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หลักการและเหตุผล
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสาคัญทาให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร
การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต ตามที่บั ญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะรับทรัพย์สิ นได้เมื่อการรับ
ทรั พย์ สิ น หรื อประโยชน์ อื่ น ใดนั้ น ได้ มี กฎหมายหรื อ กฎ ข้อ บั งคั บ ที่อ อกโดยอาศัย อ านาจตามบทบัญ ญั ติ
แห่ งกฎหมายอนุ ญาตให้ เจ้ าหน้าที่ของรั ฐ รับได้ และการรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้าใจ” ดังนั้น การรับสินน้าใจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย
หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้าใจหรือสินบนแล้ว จะทาให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะ
หรือจ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สิ นได้แล้ว ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวล
จริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้
โรงพยาบาลดอยเต่า ตระหนักและมีความมุ่ งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้ โ ปร่งใส ยึดมั่นใน
คุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทามาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติใน
การป้องกันการรับสินบน การใช้อานาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์
ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้า ใจเกี่ย วกับ การรับ
ทรัพ ย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้า หน้า ที่ข องรัฐ ให้ถูก ต้อ ง ตามที่กฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบั งคับ ที่เกี่ย วข้องกาหนด โดยให้ สถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสั งกัด ถือปฏิบัติในการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้
แนวปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น การรั บ สิ น บน : กรณี รั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ประโยชน์ อื่นใด” หมายความว่า สิ่ งที่มูล ค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ (ทุกตาแหน่ง) จะรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย
กฎ หรือมีข้อบังคับ โดยอาศัยอานาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงิน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมาตรการป้องกันการเรียก
รั บทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ ต อบแทนเพื่อ โอกาสในการเข้ าเรีย นในสถานศึ กษา ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร
ดังนี้
๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่ อ ง แนวทางปฏิ บั ติ : กรณี ก ารให้ ห รื อ รั บ ของขวั ญ หรือ ประโยชน์ อื่ น ใด ลงวั น ที่ ๑๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐
อย่างเคร่งครัด
๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนาถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
นอกเหนื อจากทรั พย์ สิ น หรื อประโยชน์ อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจ
ตามกฎหมายให้ รับ ได้ การรับทรัพย์สิ นในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ ยงเดินทาง
ไปราชการค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็น
สวั ส ดิ การปกติ แ ละการจั ด สวัส ดิก ารฯ ตามระเบีย บการจั ดสวั ส ดิ การภายในของส่ ว นราชการ รวมถึง ค่ า
สมนาคุณวิทยากรค่าอาหารหรือ ค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรื อสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้
๒.๑ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากญาติ ได้ แ ก่ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น ฯ
จากปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ป้ า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ
ในความเป็ น ญาติ เช่ น เดี ย วกั น กับ ที่ไ ด้กล่ าวถึ งข้า งต้ น ความเป็น ญาติ จึง มีได้ เฉพาะบุ คคลธรรมดาเท่ านั้ น
การรับทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถนาไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้
ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จากัดจานวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้
ในจานวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ
๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติใ นสังคม เท่านั้น และต้องมี
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญ าติ อาทิ พาไปรับประทาน
อาหาร มอบบัตรกานัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติต ามขนบธรรมเนียมประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้ อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปี ด้วย
๔. ห้ า มเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ ข องขวั ญ แก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณี ปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้
๕. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
๗. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุ คคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ นั้นต่อผู้บังคับบัญชา
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กร
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทาได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริห ารสูงสุด วินิจฉัย
ว่ามีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้
ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้ายมาตรการนี้
8. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญ
ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน
๑. เสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ที่ถูกต้ องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ส ามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้าใจและสินบนได้ รวมถึงการ
แจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น
๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสาคัญและมีจิตสานึก
ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้ มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้ องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
๓. กากับดูแลให้การดาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่น ใดของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ครอบคลุ ม
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร
การเลื่อนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
โดยผู้ บังคับบัญชาทุกระดับจะทาความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
๕. ตรวจสอบการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกาหนดโทษ
กรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กรณีของเงินบริจาค ซึ่งการกระทาดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินบริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่องของ “สินบน” ใน
ฐานะผู้รับสินบน กับ ผู้ให้สินบน อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช.
๖. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรื อการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึ งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทา
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ตามที่กาหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
๗. การฝ่ าฝืน ไม่ป ฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทาความผิดทางวินัย ผู้บั งคับบัญชาจะต้อง
ดาเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจาคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจ
ให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจาคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๙. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือจากการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจาก
การปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
๑๐. สอบทานแนวปฏิบัติ และมาตรการดาเนินการอย่ างสม่าเสมอ เพื่อ ให้ ส อดคล้ องกั บ
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

