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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

วาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ 

พ.ศ. 2544 

   

 

โดยท่ีท่ีผานมาคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทาง

ปฏิบัติ ในการใหของขวัญและรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐไวหลายคร้ัง เพ่ือเปน

การเสริมสรางคานิยมให เกิดการประหยัด มิใหมีการเบียดเบียนขาราชการ 

โดยไมจําเปนและสรางทัศนคติท่ีไมถูกตองเน่ืองจากมีการแขงขันกันใหของขวัญใน

ราคาแพง ท้ังยังเปนชองทางใหเกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกดวย และ

ในการกําหนดจรรยาบรรณของเจาหนาท่ีของรัฐประเภทตาง ๆ ก็มีการกําหนดในเร่ือง

ทํานองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ไดประกาศกําหนดหลักเกณฑและจํานวนท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได ฉะน้ัน จึงสมควรรวบรวมมาตรการเหลาน้ันและ

กําหนดเปนหลักเกณฑการปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐในการใหของขวัญและรับ

ของขวัญไวเปนการถาวร มีมาตรฐานอยางเดียวกัน และมีความชัดเจนเพ่ือเสริม

มาตรการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหเปนผลอยาง

จริงจัง  ท้ังน้ี เฉพาะในสวนท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ไมไดกําหนดไว 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ .ศ .  2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปน้ี 



ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหหรือ

รับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544” 

 

ขอ 2๑

 

  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 

ขอ 3  ในระเบียบน้ี 

“ของขวัญ” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดท่ีใหแกกัน 

เพ่ืออัธยาศัยไมตรี และใหหมายความรวมถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดท่ีให

เปนรางวัล ใหโดยเสนหาหรือเพ่ือการสงเคราะห หรือใหเปนสินนํ้าใจ การใหสิทธิพิเศษ 

ซึ่งมิใชเปนสิทธิท่ีจัดไวสําหรับบุคคลท่ัวไปในการไดรับการลดราคาทรัพยสินหรือการให

สิทธิพิเศษในการไดรับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกคาใชจายในการเดินทาง 

หรือทองเท่ียว คาท่ีพัก คาอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันและไมวาจะใหเปน

บัตร ต๋ัว หรือหลักฐานอื่นใด การชําระเงินใหลวงหนา หรือการคืนเงินใหในภายหลัง 

“ปกติประเพณีนิยม” หมายความวา เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการ

ใหของขวัญกัน และใหหมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดง

ความขอบคุณ การตอนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการใหความชวยเหลือตามมารยาท

ท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมดวย 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการหรือหนวยงานท่ีอยูใน

กํากับดูแลของรัฐทุกระดับท้ังในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ 

สวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ  

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 118/ตอนพิเศษ 104 ง/หนา 6/22 ตุลาคม 2544 



“เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงานและลูกจางของ

หนวยงานของรัฐ 

“ผูบังคับบัญชา” ใหหมายความรวมถึง ผูซึ่ งปฏิบั ติหนา ท่ีหัวหนา

หนวยงานท่ีแบงเปนการภายในของหนวยงานของรัฐ และผูซึ่งดํารงตําแหนงในระดับ

ท่ีสูงกวาและไดรับมอบหมายใหมีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลดวย 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา คูสมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีนอง

รวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 

 

ขอ 4  ระเบียบน้ีไมใชบังคับกับกรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด

ของเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งอยูภายใตบังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

ขอ 5  เจาหนาท่ีของรัฐจะใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลใน

ครอบครัวของผูบังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการใหของขวัญ

แกกันมิได 

การใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหน่ึง เจาหนาท่ีของรัฐจะให

ของขวัญท่ีมีราคาหรือมูลคาเกินจํานวนท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติกําหนดไว สําหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของ

เจาหนาท่ีของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตมิได 

เจาหนาท่ีของรัฐจะทําการเร่ียไรเงินหรือทรัพยสินอื่นใดหรือใชเงินสวัสดิการ

ใด ๆ เพ่ือมอบใหหรือจัดหาของขวัญใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ

ผูบังคับบัญชาไมวากรณีใด ๆ มิได 



 

ขอ 6  ผูบังคับบัญชาจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของ

ตนรับของขวัญจากเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งเปนผูอยูในบังคับบัญชามิได เวนแตเปนการรับ

ของขวัญตามขอ 5 

 

ขอ 7  เจาหนาท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัว

ของตนรับของขวัญจากผูท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐมิได  

ถามิใชเปนการรับของขวัญตามกรณีท่ีกําหนดไวในขอ ๘ 

ผูท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคหน่ึง ไดแก  

ผูมาติดตองานหรือผูซึ่งไดรับประโยชนจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐใน

ลักษณะดังตอไปน้ี 

(1) ผูซึ่งมีคําขอใหหนวยงานของรัฐดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด เชน  

การขอใบรับรอง การขอใหออกคําสั่งทางปกครอง หรือการรองเรียน เปนตน 

(2) ผูซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีสวนไดเสียในธุรกิจท่ีทํากับหนวยงานของรัฐ 

เชน การจัดซื้อจัดจาง หรือการไดรับสัมปทาน เปนตน 

(3) ผูซึ่งกําลังดําเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีมีหนวยงานของรัฐเปนผูควบคุมหรือ

กํากับดูแล เชน การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย เปนตน 

(4) ผูซึ ่งอาจไดรับประโยชนหรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเวน 

การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ 

 

ขอ 8  เจาหนาท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัว

ของตนรับของขวัญจากผูท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐไดเฉพาะ

กรณีการรับของขวัญท่ีใหตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญน้ันมีราคาหรือมูลคา 



ไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดไว 

สําหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐตาม

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

ขอ 9  ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวของเจาหนาท่ีของรัฐรับของขวัญแลว 

เจาหนาท่ีของรัฐทราบในภายหลังวาเปนการรับของขวัญโดยฝาฝนระเบียบน้ี  

ใหเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติกําหนดไวสําหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดย

ธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีราคาหรือมูลคาเกินกวาท่ีกําหนดไวตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

ขอ 10  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูใดจงใจปฏิบั ติเกี่ยวกับการให

ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝาฝนระเบียบน้ี ใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐเปนขาราชการการเมือง ใหถือวาเจาหนาท่ี

ของรัฐผูน้ันประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และใหดําเนินการ

ตามระเบียบท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวาดวย

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการการเมือง 

(2) ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐเปนขาราชการประเภทอื่นนอกจาก (1) หรือ

พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ใหถือวา

เจาหนาท่ีของรัฐผูน้ันเปนผูกระทําความผิดทางวินัย และใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ี

ดําเนินการใหมีการลงโทษทางวินัยเจาหนาท่ีของรัฐผูน้ัน 

 



ขอ 11  ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาท่ีสอดสอง และให

คําแนะนําในการปฏิบัติตามระเบียบน้ีแกหนวยงานของรัฐ ในกรณีท่ีมีผูรองเรียนตอ

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีวาเจาหนาท่ีของรัฐผูใดปฏิบัติในการใหของขวัญ

หรือรับของขวัญฝาฝนระเบียบน้ี ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจงไปยัง

ผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีของรัฐผูน้ันเพ่ือดําเนินการตามระเบียบน้ี 

 

ขอ 12  เพ่ือประโยชนในการเสริมสรางใหเกิดทัศนคติในการประหยัดแก

ประชาชนท่ัวไป ในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการตอนรับ 

หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสตาง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ใหเจาหนาท่ีของรัฐ

พยายามใชวิธีการแสดงออกโดยใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตร

แสดงความเสียใจ แทนการใหของขวัญ 

ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางคานิยมการแสดงความยินดี การแสดง

ความปรารถนาดี การแสดงการตอนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ดวยการปฏิบัติตน

เปนแบบอยาง แนะนําหรือกําหนดมาตรการจูงใจท่ีจะพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และ

พฤติกรรมของผูอยูในบังคับบัญชาใหเปนไปในแนวทางประหยัด 

 

ขอ 13  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2544 

พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

 


