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แบบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน) 

 

 

 

ค าอธิบายความหมาย  
 กคร. หมายถึง คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 
 แบบ กคร. 1 หมายถึง หน่วยงานของรัฐขออนุมัติท าการเรี่ยไร 
 แบบ กคร. 2” หมายถึง  หน่วยงานของรัฐขออนุมัติเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคล 
หรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร 
 การเรี่ยไร หมายถึง การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัคร 
และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือ โดยปริยายว่า
มิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สิ นที่ได้มาทั้งหมด 
หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 
 หน่วยงานด าเนินการเรี่ยไร หมายถึง หน่วยงานด าเนินการเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วย
ออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัคร 
 เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร หมายถึง เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มีการเรี่ยไร
ในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน ที่ปรึกษา  
หรือในฐานะอ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น 
 หน่วยงานของรัฐ  หมายถึง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ ในก ากับดูแลของรัฐทุกระดับ 
ทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

หลักเกณฑ์การเรี่ยไร 

 ข้อ 18 ก าหนดว่า การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร.จังหวัด 
แล้วแต่กรณี จะพิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ 6 ได้นั้น จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง 
  (2) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์แก่การปูองกันหรือพัฒนา
ประเทศ 

(3) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(4) เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับ

อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
 
 
 
 

ข้อยกเว้น... 

กรณีเรี่ยไร 
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ข้อยกเว้น : การเรี่ยไรที่ไม่ต้องขออนุมัติ 

 ข้อ 19 ก าหนดว่า การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี 

(1) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
(2) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องด าเนินการ เพ่ือช่วยเหลือผู้เสียหาย  

หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือเหตุการณ์ใดที่ส าคัญ 
(3) เป็นการเรี่ยไรเพ่ือร่วมกันท าบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 
(4) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ 18 (1) หรือ (3) เพ่ือให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจ านวนเงินหรือมูลค่า

ตามท่ี กคร. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(5) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ 18 (4) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษายกเว้นให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
(6) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติ  

ตามระเบียบนี้แล้ว 

ข้อห้ามหน่วยงานของรัฐกระท าการเรี่ยไร 

 ข้อ 21 ก าหนดว่า ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิให้หน่วยงานของ
รัฐด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ก าหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐได้
ประกาศไว้ 
  (2) ก าหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจ านวนหรือมูลค่าที่แน่นอน เว้นแต่ 
โดยสภาพมีความจ าเป็นต้องก าหนดเป็นจ านวนเงินที่แน่นอน เช่น การจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง  
หรือบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นต้น 
  (3) กระท าการใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดท าการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือกระท าในลักษณะ 
ที่ท าให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรหรือบริจาค  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  (4) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกท าการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  
หรือบุคคลอื่นออกท าการเรี่ยไร 
 

 ข้อ 22 ก าหนดว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคล 
หรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร
ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระท าการดังต่อไปนี้ 
  (1) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา 
ด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอ่ืน หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 
  (2) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้ หรือกระท า  
ในลักษณะที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง  
ที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรให้ได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 

(อ้างอิง : ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544) 
 

1. กรณีเรี่ยไร... 
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 ๑.๑ กรณีที่หน่วยงานด าเนินการเรี่ยไร 

 ค าอธิบาย  กรอกข้อมูลกรณีการเรี่ยไรโดยระบุจ านวนครั้งตามการด าเนินการ และกรอกข้อมูลการเรี่ยไร
ที่พบมากที่สุด ๓ อันดับแรก  
 

ประเภทการเรี่ยไร 

การด าเนินการ (ครั้ง) 

ขออนุญาต
จาก กคร. 

ไม่ได้ขอ 
อนุญาตจาก 

กคร. 

ได้รับ 
ยกเว้นตาม
กฎหมาย 

รวมจ านวน 
(ครั้ง) 

๑) การเรี่ยไรเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน 
 กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ 

    

(๑) ทอดกฐิน/ทอดผ้าปุา สามัคคี 4 5 16 25 
(๒) จัดกิจกรรมการกุศล เช่น กอล์ฟ , มวย  
และเดิน-วิ่ง เพ่ือสุขภาพ 

- 4 2 6 

(๓) ท าบุญประจ าปีของหน่วยงาน - - 1 1 
๒) การเรี่ยไรเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ 

    

(๑) ทอดกฐิน/ทอดผ้าปุา สามัคคี 1 17 29 47 
(๒) ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย และวาตภัย - 1 7 8 
(๓) กิจกรรมงานกาชาด - 1 1 2 
๓) กรณีอ่ืน ๆ  
 กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ 

    

(๑) - ไม่มี     
(๒)      
(๓)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 กรณีหน่วยงาน... 

๑. กรณีเรี่ยไร 
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 ๑.๒ กรณีที่หน่วยงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้ความร่วมมือกับบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืน 

 ค าอธิบาย  กรอกข้อมูลกรณีที่หน่วยงานของท่านเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้ความร่วมมือกับบุคคล  
นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน โดยระบุจ านวนครั้งตามประเภทแหล่งของเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ และกรอก 
ข้อมูลการเรี่ยไรที่พบมากที่สุด ๓ อันดับแรก  

 
 

ประเภทการเรี่ยไร 

แหล่งของเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ (ครั้ง) 

สวัสดิการ ข้าราชการ/ 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ภาคเอกชน/ 
ประชาชน 

อ่ืน ๆ 

๑) การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 
กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ 

    

(๑) ทอดกฐิน/ทอดผ้าปุา สามัคคี 61 53 - - 
(๒) กิจกรรมงานกาชาด 2 16 - - 
(๓) ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย และวาตภัย 3 9 - - 
๒) การให้ความร่วมมือกับบุคคล กลุ่มบุคคล ชมรม 
สมาคม ฯลฯ 
กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ 

    

(๑) ทอดกฐิน/ทอดผ้าปุา สามัคคี 14 31 20 1 
(๒) กิจกรรมการกุศล เช่น โบว์ลิ่ง , กอล์ฟ , มวย และคอนเสิร์ต   17 21 - - 
(๓) ให้มูลนิธิ/ชมรม/สมาคม ต่างๆ 15 8 2 - 
๓) กรณีอ่ืน ๆ กรณีพบมากที่สุด ๓ อันดับ     
(๑) - ไม่มี     
(๒)      
(๓)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีการให้... 
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ค าอธิบายความหมาย 
 ของขวัญ  หมายถึ ง  เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์ อ่ืนใดที่ ให้แก่กัน  เ พ่ืออัธยาศัยไมตรี  
และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการ
สงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับ  
การลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ หรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว 
หรือหลักฐานอื่นใด การช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
 ประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ  
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 ปกติประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความ
รวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้
ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติในสังคมด้วย 
 หน่วยงานของรัฐ  หมายถึง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ ในก ากับดูแลของรัฐทุกระดับ 
ทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
 ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายในของหน่วยงาน 
ของรัฐ และผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่า และได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลด้วย 
 บุคคลในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา 
หรือมารดาเดียวกัน 

หลักเกณฑ์การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 (1) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
  (2) การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่า  
เกินจ านวนที่คณะกรรมการป.ป.ช. ก าหนดไว้มิได้ ไม่เกิน 3,000 บาท 
  (3) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใด หรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพ่ือมอบให้  
หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้     
  (4) ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวรับของขวัญ จากเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญในกรณีปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้น  
มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท  
  (5) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวรับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่กรณีการรับของขวัญตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้น 
มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 
 
 

(6) ที่เก่ียวข้อง... 

๒. กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
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  (6) ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาทิ การขอใบรับรอง การจัดซื้อจัดจ้าง การได้รับสัมปทาน ฯลฯ 
  (7) ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝุาฝืนระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดไว้ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบนี้ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
  (1) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมืองให้ถือว่าประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
คุณธรรมและจริยธรรม และให้ด าเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
  (2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนนอกจาก 1 หรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าเป็นผู้กระท าผิดทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชา
ด าเนินการลงโทษทางวินัย  
(อ้างอิง : ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544) 
 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 มาตรา 103 ก าหนด เรื่อง การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัว 
และส่วนรวมไว้เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ 
ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ 
  มาตรา 100 คือ กฎหมาย ป.ป.ช. ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
  มาตรา 103 คือ กฎหมาย ป.ป.ช. ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
จากบุคคล นอกจากกฎหมายบัญญัติให้รับได้ เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา  
ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกต าแหน่งและบังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่  
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง 2 ปี 

หลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับได้จากบุคคลโดยธรรมจรรยา 
  (1) รับจากญาติตามจ านวนที่เหมาะสมตามสมควรแก่ฐานะของผู้ให้ตามสมควรแก่เหตุการณ์ 
  (2) รับจากบุคคลอ่ืน (รวมถึงนิติบุคคลทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ) ที่มีราคาหรือมูลค่า 
ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 
  (3) รับจากการให้ที่เป็นลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

กรณี... 
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กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท 
  (1) หากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็นที่ต้องรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3 ,000 บาท เพ่ือรักษา
ไมตรี หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็นสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
  (2) หากผู้บังคับบัญชามีค าสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ต้องคืนทรัพย์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที  
หากไม่สามารถคืนได ้ให้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่ตนสังกัดโดยเร็ว 
  (3) กรณีผู้รับด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการ  
หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ให้แจ้งต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 
  (4) กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาพ หรือสมาชิ กสภาท้องถิ่น ให้แจ้งต่อ
ประธานสภานั้นๆ 
  (5) กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้ว ยังไม่ถึง 2 ปี ให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

โทษของผู้ท่ีฝ่าฝืน 
  เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตามมาตรา 103 
  ต้องได้รับโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60 ,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยถือเป็น
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือความผิดต าแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 
ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 จ านวน... 

หากการรับทรัพย์สินเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นการ
กระท าความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149  
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ห้าปี ถึง ยีสิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 2,000-40,000 บาท 
หรือประหารชีวิต 
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 2.1 จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

 
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ มูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท จ านวนครั้งที่ได้รับ (ครั้ง) 

1. ได้รับจาก  
 1.1 ภาครัฐ    34 
 1.2 ภาคเอกชน   84 
 1.3 ประชาชน   110 
 1.4 อ่ืน ๆ เช่น มูลนิธิ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ    19 

2. รับในนาม  
 2.1 หน่วยงาน    215 
 2.2 รายบุคคล   32 

3. โอกาสในการรับ  
 3.1 เทศกาลต่าง ๆ (เช่น ปีใหม่ สงกรานต์)    131  
 3.2 โอกาสส าคัญ (เช่น เกษียณอายุ/ยินดี/ขอบคุณ)   18 
 3.3 อ่ืนๆ โปรดระบุ เช่น สนับสนุนกิจกรรมของทาง

โรงพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ปุวย 
  98 

4. การด าเนินการ  
 4.1 ให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล    34 
 4.2 ส่งคืนแก่ผู้ให้    -  
 4.3 ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน    191 
 4.4 อ่ืนๆ โปรดระบุ เช่น แจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้

มารับบริการ 
  22 

              รวม   247 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 จ านวน... 
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 2.2 จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

 

ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ มูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท จ านวนครั้งที่ได้รับ (ครั้ง) 
1. ได้รับจาก  

 1.1 ภาครัฐ    1  
 1.2 ภาคเอกชน   16  
 1.3 ประชาชน   92  
 1.4 อ่ืน ๆ    -  

2. รับในนาม  
 2.1 หน่วยงาน    109   
 2.2 รายบุคคล   - 

3. โอกาสในการรับ  
 3.1 เทศกาลต่าง ๆ (เช่น ปีใหม่ สงกรานต์)    - 
 3.2 โอกาสส าคัญ (เช่น เกษียณอายุ/ยินดี/ขอบคุณ)   - 
 3.3 อ่ืนๆ โปรดระบุ เช่น สนับสนุนกิจกรรมของทาง

โรงพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ปุวย 
  109 

4. การด าเนินการ  
 4.1 ให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล    -  
 4.2 ส่งคืนแก่ผู้ให้    - 
 4.3 ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน    109 
 4.4 อ่ืนๆ โปรดระบุ    -  
       รวม   109 

 
 
 

 

 

 
 

 

3. การด าเนนิการ... 
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รายละเอียด การเรี่ยไร การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 

๓.๑ การด าเนินการ 
ของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดนโยบาย  
การก าหนดมาตรการปูองกัน  
การจัดท าคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติ การให้ค าปรึกษา
แนะน า ฯลฯ  
 

1) มีนโยบายชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณี
การเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด 
 

1) มีการก าหนดนโยบายเพื่อควบคุม ก ากับ 
ติดตามเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปูองกันไม่ให้
เกิดช่องทางหรือความเสี่ยงในการเรียกรับ
ผลประโยชน์ส่วนตน บริหารงานอย่างมี 
ธรรมาภิบาล เช่น มีการจัดท าระเบียบว่าด้วย
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เป็นต้น 
 

 2) ก าหนดมาตรการการควบคุม 
การเรี่ยไรของหน่วยงาน โดยให้ยึดถือ
แนวทางปฏิบัติตาม 
2.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2544 และระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549  
2.2) ประกาศคณะกรรมการการเรี่ยไร 
ของหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการยื่นค าขออนุมัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไรหรือให้หน่วยงาน
ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
2.3) ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

2) ก าหนดมาตรการกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยให้ยึดถือตาม 
2.1) พ.ร.บ. ว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
2.2) ประกาศคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2543  
2.3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้
หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2544 
2.4) ข้อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 
2.5) ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

3) จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติการควบคุม
การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 

3) จัดท าคู่มือคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐ 

   
 
 

๓. การด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
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รายละเอียด การเรี่ยไร การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 

 4) ให้ค าปรึกษาแนะน ากับหน่วยงาน 
ในสังกัดทีจ่ัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 

4) ให้ค าปรึกษาแนะน าเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด 
 

 5) จัดประชุม/อบรม/สัมมนา 
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย จัดท าปูาย
ประกาศ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ในเว็บไซต์  
 

5) จัดประชุม/อบรม/สัมมนาประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย จัดท าปูายประกาศ ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
 

 6) ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น  

6) ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  
คอร์รัปชั่น 

 7) จัดท าทะเบียนส าหรับการเรี่ยไร 

 

7) จัดท าทะเบียนส าหรับการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด 

  8) ส่งเสริมการแสดงความยินดีในเทศกาล 
ต่าง ๆ ด้วยการใช้บัตรอวยพรหรือลงนาม 
อวยพร แทนการให้ของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใด 

๓.๒ ปัญหา อุปสรรคใน
การด าเนินการของ
หน่วยงาน 
 

1) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ  
ในระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ
เรื่องการเรี่ยไร 

1) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

 2) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือ
ในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง 

2) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือ
ในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง 

 3) เจ้าหน้าที่หรือผู้ใต้บังคับบัญชาบางรายยังมี
พฤติกรรมที่เข้าข่ายในการเรี่ยไรโดยเข้าใจว่า
เป็นประเพณีท่ีต้องปฏิบัติต่อกันมา 

3) เจ้าหน้าที่หรือผู้ใต้บังคับบัญชาบางราย 
ยังมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายในการเรียกหรือรับ
ของขวัญโดยเข้าใจว่าเป็นประเพณีท่ีต้อง
ปฏิบัติต่อกันมา 

 4) ยังไม่มีการจัดท าเอกสารคู่มือหรือ 
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน 

 

 5) บุคลภายนอกเข้ามาเรี่ยไรภายใน
โรงพยาบาลไม่แสดงตนชัดเจน โดยเข้ามา
เหมือนผู้รับบริการทั่วไป 
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แผนภูมิการเรี่ยไร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

4 
5 

4 

16 

2 
1 

(1) ทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า สามัคคี (2) จัดกิจกรรมการกุศล เช่น กอล์ฟ , 
มวยและเดนิ-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 

(3) ท าบุญประจ าปีของหน่วยงาน 

ขออนุญาตจาก กคร. 

ไม่ได้ขออนุญาตจาก กคร. 

ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย 

แผนภูมิที่ 1 จ านวนครั้งของการเรี่ยไร กรณีหนว่ยงานด าเนินการเรี่ยไรเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : กรณไีม่ได้ขออนุญาตจากคณะกรรมการเรี่ยไร (กคร.) เนื่องจากวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
 เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 

แผนภูมิที่ 2 จ านวนครั้งของการเรี่ยไร กรณีหนว่ยงานด าเนินการเรี่ยไรเพื่อ สาธารณประโยชน์ 

หมายเหตุ : กรณไีม่ได้ขออนุญาตจากคณะกรรมการเรี่ยไร (กคร.) เนื่องจากวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
 เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 

1 

17 

1 1 

29 

7 

1 

(1) ทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า สามัคคี (2) ช่วยผู้ประสบภัยพบัิต ิเช่น อุทกภัย และ
วาตภัย 

(3) กิจกรรมงานกาชาด 

ขออนุญาตจาก กคร. 

ไม่ได้ขออนุญาตจาก กคร. 

ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย 



2 
 

 

 

 

 

 

61 

2 3 

53 

16 

9 

(1) ทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า สามัคคี (2) กิจกรรมงานกาชาด (3) ช่วยผู้ประสบภัยพบัิต ิเช่น อุทกภัย และ
วาตภัย 

สวัสดกิาร 

ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีรัฐ  

ภาคเอกชน/ประชาชน 

อ่ืน ๆ 

14 

17 
15 

31 

21 

8 

20 

2 
1 

(1) ทอดกฐิน/ทอดผ้าป่า สามัคคี (2) กิจกรรมการกุศล เช่น โบว์ลิ่ง , กอล์ฟ , 
มวย และคอนเสิร์ต   

(3) ให้มูลนิธิ/ชมรม/สมาคม ต่างๆ 

สวัสดกิาร 

ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีรัฐ  

ภาคเอกชน/ประชาชน 

อ่ืน ๆ 

แผนภูมิที่ 3 จ านวนครั้งของการเรี่ยไร กรณีหนว่ยงานด าเนินการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 

แผนภูมิที่ 4 จ านวนครั้งของการเรี่ยไร กรณีหนว่ยงานด าเนินการให้ความร่วมมือกับบุคคล กลุม่บุคคล ชมรม  
  สมาคม ฯลฯ 
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34 

84 

110 

19 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน อื่น ๆ 

215 

32 

หน่วยงาน รายบุคคล 

แผนภูมิที่ 5 จ านวนครั้งของการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
 ที่ได้รับ มลูค่าไม่เกิน 3,000 บาท แสดงการไดร้ับจาก 

แผนภูมิที่ 6 จ านวนครั้งของการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไดร้ับ 
 มูลค่าไม่เกิน  3,000 บาท แสดงการรับในนาม 

แผนภูมิกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน) 
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131 

18 

98 

เทศกาลต่าง ๆ (เช่น ปีใหม่ 
สงกรานต์) 

โอกาสส าคัญ (เช่น 
เกษียณอายุ/ยนิดี/ขอบคุณ) 

อื่นๆ  

34 

0 

191 

22 

แผนภูมิที่ 8 จ านวนครั้งของการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไดร้ับ  
  มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท แสดงการการด าเนินการ 

แผนภูมิที่ 7 จ านวนครั้งของการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
 ที่ได้รับ มลูค่าไม่เกิน 3,000 บาท แสดงโอกาสในการรับ 
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1 

16 

92 

0 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน อื่น ๆ  

109 

0 

หน่วยงาน รายบุคคล 

แผนภูมิที่ 9 จ านวนครั้งของการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
 ที่ได้รับ มลูค่าเกิน 3,000 บาท แสดงการได้รับจาก 

แผนภูมิที่ 10 จ านวนครั้งของการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
 ที่ได้รับ มลูค่าเกิน 3,000 บาท แสดงการรับในนาม 
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0 0 

109 

เทศกาลต่าง ๆ (เช่น ปีใหม่ 
สงกรานต์) 

โอกาสส าคัญ (เช่น 
เกษียณอายุ/ยนิดี/ขอบคุณ) 

อื่นๆ  

0 0 

109 

0 

แผนภูมิที่ 12 จ านวนครั้งของการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไดร้ับ 
  มูลค่าเกิน 3,000 บาท แสดงการด าเนินการ 

แผนภูมิที่ 11 จ านวนครั้งของการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไดร้ับ 
 มูลค่าเกิน 3,000 บาท แสดงโอกาสในการรับ 


