
แนวปฏิบัติแนบท้ายประกาศของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
เรื่อง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกนช. ทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต 
งดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) 

 
1 หลักการและเหตุผล 
 
 สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก มีการสร้างวัฒนธรรมให้ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ สกนช. มีทัศนคติในการทำงานด้วยความจริงใจ ยึดถือความถูกต้อง ไม่หวังสิ่งตอบแทน มีหลักธรร
มาภิบาล อันจะทำให้บุคคลภายนอกเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อเป็น
แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เรื่อง นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ กิจกรรมที่  
๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหนว่ย
ประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
(No Gift Policy)ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำนโยบาย “No Gift Policy” ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม มีมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐนำไปยึดถือเป็นแนวทาง 
 
 ดังนั้น สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย 
“No Gift Policy” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของ  สกนช. และ
เพื่อเป็นการส่งเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง และเสริมสร้างค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส รวมถึง
ป้องกันช่องทางการรับผลประโยชน์ อันจะนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ สกนช. จึงกำหนดแนวทาง 
เรื่อง งดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จึงกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยอาศัยหลักกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
 

๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑   
มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคำนวณเป็น

เงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน 
หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป  

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น 
เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม 

 



๒) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒9 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประพฤติ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ในหมวดที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ๕ (๔) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมี
จิตสาธารณะ (๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  

 
๓) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 

๒๕๔๔ 
“ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี และ

ให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ 
หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคา
ทรัพย์สินหรือ การให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่าย ใ นการ
เดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พักค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือ
หลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

 
๔) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ข้อ ๖ หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่เป็น

การเรี่ยไรตามข้อ ๑๙ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) 
หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในระเบียบนี้ 

หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร 
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้
ในระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจกำหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้ 

ข้อ ๑๘ การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี 
จะพิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ 6 ได้นั้นจะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ
นั้นเอง 

(๒) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนา
ประเทศ 

(๓) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(๔) เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่

ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
ข้อ ๑๙ การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติ

จาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี 
(๑) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
(๒) เป็นการเรี ่ยไรที ่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องดำเนินการ เพื ่อช่วยเหลือ

ผู้เสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดท่ีสำคัญ 
(๓) เป็นการเรี่ยไรเพ่ือร่วมกันทำบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 



(๔) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๑) หรือ (๓) เพ่ือให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจำนวนเงินหรือ
มูลค่าตามที่ กคร. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๕) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๔) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษายกเว้นให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 

(๖) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขอ
อนุมัติตามระเบียบนี้แล้ว 

 
๕) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อย พึงงดการให้

ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หากฝ่าฝืน 
มติคณะรัฐมนตรีให้ถือว่ามีความผิดวินัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ 

 
๖) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เห็นชอบในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสนอ โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปฯ  ที่สำคัญ (Big Rock) 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ในเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.1 ให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

2.1 เพ่ือป้องกัน หรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ของ สกนช. 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สกนช. มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

2.3 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ของ สกนช. ให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 

2.4 เพ่ือสนับสนุนและยกระดับการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเป็นส่วน
หนึ่งของแนวทางในการ 
  
3. คำนิยาม 
 

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานของ สกนช. รวมถึงหัวหน้างานที่แบ่งเป็นการ
ภายในของ สกนช. ในระดับสำนัก 

 
เจ้าหน้าที่ สกนช. หมายถึง บุคลากรที่ได้มีการบรรจุแต่งตั้งในหน่วยงาน พนักงาน และลูกจ้าง ของ 

สกนช. 
 



ทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจทำให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือ
หน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเอง
หรือผู้อื่นหรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

 
การปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง เป็นการกระทำหรือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกนช. 

ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง หรือให้รักษาราชการแทนใน
หน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งทั้งเป็นการทั่วไปและเป็นการเฉพาะในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กฎหมายได้กาหนดอานาจ
หน้าที่ไว้ หรือเป็นการกระทาไปตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายระบุไว้ให้มีอานาจหน้าที่ หรืออานาจหน้าที่ทาง
ปกครอง 
 

ของขวัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน บริการหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า
และให้รวมถึงทิป โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกนช. ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ ผลประโยชน์จาก
หน่วยงานในกรณีปกติและมีผลต่อการตัดสินใจ การอนุมัติ อนุญาต หรือการอื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ไปในทางทุจริตต่อผู้ให้ของขวัญทั้งในอดีต หรือในขณะรับ หรือในอนาคต เช่น การที่
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกนช. รับของขวัญจากบริษัทเอกชน แล้วมีส่วนช่วยให้บริษัทเอกชนนั้นเป็นผู้ชนะการ
ประมูลงานก่อสร้างของหน่วยงานตนเอง หรือกรณีเข้าไปเป็นที่ปรึกษาและรับค่าตอบแทนของบริษัทเอกชนซึ่ง
อยู่ภายใต้การควบคุม ตรวจสอบของหน่วยงานรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่อยู่ ส่งผลกระทบต่อความมี
อิสระในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นให้เปลี่ยนแปลงไปในทางทุจริต เป็นต้น 

 
ทิป (Tip)  หมายถึง เงินที่ผู้มาติดต่อขอใช้บริการกับหน่วยงานของรัฐ หรือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มอบ

ให้หน่วยงานของรัฐ หรือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ิมเติม เพ่ือตอบแทนการให้บริการจากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
นั้น ซึ่งมิใช่ค่าธรรมเนียมตามท่ีกฎหมายกาหนดไว้ว่าให้รับได ้
 
4. แนวทางปฏิบัติ 
 
 ให้ถือปฏิบัต ิตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่  
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงาน
ของรัฐและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 
 

--------------------------------- 









ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรให้หรือรบัของขวญัของเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญ  
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม  
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  และกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริต  ตลอดจนสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  จึงสมควรก ำหนดระเบียบดังกล่ำว 
เสียใหม่  เพ่ือให้มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในรูปแบบต่ำง ๆ  ที่เกิดขึ้น  
รวมถึงกำรไม่กระท ำกำรใด ๆ  อันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
เพ่ือให้ระบบรำชกำรไทยและหน่วยงำนอื่นของรัฐโปร่งใสไร้ผลประโยชน์   และเพ่ือเสริมมำตรกำรของ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๑  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผน่ดนิ  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญ  
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ   

พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ของขวัญ”  หมำยควำมว่ำ  เงินหรือทรัพย์สินที่ให้แก่กันเพ่ืออัธยำศัยไมตรี  ให้เป็นรำงวัล   

ให้โดยเสน่หำ  ให้เพ่ือกำรสงเครำะห์  หรือให้เป็นสินน้ ำใจ  และให้หมำยควำมรวมถึงประโยชน์อื่นใด   
อันอำจค ำนวณเป็นเงินได้  เช่น  กำรให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส ำหรับบุคคลทั่วไปในกำรได้รับ
กำรลดรำคำทรัพย์สินหรือกำรได้รบับริกำร  หรือกำรรับกำรฝึกอบรม  หรือกำรรับควำมบันเทิง  ตลอดจน
กำรออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง  หรือท่องเที่ยว  ค่ำที่พัก  ค่ำอำหำร  หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
และไม่ว่ำจะให้เป็นบัตร  ตั๋ว  หรือหลักฐำนอื่นใด  กำรช ำระเงินให้ล่วงหน้ำ  หรือกำรคืนเงินหรือสิ่งของ 
ให้ในภำยหลัง 

“ทรัพย์สิน”  หมำยควำมว่ำ  ทรัพย์สินตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์   และ 
ให้หมำยควำมรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย 
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“ปกติประเพณีนิยม”  หมำยควำมว่ำ  เทศกำลหรือวันส ำคัญซึ่งอำจมีกำรให้ของขวัญกัน   
และให้หมำยควำมรวมถึงโอกำสในกำรแสดงควำมยินดี  กำรแสดงควำมขอบคุณ  กำรต้อนรับ  กำรแสดง 
ควำมเสียใจ  หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือตำมมำรยำทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

“หน่วยงำนของรัฐ”  หมำยควำมว่ำ  กระทรวง  ทบวง  กรม  รัฐวิสำหกิจ  องค์กำรมหำชน  
หน่วยงำนที่อยู่ในก ำกับดูแลของฝ่ำยบริหำร  ทั้งในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง  รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค  
และรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 

“เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ”  หมำยควำมว่ำ  ข้ำรำชกำร  พนักงำน  ลูกจ้ำง  หรือผู้ปฏิบัติงำนอื่น 
ในหน่วยงำนของรัฐ 

“ผู้บังคับบัญชำ”  ให้หมำยควำมรวมถึง  ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำหน่วยงำนที่แบ่งเป็นกำรภำยใน 
ของหน่วยงำนของรัฐและผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงกว่ำและได้รับมอบหมำยให้มีอ ำนำจบังคับบัญชำ   
หรือก ำกับดูแลด้วย 

“บุคคลในครอบครัว”  หมำยควำมว่ำ  คู่สมรส  บุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสำมีภริยำโดยมิได้ 
จดทะเบียนสมรสอันถือว่ำเป็นคู่สมรส  ตำมที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
ก ำหนดไว้  บุตร  บุตรบุญธรรม  ผู้รับบุตรบุญธรรม  บิดำมำรดำ  และพี่น้องร่วมบิดำมำรดำหรือร่วมบิดำ
หรือร่วมมำรดำเดียวกัน 

ข้อ ๕ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลในครอบครัว  จะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคล
ในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่ของรฐัดว้ยกันมิได้  เว้นแต่เป็นกำรให้ตำมปกตปิระเพณีนยิม
ซึ่งมีรำคำหรือมูลค่ำไม่เกินสำมพันบำทจำกผู้ให้แต่ละคนและแต่ละโอกำส  หรือตำมที่คณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติก ำหนดไว้ 

ข้อ ๖ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะท ำกำรใด ๆ  เพ่ือให้ได้มำซึ่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเพ่ือมอบให้
หรือจัดหำของขวัญให้ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำมิได้ 

ข้อ ๗ ผู้บังคับบัญชำจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลในครอบครัวของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชำมิได้   เว้นแต่
เป็นกำรรับของขวัญตำมข้อ  ๕ 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจำก
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลในครอบครัวของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐด้วยกันมิได้   เว้นแต่เป็นกำรรับของขวัญ 
ตำมข้อ  ๕ 

ข้อ ๘ ผู้บังคับบัญชำและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้ เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว
ของตนรับของขวัญอันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่จำกผู้ที่เกี่ยวข้องมิได้  เว้นแต่เป็นกำรรับของขวัญตำมข้อ  ๕   
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หรือกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย  กฎ  หรือข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจ 
ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย  หรือตำมที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติก ำหนดไว้ 
ส ำหรับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำพนักงำนของรัฐตำมกฎหมำย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคหนึ่งได้แก่   
ผู้มำติดต่องำน  ผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  หรือผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ซึ่งมีค ำขอให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใด  เช่น  กำรขอใบรับรอง   
กำรอนุมัติ  กำรอนุญำต  กำรขอให้ออกค ำสั่งทำงปกครอง  หรือกำรร้องเรียน   

(๒) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ท ำกับหนว่ยงำนของรัฐ  เช่น  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง   
หรือกำรได้รับสัมปทำน 

(๓) ผู้ซึ่งอยู่ระหว่ำงด ำเนินกิจกรรมใด ๆ  ที่มีหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ำกับดูแล   
เช่น  กำรประกอบกิจกำรโรงงำน  หรือธุรกิจหลักทรัพย์   

(๔) ผู้ซึ่งอำจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจำกกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ   

ข้อ ๙ ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว  และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
มำทรำบในภำยหลังว่ำเป็นกำรรับของขวัญโดยฝ่ำฝืนระเบียบนี้   ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐบันทึกรำยงำน 
รำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับของขวัญนั้นต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชำสูงสุด  
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้ทรำบ   

กำรบันทึกรำยงำนตำมวรรคหนึ่ง  ให้รำยงำนตำมแบบที่ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีก ำหนด   
โดยอย่ำงน้อยต้องมีข้อมูลรำยละเอียดข้อเท็จจริงที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องรำยงำน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ  นำมสกุล  ของบุคคลในครอบครัวที่รับของขวัญ  และควำมสัมพันธ์กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
(๒) ชื่อ  นำมสกุล  ที่อยู ่ (หำกทรำบ)  ของผู้ให้ของขวัญ   
(๓) วันที่ได้รับของขวัญ   
(๔) ของขวัญที่ได้รับ 
(๕) มูลค่ำของของขวัญ  (โดยประมำณ)   
(๖) เหตุผลที่รับของขวัญ 
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำสูงสุดไดร้ับรำยงำนตำมขอ้  ๙  แล้ว  และเห็นว่ำเปน็กำรฝำ่ฝนื

ระเบียบนี้  ให้มีค ำสั่งคืนของขวัญนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที  ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนได้  ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
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รำยงำนเหตุผลที่ไม่สำมำรถคืนได้และส่งของขวัญที่ได้รับให้เป็นสิทธิของหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด 
โดยเร็ว 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนของขวัญที่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคหนึ่งได้  ให้หน่วยงำนของรัฐ 
เก็บรักษำของขวัญนั้นไว้เป็นระยะเวลำหนึ่งปี  เมื่อพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำวหรือในระหว่ำงเวลำดังกล่ำว 
หำกกำรเก็บรักษำไว้จะเป็นภำระแก่ทำงรำชกำรมำกเกินสมควร  หรือจะกระทบต่อมูลค่ำสินทรัพย์นั้น  
อย่ำงมีนัยส ำคัญ  ผู้บังคับบัญชำสูงสุดอำจสั่งให้น ำของขวัญนั้นออกขำย  แลกเปลี่ยน  โอน  แปรสภำพ
หรือท ำลำย  ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครฐั  หำกไม่สำมำรถด ำเนนิกำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐได้   ให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำร 
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  และน ำเงินที่ได้ส่งคืนเป็นรำยได้ของแผ่นดิน 

เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ถือว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและบุคคลในครอบครัวไม่เคยได้รับ 
ของขวัญดังกล่ำว 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้ของขวัญ
หรือรับของขวัญโดยฝ่ำฝืนระเบียบนี้  ให้ถือว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัยหรือไม่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไป 
ตำมประมวลจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  และให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย  กฎ  ประมวลจริยธรรม 
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่สอดส่อง  ดูแล  และให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติตำม
ระเบียบนี้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชำของตน 

ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อหน่วยงำนของรัฐและเป็นที่ประจักษ์ว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ใน
บังคับบัญชำของตนจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่ำฝืนระเบียบนี้    
ให้ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรตำมข้อ  ๑๑  พร้อมทั้งให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบำะแสด้วย 

ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติ  
ในกำรให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่ำฝืนระเบียบนี้   ให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ 

ให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีมีหน้ำที่ประสำนกำรปฏิบัติกับหน่วยงำนของรัฐ 
เพ่ือเสริมสร้ำงให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตระหนักรับรู้ที่จะไม่ปฏิบัติฝ่ำฝืนระเบียบนี้  รวมทั้งกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ 
เ พ่ิมเติมตำมควำมเหมำะสม   เ พ่ือให้กำรบังคับใช้ระเบียบนี้บั ง เกิดผลในทำงปฏิบั ติอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ  ตลอดจนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๓ เพ่ือประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงให้เกิดทัศนคติในกำรประหยัดแก่ประชำชนทั่วไป   
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ในกำรแสดงควำมยินดี  กำรแสดงควำมปรำรถนำดี  กำรแสดงควำมขอบคุณ   
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กำรแสดงกำรต้อนรับ  กำรแสดงควำมเสียใจ  หรือกรณีอื่น ๆ  ในโอกำสต่ำง ๆ  ตำมปกติประเพณีนิยม  
ให้ใช้วิธีกำรแสดงออกด้วยวิธีกำรอย่ำงอื่นแทนกำรให้ของขวัญ  เช่น  กำรใช้บัตรอวยพร  กำรลงนำม 
ในสมุดอวยพร  หรือกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์   

ให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่เสริมสร้ำงค่ำนิยมกำรแสดงควำมยินดี  กำรแสดงควำมปรำรถนำดี  
กำรแสดงควำมขอบคุณ  กำรแสดงกำรต้อนรับ  หรือกำรแสดงควำมเสียใจ  ด้วยกำรปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่ำง  แนะน ำหรือก ำหนดมำตรกำรจูงใจที่จะพัฒนำทัศนคติ  จิตส ำนึก  และพฤติกรรมของ 
ผู้อยู่ในบังคับบัญชำให้เป็นไปในแนวทำงประหยัด 

ข้อ ๑๔ ให้ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมระเบียบนี้   และให้มีอ ำนำจในกำรตีควำม  
และวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  29  ธนัวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี
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บันทึกรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับของขวัญ  

ตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕  ข้อ ๙ วรรคสอง 
 

วันที่......................................................................................... 

เรียน ...................................................................  

ชื่อ.....................................นามสกุล............................................ต าแหน่ง.......................... ............. 

สังกัด....................................................ขอรายงานว่า ชื่อ..................................นามสกุล............................................  

มีความสัมพันธ์เป็น........................................................ ................................กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รับของขวัญจาก 

ชื่อ...............................................นามสกุล..........................................ที่อยู่ .................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

ได้รับของขวัญเมื่อวันที่...............................................ของขวัญที่ได้รับมีดังนี้ 

๑. .......................................................................................................................................... ....... 

มูลค่าของของขวัญ (โดยประมาณ) ............................................................................................................................. 

๒. ................................................................................................................................................. 

มูลค่าของของขวัญ (โดยประมาณ) ............................................................................................................................. 

เหตุผลที่รับของขวัญ.......................................................................................................... .......................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ลงชื่อ 
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