ๆ ก็มีการกําหนดในเรื่องทํานองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติไดประกาศกําหนดหลักเกณฑและจํานวนที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือ 
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได ฉะนั้น จึงสมควรรวบรวมมาตรการเหลานั้นและกําหนดเปน 
หลักเกณฑการปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐในการใหของขวัญและรับของขวัญไวเปนการถาวร  
มีมาตรฐานอยางเดียวกัน และมีความชัดเจนเพื่อเสริมมาตรการของคณะกรรมการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหเปนผลอยางจริงจัง ท้ังน้ี เฉพาะในสวนที่คณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมไดกําหนดไว 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีจึงวางระเบียบ 
ไวดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับ 
ของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔" 
 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 
  ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
  "ของขวัญ" หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ใหแกกัน เพื่อ 
อัธยาศัยไมตรี และใหหมายความรวมถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ใหเปนรางวัล ให
โดย 
เสนหาหรือเพื่อการสงเคราะห หรือใหเปนสินน้ําใจ การใหสิทธิพิเศษซ่ึงมิใชเปนสิทธิท่ีจัดไว
สําหรับ 
บุคคลทั่วไปในการไดรับการลดราคาทรัพยสินหรือการใหสิทธิพิเศษในการไดรับบริการหรือความ 
บันเทิงตลอดจนการออกคาใชจายในการเดินทางหรือทองเที่ยว คาท่ีพัก คาอาหาร หรือส่ิงอ่ืนใด 



   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    

ในลักษณะเดียวกันและไมวาจะใหเปนบัตร ต๋ัว หรือหลักฐานอื่นใด การชําระเงินใหลวงหนา หรอื 
การคืนเงินใหในภายหลัง 
  "ปกติประเพณีนิยม" หมายความวา เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการ 
ใหของขวัญกัน และใหหมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินด ีการแสดงความขอบคุณ 
การตอนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการใหความชวยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคม 
ดวย 
  "หนวยงานของรัฐ" หมายความวา สวนราชการหรือหนวยงานที่อยูในกํากับ 
ดูแลของรัฐทุกระดับทั้งในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่นและ 
รัฐวิสาหกิจ  
  "เจาหนาที่ของรัฐ" หมายความวา ขาราชการ พนกังานและลูกจางของ 
หนวยงานของรัฐ 
  "ผูบังคับบัญชา" ใหหมายความรวมถึง ผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาหนวยงาน 
ท่ีแบงเปนการภายในของหนวยงานของรัฐ และผูซึ่งดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาและไดรับ 
มอบหมายใหมีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลดวย 
  "บุคคลในครอบครัว" หมายความวา คูสมรส บุตร บิดา มารดา พี่นองรวมบิดา 
มารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
 
  ขอ ๔  ระเบียบนี้ไมใชบังคับกับกรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของ 
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งอยูภายใตบังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
 
  ขอ ๕  เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัว 
ของผูบังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกันมิได 
  การใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจาหนาที่ของรัฐจะให 
ของขวัญที่มีราคาหรือมูลคาเกินจํานวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง 
ชาติกําหนดไว สําหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ 
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมิได 
  เจาหนาที่ของรัฐจะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพยสินอื่นใดหรือใชเงินสวัสดิการใด ๆ  
เพื่อมอบใหหรือจัดหาของขวัญใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบบัญชาไมวา 
กรณีใด ๆ มิได 
 
  ขอ ๖  ผูบังคับบัญชาจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตน 
รับของขวัญจากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูอยูในบังคับบัญชามิได เวนแตเปนการรับของขวัญตาม 
ขอ ๕ 
 



   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    

  ขอ ๗  เจาหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตน 
รับของขวัญจากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐมิได ถามิใชเปนการรับของ 
ขวัญตามกรณีที่กําหนดไวในขอ ๘ 
  ผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ไดแก ผูมา 
ติดตองานหรือผูซึ่งไดรับประโยชนจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐในลักษณะดังตอไปนี ้
           (๑)  ผูซ่ึงมีคําขอใหหนวยงานของรัฐดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด เชน  
การขอใบรับรอง การขอใหอออกคําสั่งทางปกครอง หรือการรองเรียน เปนตน 
          (๒)  ผูซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีสวนไดเสียในธุรกิจที่ทํากับหนวยงานของรัฐ  
เชน การจัดซื้อจัดจาง หรือการไดรับสัมปทาน เปนตน 
          (๓)  ผูซึ่งกําลังดําเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีมีหนวยงานของรัฐเปนผูควบคุม 
หรือกํากับดูแล เชน การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย เปนตน 
           (๔)  ผูซึ่งอาจไดรับประโยชนหรือผลกระทบจากการปฏิบัติหนาที่หรือ 
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ 
 
  ขอ ๘  เจาหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตน 
รับของขวัญจากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐไดเฉพาะกรณี การรับ 
ของขวัญที่ใหตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกินจํานวนที่คณะ 
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดไว สําหรับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชน 
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
 
  ขอ ๙  ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจาหนาที่ของรัฐรับของขวัญแลว  
เจาหนาที่ของรัฐทราบในภายหลังวาเปนการรับของขวัญโดยฝาฝนระเบียบนี ้ใหเจาหนาที่ของรัฐ 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดไวสําหรับ 
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลคาเกิน
กวา 
ท่ีกําหนดไวตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
  ขอ ๑๐  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการใหของขวัญหรือ 
รับของขวัญโดยฝาฝนระเบียบนี ้ใหดําเนินการดังตอไปนี ้
            (๑)  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเปนขาราชการการเมือง ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐ 
ผูนั้นประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และใหดําเนินการตามระเบียบท่ี 
นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรม 
และจริยธรรมของขาราชการการเมือง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

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    

   (๒) ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเปนขาราชการประเภทอื่นนอกจาก (๑) หรอื
พนักงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐ 
ผูนั้นเปนผูกระทําความผิดทางวินัย และใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ดําเนินการใหมีการลงโทษ 
ทางวินัยเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 
 
  ขอ ๑๑  ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาท่ีสอดสอง และใหคําแนะ
นํา 
ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้แกหนวยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผูรองเรียนตอสํานักงานปลัดสํานัก 
นายรัฐมนตรีวาเจาหนาท่ีของรัฐผูใดปฏิบัติในการใหของขวัญหรือรับของขวัญฝาฝนระเบียบนี ้ให 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจงไปยังผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเพื่อดําเนิน
การ 
ตามระเบียบนี้ 
 
  ขอ ๑๒  เพื่อประโยชนในการเสริมสรางใหเกิดทัศนคติในการประหยัดแก 
ประชาชนท่ัวไป ในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการตอนรับ หรอื
การ 
แสดงความเสียใจในโอกาสตาง ๆ ตามปกติประเพณีนิยมใหเจาหนาที่ของรัฐพยายามใชวิธีการ 
แสดงออกโดยใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความเสียใจ แทนการ
ให 
ของขวัญ 
  ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางคานิยมการแสดงความยินดี การแสดงความ 
ปรารถนาด ีการแสดงการตอนรับ หรอืการแสดงความเสียใจ ดวยการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  
แนะนําหรือกําหนดมาตรการจูงใจที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใน 
บังคับบัญชาใหเปนไปในแนวทางประหยัด 
 
  ขอ ๑๓  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที ่ ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
     พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 
               นายกกรัฐมนตร ี
 
 
[รก. ๒๕๔๔/พ๑๐๔ง/๖/๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔] 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

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    

 
สุรินทร / พิมพ/แกไข 
๑/๐๕/๒๕๔๕ 
      A+B 
 
 
 

















 

Form_Gift-T.doc 

 
แบบรายงานการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 

ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

ของเจาหนาที่บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
____________________ 

 
 วันที่    
เรียน  ผูบังคับบัญชา (กรณีตามขอ 1) 
  กรรมการผูจัดการใหญ (กรณีตามขอ 2) 
  คณะกรรมการ ปตท.สผ. (กรณีประธานกรรมการ, กรรมการ หรือกรรมการผูจัดการใหญเปนผูรายงาน) 

ดวยเมื่อวันที่    ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว     
ตําแหนง   ฝาย     
สายงาน    ไดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด  ดังนี้ 
 
 
ขอ 1 : จากตางประเทศ (รายงานรายละเอียดโดยเร็ว) 
โดยไดรับ      
   
  
  
  
 

 
ขอ 2 : ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด (แจงรายละเอียดโดยทันที) 
โดยไดรับ      
   
  
  
  
 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ทั้งนี้ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดดังกลาวนั้นขาพเจาได  ใชไปแลว  เก็บรักษาอยู 

 

 ลงชื่อ    
 (  ) 
 
“คําส่ัง” 
 
ตามกรณีในขอ 1 ขางตน 

 อนุญาตใหยึดถือเปนประโยชนสวนบุคคลได 
 

 ไมมีเหตุที่จะใหยึดถือไวสวนบุคคล และใหตกเปนของ
บริษัท โดยใหสงมอบที่สํานักเลขานุการบริษัท  

 
 
 
 ลงชื่อ    
 (  ) 
 ตําแหนง    
 ในฐานะผูบังคับบัญชา 
 วันที่    
 

 
ตามกรณีในขอ 2 ขางตน 

 มีเหตุผล ความจําเปน ความเหมาะสม และสมควร
ไดรับไวเปนสิทธิสวนบุคคลได 

 ไมสมควรรับ และใหสงคืนแกผูใหโดยทันที ถาไม
สามารถคืนไดใหมอบใหเปนของบริษัทโดยเร็ว โดย 
สงมอบใหที่สํานักเลขานุการบริษัท 

 
 
 ลงชื่อ    
 (  ) 
 ตําแหนง    
 ในฐานะผูบริหารสูงสุด/ผูมีอํานาจแตงตั้ง 
 วันที่    
  



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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาต ิ

เร่ือง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา 
ของเจาหนาทีข่องรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑและจํานวนสินทรัพยหรือประโยชนอ่ืนใดที่เจาหนาที่ของ
รัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยา ไวดังนี้ 

 
ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 
ขอ ๒๑  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในประกาศนี้ 
“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาต”ิ หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดาหรอืรวมบดิา
หรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม
หรือผูรับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา ส่ิงที่มีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความ
บันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือส่ิงอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

 
ขอ ๔  หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล

นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยา
ตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

 
ขอ ๕  เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได 

ดังตอไปนี้ 
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๑๘ ก/หนา ๑๘/๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เหมาะสมตามฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคา

ในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับ

บุคคลทั่วไป 
 
ขอ ๖  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุให

เปนของสวนตัวหรือมีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แต
มีเหตุผลความจําเปนที่จะตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาตให
เจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที 

 
ขอ ๗  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมี

ราคาหรือมีมูลคามากกวาที่กําหนดไวในขอ ๕ ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปน
อยางย่ิงที่ตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาที่ของ
รัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเ ก่ียวกับการรับทรัพย สินหรือประโยชนนั้นตอ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงาน สถาบัน หรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทําได เพ่ือให
วินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสถาบัน
หรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําส่ังวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็
ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีที่ไมสามารถคืนใหได ใหเจาหนาที่ของ
รัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
สังกัดโดยเร็ว 

เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไม
เคยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย 

ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนง
ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือ
ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจง
รายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน 
สวนผูที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูดํารง
ตําแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอนใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพ่ือ
ดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียด
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภาหรือประธานสภาทองถ่ินที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

 
ขอ ๘  หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตาม

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับแกผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
โอภาส  อรุณินท 

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชไมพร/แกไข 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 

(B+A) 
 

สุกัญญา/แกไข 
๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 



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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบ
ไว ดังตอไปนี ้
 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔” 
 

ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
 

ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

ขอ ๔  ในระเบียบนี ้
“การเรี่ยไร” หมายความวา การเก็บเงินหรือทรัพยสิน โดยขอรองใหชวยออกเงิน

หรือทรัพยสินตามใจสมัคร และใหหมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปล่ียน ชดใชหรือบริการซึ่ง
มีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายวามิใชเปนการซื้อขาย แลกเปล่ียน ชดใชหรือบริการธรรมดา 
แตเพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาทั้งหมดหรือบางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหนึ่งนั้น
ดวย 

“เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร” หมายความวา เขาไปชวยเหลือโดยมีสวน
รวมในการจัดใหมีการเร่ียไรในฐานะเปนผูรวมจัดใหมีการเร่ียไร หรือเปนประธานกรรมการ 
อนุกรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา หรือในฐานะอื่นใดในการเรี่ยไรนั้น 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการหรือหนวยงานที่อยูในกํากับดูแล
ของรัฐทุกระดับทั้งในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ 

“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของหนวยงาน
ของรัฐ 
 

ขอ ๕  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี ้
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๑๓ ง/หนา ๑๑/๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ขอ ๖  หนวยงานของรัฐจะจัดใหมีการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการ
เร่ียไรมิได เวนแตเปนการเรี่ยไรตามขอ ๑๙ หรือไดรับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด แลวแต
กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี ้

หนวยงานของรัฐซึ่งจะตองไดรับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการเรี่ยไร นอกจากจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลวจะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้ดวย ในกรณีนี้ กคร. อาจกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ของหนวยงานของรัฐดังกลาวใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได 
 

ขอ ๗  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ควบคุมดูแลใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้โดยเครงครัด 

ในกรณีที่ เจ าหน าที่ ของรัฐผู ใดฝ าฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให
ผูบังคับบัญชาดําเนินการลงโทษทางวินัยแกเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตามควรแกกรณี และในกรณีที่
ผูบังคับบัญชาเห็นวาการกระทํานั้นอาจมีเหตุเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเปนการฝาฝนกฎหมายอื่นใหผูบังคับบัญชาแจงให
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้นเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
หมวด  ๒ 

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ 
   

 
ขอ ๘๒  ใหมีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ เรียกโดยยอ

วา “กคร.” ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ  ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี  ผูแทน
กระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ 
ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
นายกรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสี่คนเปนกรรมการและผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนกรรมการและเลขานุการ 

กคร. จะแตงตั้งขาราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวนไมเกิน
สองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 
 

ขอ ๙  ใหกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
                                                 

๒ ขอ ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของ
รัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมี

การแตงตั้งกรรมการใหมเขารับหนาที ่
 

ขอ ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๙ กรรมการซึ่ง
นายกรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) นายกรัฐมนตรีใหออก 
ในกรณีที่กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระให

นายกรัฐมนตรีแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการแทน และใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทา
วาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลืออยูไมถึง
เกาสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได 
 

ขอ ๑๑  การประชุมของ กคร. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 
 

ขอ ๑๒  กคร. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการแกไขปรับปรุงระเบียบนี ้
(๒) พิจารณาอนุมัติในหนวยงานของรัฐที่ประสงคจะทําการเรี่ยไรหรือเขาไปมี

สวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตทองที่เกินหนึ่งจังหวัด จัดใหมีการ
เร่ียไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี ้

(๓) ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการยื่นคําขออนุมัติใหจัดใหมีการเรี่ยไร 

หรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรตามระเบียบนี ้
(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการกับสิ่งของที่หนวยงานของรัฐที่ไดรับมา

จากการเรี่ยไร โดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) ใหคําปรึกษาแกหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ 

(๗) มอบหมายให กคร. จังหวัด ปฏิบัติการอื่นใดตามที่เห็นสมควร 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ระเบียบนี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ กคร. หรือ

ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เมื่อ กคร.ไดพิจารณาอนุมัติตาม (๒)  แลว ใหแจงใหสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินทราบดวย 
 

ขอ ๑๓  กคร. จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่ กคร. มอบหมายก็ได 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานใหนําขอ ๑๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 

ขอ  ๑๔   ใหมี สํ านักงานเลขานุการ  กคร .  ข้ึนในสํ านักงานปลัดสํ านัก
นายกรัฐมนตรีมีหนาที่ปฏิบัติงานธุรการและงานอื่นตามที่ กคร. มอบหมาย 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด 
   

 
ขอ ๑๕  ใหมีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดในทุกจังหวัด ยกเวน

กรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “กคร. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัดนั้น ประกอบดวย ผูวา
ราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่ง
คน ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งหนึ่งคน หัวหนาสวนราชการระดับ
จังหวัดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ศึกษาธิการจังหวัด สรรพากรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด 
นายกเทศมนตรีนครหรือนายกเทศมนตรีเมืองที่เปนที่ตั้งจังหวัด ผูแทนหอการคาจังหวัด ผูแทน
สมาคมหรือชมรมธนาคารพาณิชยจังหวัด ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด บุคคลอื่นซึ่งผูวา
ราชการจังหวัดแตงตั้งอีกไมเกินสามคนเปนกรรมการ และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่ง
ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งหนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ 

กคร. จังหวัด จะแตงตั้งเจาหนาที่ของรัฐภายในจังหวัดจํานวนไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการก็ได 
 

ขอ ๑๖  ให กคร. จังหวัด มีหนาที่ชวย กคร. ปฏิบัติการในจังหวัด และใหมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาอนุมัติใหหนวยงานของรัฐที่ประสงคจะทําการเรี่ยไรหรือเขาไปมี
สวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรภายในเขตจังหวัด จัดใหมีการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการ
เร่ียไรตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ระเบียบนี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ กคร. 
จังหวัด หรือตามที่ กคร. มอบหมาย 

เมื่อ กคร. จังหวัด ไดพิจารณาอนุมัติตาม (๑) แลว ใหแจงหนวยงานของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินในภูมิภาคนั้นและรายงาน กคร. ใหทราบดวย 
 

ขอ ๑๗  ใหนําความในขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๓ มาใชบังคับกับวาระ
การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งการประชุม 
กคร. จังหวัด  และการแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

หลักเกณฑการเรี่ยไร 
   

 
ขอ ๑๘  การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร. 

จังหวัด แลวแตกรณี จะพิจารณาอนุมัติใหตามขอ ๖ ไดนั้นจะตองมีลักษณะและวัตถุประสงคอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนการเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพื่อประโยชนแก
หนวยงานของรัฐนั้นเอง 

(๒) เปนการเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพื่อประโยชนแกการ
ปองกันหรือพัฒนาประเทศ 

(๓) เปนการเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน 
(๔) เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคล

หรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคมุ
การเรี่ยไรแลว 
 

ขอ ๑๙  การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรดังตอไปนี้ใหไดรับ
ยกเวนไมตองขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แลวแตกรณ ี

(๑) เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีใหเร่ียไรได 
(๒) เปนการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจําเปนตองดําเนินการเพื่อ

ชวยเหลือผูเสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณใดที่สําคัญ 
(๓) เปนการเรี่ยไรเพื่อรวมกันทําบุญเนื่องในโอกาสการทอดผาพระกฐิน

พระราชทาน 
(๔) เปนการเรี่ยไรตามขอ ๑๘ (๑) หรือ (๓) เพ่ือใหไดเงินหรือทรัพยสินไมเกิน

จํานวนเงินหรือมูลคาตามที่ กคร. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) เปนการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรตามขอ ๑๘ (๔)  ซึ่ง กคร. ได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเวนใหหนวยงานของรัฐดําเนินการไดโดยไมตองขออนุมัต ิ
(๖) เปนการใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐอื่นที่ไดรับอนุมัติหรือไดรับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ยกเวนในการขออนุมัติตามระเบียบนี้แลว 
 

ขอ ๒๐  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไดรับอนุมัติหรือไดรับยกเวนตามขอ ๑๙ ให
จัดใหมีการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑) ใหกระทําการเรี่ยไรเปนการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพรตอสาธารณชน 
(๒) กําหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพยสินจากการเรี่ยไร 
(๓) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาคทุกครั้ง 

เวนแตโดยลักษณะแหงการเร่ียไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกลาวได ก็ใหจัดทําเปน
บัญชีการรับเงินหรือทรัพยสินนั้นไวเพ่ือใหสามารถตรวจสอบได 

(๔) จัดทําบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไร ตามระบบบัญชี
ของทางราชการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ส้ินสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือนในกรณีที่เปนการ
เร่ียไรที่กระทําอยางตอเนื่องและปดประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐที่ไดทํา
การเรี่ยไรไมนอยกวาสามสิบวันเพื่อใหบุคคลทั่วไปไดทราบและจัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการเรี่ยไรดังกลาวไว ณ สถานที่สําหรับประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษาขอมูล
ขาวสารของราชการดวย 

(๕) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพรอมทั้งสงบัญชีตาม (๔) ใหสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดจัดทําบัญชีตาม (๔) แลวเสร็จ หรือในกรณีที่เปน
การเรี่ยไรที่ไดกระทําอยางตอเนื่องใหรายงานการเงินพรอมทั้งสงบัญชีดังกลาวทุกสามเดือน 
 

ขอ ๒๑  ในการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร หามมิใหหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดประโยชนที่ผูบริจาคหรือบุคคลอื่นจะไดรับซึ่งมิใชประโยชนที่
หนวยงานของรัฐไดประกาศไว 

(๒) กําหนดใหผูบริจาคตองบริจาคเงินหรือทรัพยสินเปนจํานวนหรือมูลคาที่
แนนอน เวนแต โดยสภาพมีความจําเปนตองกําหนดเปนจํานวนเงินที่แนนอน เชน การจําหนาย
บัตรเขาชมการแสดงหรือบัตรเขารวมการแขงขัน เปนตน 

(๓) กระทําการใดๆ ที่เปนการบังคับใหบุคคลใดทําการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือ
กระทําในลักษณะที่ทําใหบุคคลนั้นตองตกอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงที่จะ
ไมชวยทําการเรี่ยไรหรือบริจาคไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(๔) ใหเจาหนาที่ของรัฐออกทําการเร่ียไร หรือใช ส่ัง ขอรอง หรือบังคับให
ผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นออกทําการเรี่ยไร 
 

ขอ ๒๒  เจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการ
เร่ียไรซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐจะตองไมกระทําการดังตอไปนี ้

(๑) ใชหรือแสดงตําแหนงหนาที่ใหปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไรไมวาจะเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การโฆษณาดวยสิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพหรือส่ืออยางอ่ืน หรือดวยวิธีการอื่นใด 
(๒) ใช ส่ัง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลใดชวยทําการ

เร่ียไรให หรือกระทําในลักษณะที่ทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นตองตกอยูในภาวะจํา
ยอมไมสามารถปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงที่จะไมชวยทําการเรี่ยไรใหไดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ ๒๓  การเรี่ยไร การเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร หรือการใหความ
รวมมือกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐผูใดในการเรี่ยไรที่ไดรับการอนุมัติหรือไดรับ
ยกเวนในการขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของทางราชการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และดําเนินการไปกอนวันที่ระเบียบ
นี้ใชบังคับ ก็ใหดําเนินการตอไปไดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนกวาจะแลวเสร็จ 
 

ขอ ๒๔  ให กคร. และ กคร. จังหวัด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในวันที่ระเบียบนี้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาที่ กคร. และ กคร. จังหวัด ตามระเบียบนี้ไปพลางกอนจนกวาจะได
มีการแตงตั้งกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี แตงตั้งตามระเบียบนี้
เขารับหนาที่ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/จัดทํา 
๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๕๙ ง/หนา ๑๕/๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 



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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
----------- 

  โดยที่ที่ผานมาคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ 
ในการใหของขวัญและรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐไวหลายครั้ง เพื่อเปนการเสริมสราง 
คานิยมใหเกิดการประหยัด มิใหมีการเบียดเบียนขาราชการโดยไมจําเปนและสรางทัศนคติที่ไม 
ถูกตองเนื่องจากมีการแขงขันกันใหของขวัญในราคาแพง ท้ังยังเปนชองทางใหเกิดการประพฤติ 
มิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกดวย และในการกําหนดจรรยาบรรณของเจาหนาท่ีของรัฐประเภท 
ตาง ๆ ก็มีการกําหนดในเรื่องทํานองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติไดประกาศกําหนดหลักเกณฑและจํานวนที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือ 
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได ฉะนั้น จึงสมควรรวบรวมมาตรการเหลานั้นและกําหนดเปน 
หลักเกณฑการปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐในการใหของขวัญและรับของขวัญไวเปนการถาวร  
มีมาตรฐานอยางเดียวกัน และมีความชัดเจนเพื่อเสริมมาตรการของคณะกรรมการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหเปนผลอยางจริงจัง ท้ังน้ี เฉพาะในสวนที่คณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมไดกําหนดไว 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีจึงวางระเบียบ 
ไวดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับ 
ของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔" 
 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 
  ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
  "ของขวัญ" หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ใหแกกัน เพื่อ 
อัธยาศัยไมตรี และใหหมายความรวมถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ใหเปนรางวัล ให
โดย 
เสนหาหรือเพื่อการสงเคราะห หรือใหเปนสินน้ําใจ การใหสิทธิพิเศษซ่ึงมิใชเปนสิทธิท่ีจัดไว
สําหรับ 
บุคคลทั่วไปในการไดรับการลดราคาทรัพยสินหรือการใหสิทธิพิเศษในการไดรับบริการหรือความ 
บันเทิงตลอดจนการออกคาใชจายในการเดินทางหรือทองเที่ยว คาท่ีพัก คาอาหาร หรือส่ิงอ่ืนใด 



   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    

ในลักษณะเดียวกันและไมวาจะใหเปนบัตร ต๋ัว หรือหลักฐานอื่นใด การชําระเงินใหลวงหนา หรอื 
การคืนเงินใหในภายหลัง 
  "ปกติประเพณีนิยม" หมายความวา เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการ 
ใหของขวัญกัน และใหหมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินด ีการแสดงความขอบคุณ 
การตอนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการใหความชวยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคม 
ดวย 
  "หนวยงานของรัฐ" หมายความวา สวนราชการหรือหนวยงานที่อยูในกํากับ 
ดูแลของรัฐทุกระดับทั้งในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่นและ 
รัฐวิสาหกิจ  
  "เจาหนาที่ของรัฐ" หมายความวา ขาราชการ พนกังานและลูกจางของ 
หนวยงานของรัฐ 
  "ผูบังคับบัญชา" ใหหมายความรวมถึง ผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาหนวยงาน 
ท่ีแบงเปนการภายในของหนวยงานของรัฐ และผูซึ่งดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาและไดรับ 
มอบหมายใหมีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลดวย 
  "บุคคลในครอบครัว" หมายความวา คูสมรส บุตร บิดา มารดา พี่นองรวมบิดา 
มารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
 
  ขอ ๔  ระเบียบนี้ไมใชบังคับกับกรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของ 
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งอยูภายใตบังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
 
  ขอ ๕  เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัว 
ของผูบังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกันมิได 
  การใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจาหนาที่ของรัฐจะให 
ของขวัญที่มีราคาหรือมูลคาเกินจํานวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง 
ชาติกําหนดไว สําหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ 
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมิได 
  เจาหนาที่ของรัฐจะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพยสินอื่นใดหรือใชเงินสวัสดิการใด ๆ  
เพื่อมอบใหหรือจัดหาของขวัญใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบบัญชาไมวา 
กรณีใด ๆ มิได 
 
  ขอ ๖  ผูบังคับบัญชาจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตน 
รับของขวัญจากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูอยูในบังคับบัญชามิได เวนแตเปนการรับของขวัญตาม 
ขอ ๕ 
 



   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    

  ขอ ๗  เจาหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตน 
รับของขวัญจากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐมิได ถามิใชเปนการรับของ 
ขวัญตามกรณีที่กําหนดไวในขอ ๘ 
  ผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ไดแก ผูมา 
ติดตองานหรือผูซึ่งไดรับประโยชนจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐในลักษณะดังตอไปนี ้
           (๑)  ผูซ่ึงมีคําขอใหหนวยงานของรัฐดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด เชน  
การขอใบรับรอง การขอใหอออกคําสั่งทางปกครอง หรือการรองเรียน เปนตน 
          (๒)  ผูซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีสวนไดเสียในธุรกิจที่ทํากับหนวยงานของรัฐ  
เชน การจัดซื้อจัดจาง หรือการไดรับสัมปทาน เปนตน 
          (๓)  ผูซึ่งกําลังดําเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีมีหนวยงานของรัฐเปนผูควบคุม 
หรือกํากับดูแล เชน การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย เปนตน 
           (๔)  ผูซึ่งอาจไดรับประโยชนหรือผลกระทบจากการปฏิบัติหนาที่หรือ 
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ 
 
  ขอ ๘  เจาหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตน 
รับของขวัญจากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐไดเฉพาะกรณี การรับ 
ของขวัญที่ใหตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกินจํานวนที่คณะ 
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดไว สําหรับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชน 
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
 
  ขอ ๙  ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจาหนาที่ของรัฐรับของขวัญแลว  
เจาหนาที่ของรัฐทราบในภายหลังวาเปนการรับของขวัญโดยฝาฝนระเบียบนี ้ใหเจาหนาที่ของรัฐ 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดไวสําหรับ 
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลคาเกิน
กวา 
ท่ีกําหนดไวตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
  ขอ ๑๐  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการใหของขวัญหรือ 
รับของขวัญโดยฝาฝนระเบียบนี ้ใหดําเนินการดังตอไปนี ้
            (๑)  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเปนขาราชการการเมือง ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐ 
ผูนั้นประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และใหดําเนินการตามระเบียบท่ี 
นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรม 
และจริยธรรมของขาราชการการเมือง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

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    

   (๒) ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเปนขาราชการประเภทอื่นนอกจาก (๑) หรอื
พนักงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐ 
ผูนั้นเปนผูกระทําความผิดทางวินัย และใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ดําเนินการใหมีการลงโทษ 
ทางวินัยเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 
 
  ขอ ๑๑  ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาท่ีสอดสอง และใหคําแนะ
นํา 
ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้แกหนวยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผูรองเรียนตอสํานักงานปลัดสํานัก 
นายรัฐมนตรีวาเจาหนาท่ีของรัฐผูใดปฏิบัติในการใหของขวัญหรือรับของขวัญฝาฝนระเบียบนี ้ให 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจงไปยังผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเพื่อดําเนิน
การ 
ตามระเบียบนี้ 
 
  ขอ ๑๒  เพื่อประโยชนในการเสริมสรางใหเกิดทัศนคติในการประหยัดแก 
ประชาชนท่ัวไป ในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการตอนรับ หรอื
การ 
แสดงความเสียใจในโอกาสตาง ๆ ตามปกติประเพณีนิยมใหเจาหนาที่ของรัฐพยายามใชวิธีการ 
แสดงออกโดยใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความเสียใจ แทนการ
ให 
ของขวัญ 
  ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางคานิยมการแสดงความยินดี การแสดงความ 
ปรารถนาด ีการแสดงการตอนรับ หรอืการแสดงความเสียใจ ดวยการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  
แนะนําหรือกําหนดมาตรการจูงใจที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใน 
บังคับบัญชาใหเปนไปในแนวทางประหยัด 
 
  ขอ ๑๓  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที ่ ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
     พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 
               นายกกรัฐมนตร ี
 
 
[รก. ๒๕๔๔/พ๑๐๔ง/๖/๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔] 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

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    

 
สุรินทร / พิมพ/แกไข 
๑/๐๕/๒๕๔๕ 
      A+B 
 
 
 



 

Form_Gift-T.doc 

 
แบบรายงานการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 

ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

ของเจาหนาที่บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
____________________ 

 
 วันที่    
เรียน  ผูบังคับบัญชา (กรณีตามขอ 1) 
  กรรมการผูจัดการใหญ (กรณีตามขอ 2) 
  คณะกรรมการ ปตท.สผ. (กรณีประธานกรรมการ, กรรมการ หรือกรรมการผูจัดการใหญเปนผูรายงาน) 

ดวยเมื่อวันที่    ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว     
ตําแหนง   ฝาย     
สายงาน    ไดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด  ดังนี้ 
 
 
ขอ 1 : จากตางประเทศ (รายงานรายละเอียดโดยเร็ว) 
โดยไดรับ      
   
  
  
  
 

 
ขอ 2 : ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด (แจงรายละเอียดโดยทันที) 
โดยไดรับ      
   
  
  
  
 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ทั้งนี้ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดดังกลาวนั้นขาพเจาได  ใชไปแลว  เก็บรักษาอยู 

 

 ลงชื่อ    
 (  ) 
 
“คําส่ัง” 
 
ตามกรณีในขอ 1 ขางตน 

 อนุญาตใหยึดถือเปนประโยชนสวนบุคคลได 
 

 ไมมีเหตุที่จะใหยึดถือไวสวนบุคคล และใหตกเปนของ
บริษัท โดยใหสงมอบที่สํานักเลขานุการบริษัท  

 
 
 
 ลงชื่อ    
 (  ) 
 ตําแหนง    
 ในฐานะผูบังคับบัญชา 
 วันที่    
 

 
ตามกรณีในขอ 2 ขางตน 

 มีเหตุผล ความจําเปน ความเหมาะสม และสมควร
ไดรับไวเปนสิทธิสวนบุคคลได 

 ไมสมควรรับ และใหสงคืนแกผูใหโดยทันที ถาไม
สามารถคืนไดใหมอบใหเปนของบริษัทโดยเร็ว โดย 
สงมอบใหที่สํานักเลขานุการบริษัท 

 
 
 ลงชื่อ    
 (  ) 
 ตําแหนง    
 ในฐานะผูบริหารสูงสุด/ผูมีอํานาจแตงตั้ง 
 วันที่    
  



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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาต ิ

เร่ือง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา 
ของเจาหนาทีข่องรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑและจํานวนสินทรัพยหรือประโยชนอ่ืนใดที่เจาหนาที่ของ
รัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยา ไวดังนี้ 

 
ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 
ขอ ๒๑  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในประกาศนี้ 
“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาต”ิ หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดาหรอืรวมบดิา
หรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม
หรือผูรับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา ส่ิงที่มีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความ
บันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือส่ิงอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

 
ขอ ๔  หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล

นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยา
ตามที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

 
ขอ ๕  เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได 

ดังตอไปนี้ 
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๑๘ ก/หนา ๑๘/๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เหมาะสมตามฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคา

ในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับ

บุคคลทั่วไป 
 
ขอ ๖  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุให

เปนของสวนตัวหรือมีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แต
มีเหตุผลความจําเปนที่จะตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาตให
เจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที 

 
ขอ ๗  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมี

ราคาหรือมีมูลคามากกวาที่กําหนดไวในขอ ๕ ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปน
อยางย่ิงที่ตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาที่ของ
รัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเ ก่ียวกับการรับทรัพย สินหรือประโยชนนั้นตอ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงาน สถาบัน หรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทําได เพ่ือให
วินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสถาบัน
หรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําส่ังวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็
ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีที่ไมสามารถคืนใหได ใหเจาหนาที่ของ
รัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
สังกัดโดยเร็ว 

เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไม
เคยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย 

ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนง
ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือ
ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจง
รายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน 
สวนผูที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูดํารง
ตําแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอนใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพ่ือ
ดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียด
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภาหรือประธานสภาทองถ่ินที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

 
ขอ ๘  หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตาม

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับแกผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
โอภาส  อรุณินท 

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชไมพร/แกไข 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 

(B+A) 
 

สุกัญญา/แกไข 
๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 


















