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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 
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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 
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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    

  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 
 
 
 


