
 
บันทกึขอความ 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลวังโปง อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ โทร.๐๕๖-786452-4 

ท่ี  พช.๐๐๓๒.301/2374 วันท่ี    14  มีนาคม  2565      

เรื่อง  รายงานผลการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณี 

         การใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง  

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity & transparency Assessment :MOIT) ตัวชี้วัดท่ี 8  การ
ปองกันผลประโยชนทับซอน MOIT 20 กำหนดใหหนวยงานจะตองมีการรายงานผลการสงเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน : กรณีการเรีย่ไรและกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ MSRS รอบ 6 เดือน และเสนอขออนุญาตนำเผยแพรบนเว็บไซต
ของหนวยงาน และแสดง Link จากเว็บไซตหนวยงานเพ่ือเปนหลักฐาน นั้น 

  ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวังโปง  ไดดำเนินการจัดทำรายงานผลการสงเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือ
ประโยชนอ่ืนใด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ MSRS รอบ 6 เดือน จึงขออนุญาตนำเผยแพรบน
เว็บไซตของหนวยงาน ตามแบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

 

 
     (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
           นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ    
            หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 
 
   
    (นายสุรศักดิ์   จันทรเกตุ) 
 นายแพทยชำนาญการ  รักษาการในตำแหนง 
           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง 
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แบบรายงานการเรี่ยไรและการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
หนวยงาน  โรงพยาบาลวังโปง 

 

กรณีเรี่ยไร  

คำอธิบายความหมาย 
 กคร. หมายถึง คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 
 แบบ กคร. 1   หมายถึง หนวยงานของรัฐขออนุมัติทำการเรี่ยไร 
 แบบ กคร. 2   หมายถึง หนวยงานของรัฐขออนุมัติเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคล 
หรือนิติบุคคลท่ีไดรับอนุญาต จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร 
 การเรี่ยไร หมายถึง การเก็บเงินหรือทรัพยสินโดยขอรองใหชวยออกเงินหรือทรัพยสินตามใจสมัคร
และใหหมายความรวมถึงการซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการซ่ึงมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายวามิใช
เปนการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการธรรมดา แตเพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาทั ้งหมด 
หรือบางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหนึ่งนั้นดวย 
 หนวยงานดำเนินการเรี่ยไร หมายถึง หนวยงานดำเนินการเก็บเงินหรือทรัพยสินโดยขอรองใหชวย
ออกเงินหรือทรัพยสินตามใจสมัคร 
 เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร หมายถึง เขาไปชวยเหลือโดยมีสวนรวมในการจัดใหมีการเรี่ยไร
ในฐานะเปนผู ร วมจัดใหม ีการเรี ่ยไรหรือเปนประธานกรรมการ อนุกรรมการคณะทำงาน ที ่ปร ึกษา  
หรือในฐานะอ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น 
 หนวยงานของรัฐ หมายถึง สวนราชการหรือหนวยงานที ่อยู ในกำกับดูแลของรัฐทุกระดับ 
ท้ังในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ 
 เจาหนาท่ีของรัฐ หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของหนวยงานของรัฐ 

หลักเกณฑการเรี่ยไร 

 ขอ 18 กำหนดวา การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร.จังหวัด 
แลวแตกรณี จะพิจารณาอนุมัติใหตามขอ 6 ไดนั้น จะตองมีลักษณะและวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ 
 (1) เปนการเรี่ยไรท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูดำเนินการเพ่ือประโยชนแกหนวยงานของรัฐนั้นเอง 
  (2) เปนการเรี ่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดำเนินการเพื่อประโยชนแกการปองกันหรือพัฒนา
ประเทศ 

(3) เปนการเรี่ยไรท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูดำเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน 
(4) เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับ

อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว 
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ขอยกเวน... 

ขอยกเวน : การเรี่ยไรท่ีไมตองขออนุมัติ 

 ขอ 19 กำหนดวา การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรดังตอไปนี้ ใหไดรับยกเวน
ไมตองขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แลวแตกรณี 

(1) เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีใหเรี่ยไรได 
(2) เปนการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจำเปนตองดำเนินการ เพื่อชวยเหลือผูเสียหาย  

หรือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากสาธารณภัย หรือเหตุการณใดท่ีสำคัญ 
(3) เปนการเรี่ยไรเพ่ือรวมกันทำบุญเนื่องในโอกาสการทอดผาพระกฐินพระราชทาน 
(4) เปนการเรี่ยไรตามขอ 18 (1) หรือ (3) เพื่อใหไดเงินหรือทรัพยสินไมเกินจำนวนเงินหรือมูลคา

ตามท่ี กคร. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(5) เปนการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี ่ยไรตามขอ 18 (4) ซึ่ง กคร. ไดประกาศในราชกิจ- 

จานุเบกษา ยกเวนใหหนวยงานของรัฐดำเนินการไดโดยไมตองขออนุมัติ 
(6) เปนการใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐอื่นที่ไดรับอนุมัติหรือไดรับยกเวนในการขออนุมัติ 

ตามระเบียบนี้แลว 

ขอหามหนวยงานของรัฐกระทำการเรี่ยไร 

 ขอ 21 กำหนดวา ในการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร หามมิใหหนวยงาน 
ของรัฐดำเนินการดังตอไปนี้ 
 (1) กำหนดประโยชนที ่ผู บริจาคหรือบุคคลอื ่นจะไดร ับซึ ่งมิใชประโยชนที ่หนวยงานของรัฐ 
ไดประกาศไว 
  (2) กำหนดใหผู บริจาคตองบริจาคเงินหรือทรัพยสินเปนจำนวนหรือมูลคาที ่แนนอน เวนแต 
โดยสภาพมีความจำเปนตองกำหนดเปนจำนวนเงินที ่แนนอน เชน การจำหนายบัตรเขาชมการแสดง 
หรือบัตรเขารวมการแขงขัน เปนตน 
  (3) กระทำการใด ๆ ที่เปนการบังคับใหบุคคลใดทำการเรี่ยไรหรือบริจาคหรือกระทำในลักษณะ 
ท่ีทำใหบุคคลนั้นตองตกอยูในภาวะจำยอมไมสามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงท่ีจะไมชวยทำการเรี่ยไรหรือบริจาค  
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
  (4) ใหเจาหนาที ่ของรัฐออกทำการเรี ่ยไร หรือใช สั ่ง ขอรอง หรือบังคับใหผู ใตบังคับบัญชา 
หรือบุคคลอ่ืนออกทำการเรี่ยไร 
 

 ขอ 22 กำหนดวา เจาหนาที ่ของรัฐที ่ เข าไปมีส วนเกี ่ยวของก ับการเร ี ่ยไรของบุคคล 
หรือนิติบุคคลท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร
ซ่ึงมิใชหนวยงานของรัฐจะตองไมกระทำการดังตอไปนี้ 
  (1) ใชหรือแสดงตำแหนงหนาที ่ใหปรากฏในการดำเนินการเรี ่ยไรไมว าจะเปนการโฆษณา 
ดวยสิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพหรือสื่ออยางอ่ืน หรือดวยวิธีการอ่ืนใด 
  (2) ใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลใดชวยทำการเรี่ยไรให หรือกระทำ 
ในลักษณะที่ทำใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นตองตกอยูในภาวะจำยอมไมสามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง 
ท่ีจะไมชวยทำการเรี่ยไรใหไดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
 

(อางอิง : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544) 
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1. กรณีเรี่ยไร... 
๑. กรณีเรี่ยไร 

๑.๑ กรณีท่ีหนวยงานดำเนินการเรี่ยไร 
  คำอธิบาย กรอกขอมูลกรณีการเรี่ยไรโดยระบุจำนวนครั้งตามการดำเนินการ  
 

ประเภทการเรี่ยไร 

การดำเนินการ (ครั้ง) 

ขออนุญาต
จาก กคร. 

ไมไดขอ 
อนุญาตจาก 

กคร. 

ไดรับ 
ยกเวนตาม
กฎหมาย 

รวมจำนวน 
(ครั้ง) 

๑) การเรี่ยไรเพ่ือประโยชนของหนวยงาน     

(๑) ทอดผาปา - - - - 
(๒) ทอดกฐิน - - - - 
(๓) จำหนายบัตรกิจกรรมเพ่ือการกุศล 

• กอลฟ     

• มวย     

• เดิน-วิ่ง     

• วิ่งมาราธอน     

• ฟุตบอล     

• คอนเสิรต     

• ไถชีวิตโค-กระบือ     

• จำหนายเสื้อ เข็มกลัด กระเปา ของท่ีระลึก 
ฯลฯ  

    

• อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................     

(๔) รับบริจาคทรัพยเพ่ือ 

• กอสรางอาคาร     

• ซอมแซมอาคาร     

• ซ้ือครุภัณฑ--อุปกรณทางการแพทย     

• อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................     

๒) การเรี่ยไรเพ่ือสาธารณประโยชน     

(๑) ทอดผาปา - - - - 
(๒) ทอดกฐิน - - - - 
(๓) จำหนายบัตรกิจกรรมเพ่ือการกุศล 
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ประเภทการเรี่ยไร 

การดำเนินการ (ครั้ง) 

ขออนุญาต
จาก กคร. 

ไมไดขอ 
อนุญาตจาก 

กคร. 

ไดรับ 
ยกเวนตาม
กฎหมาย 

รวมจำนวน 
(ครั้ง) 

• กอลฟ     

• มวย     

• เดิน-วิ่ง     

• วิ่งมาราธอน     

• ฟุตบอล     

• คอนเสิรต     

• ไถชีวิตโค-กระบือ     

• จำหนายเสื้อ เข็มกลัด กระเปา ของท่ีระลึก 
ฯลฯ 

    

• อ่ืนๆ(ระบุ).......................................................     

(๔) รับบริจาคทรัพยเพ่ือสาธารณประโยชน 

• ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ - - - - 

• ทำนุบำรุงศาสนา - - - - 

• อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................     

(๖) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................     

๓) กรณีอ่ืนๆ     

(๑)      
(๒)      
(๓)      

รวม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 กรณีหนวยงาน... 
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 ๑.๒ กรณีที ่หนวยงานเขาไปมีสวนเกี ่ยวของหรือใหความรวมมือกับบุคคล นิติบุคคล หรือ
หนวยงานของรัฐอ่ืน 

   คำอธิบาย กรอกขอมูลกรณีท่ีหนวยงานของทานเขาไปมีสวนเกี่ยวของหรือใหความรวมมือ 
กับบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานของรัฐอ่ืน โดยระบุจำนวนครั้งตามประเภทแหลงของเงินหรือทรัพยสินท่ีใช  
 

ประเภทการเรี่ยไร 

แหลงของเงินหรือทรัพยสินท่ีใช (ครั้ง) 

สวัสดิการ ขาราชการ/ 

เจาหนาท่ีรัฐ 

ภาคเอกชน/ 

ประชาชน 

อ่ืน ๆ 

๑) การใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ     

(๑) ทอดผาปา - - - - 
(๒) ทอดกฐนิ - - - - 
(๓) จำหนายบัตรกิจกรรมเพ่ือการกุศล 

• สลากกาชาด     

• กอลฟ     

• มวย     

• เดิน-วิ่ง     

• วิ่งมาราธอน     

• ฟุตบอล     

• คอนเสิรต     

• ไถชีวิตโค-กระบือ     

• จำหนายเสื้อ เข็มกลัด กระเปา ของท่ีระลึก 
ฯลฯ 

    

• อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................     

(๔) รับบริจาคทรัพยเพ่ือ 

• ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ - - - - 

• ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา - - - - 

• ชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาส     

• อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................     

๒) การใหความรวมมือกับบุคคล กลุมบุคคล ชมรม 
สมาคม ฯลฯ 

    

(๑) ทอดผาปา - - - - 
(๒) ทอดกฐนิ - - - - 
(๓) จำหนายบัตรกิจกรรมเพ่ือการกุศล 

• สลากกาชาด     
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ประเภทการเรี่ยไร 

แหลงของเงินหรือทรัพยสินท่ีใช (ครั้ง) 

สวัสดิการ ขาราชการ/ 

เจาหนาท่ีรัฐ 

ภาคเอกชน/ 

ประชาชน 

อ่ืน ๆ 

• กอลฟ     

• มวย     

• เดิน-วิ่ง     

• วิ่งมาราธอน     

• ฟุตบอล     

• คอนเสิรต     

• ไถชีวิตโค-กระบือ     

• จำหนายเสื้อ เข็มกลัด กระเปา ของท่ีระลึก 
ฯลฯ 

    

• อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................     

(๔) รับบริจาคทรัพยเพ่ือ 

• ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ     

• ทำนุบำรุงศาสนา     

• ชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาส     

• อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................     

๓) กรณีอ่ืนๆ      

(๑)      
(๒)      
(๓)      

รวม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีการให... 
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๒. กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด 

คำอธิบายความหมาย 
 ของขวัญ หมายถ ึง เง ิน ทร ัพย ส ิน หร ือประโยชน อ ื ่นใดท ี ่ ให แก ก ันเพ ื ่ออ ัธยาศ ัยไมตรี 
และใหหมายความรวมถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื ่นใดที่ใหเปนรางวัล ใหโดยเสนหาหรือเพื่อการ
สงเคราะห หรือใหเปนสินน้ำใจ การใหสิทธิพิเศษซึ่งมิใชเปนสิทธิที ่จัดไวสำหรับบุคคลทั่วไปในการไดรับ  
การลดราคาทรัพยสิน หรือการใหสิทธิพิเศษในการไดรับบริการ หรือความบันเทิง ตลอดจนการออกคาใชจาย
ในการเดินทางหรือทองเที่ยว คาที่พัก คาอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไมวาจะใหเปนบัตร ต๋ัว 
หรือหลักฐานอ่ืนใด การชำระเงินใหลวงหนา หรือการคืนเงินใหในภายหลัง 
 ประโยชนอื ่นใด หมายถึง สิ่งที่มีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ  
การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
 ปกติประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการใหของขวัญกัน และใหหมายความ
รวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดีการแสดงความขอบคุณ การตอนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให
ความชวยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติในสังคมดวย 
 หนวยงานของรัฐ หมายถึง สวนราชการหรือหนวยงานที ่อยู ในกำกับดูแลของรัฐทุกระดับ 
ท้ังในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ 
 เจาหนาท่ีของรัฐ หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของหนวยงานของรัฐ 
 ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยงานที่แบงเปนการภายในของหนวยงาน 
ของรัฐ และผูซ่ึงดำรงตำแหนงในระดับท่ีสูงกวา และไดรับมอบหมายใหมีอำนาจบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลดวย 
 บุคคลในครอบครัว หมายถึงคู สมรส บุตร บิดา มารดา พี ่น องรวมบิดามารดาหรือรวมบิดา 
หรือมารดาเดียวกัน 
 
หลักเกณฑการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ 

 (1) เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญแกผูบังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการใหของขวัญแกกันมิได 
  (2) การใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญที่มีราคาหรือมูลคา 
เกินจำนวนท่ีคณะกรรมการป.ป.ช.กำหนดไวมิไดไมเกิน 3,000 บาท 
  (3) เจาหนาที่ของรัฐจะทำการเรี่ยไรเงินหรือทรัพยสินอื่นใด หรือใชเงินสวัสดิการใด ๆ เพื่อมอบให 
หรือจัดหาของขวัญใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชาไมวากรณีใด ๆ มิได     
  (4) ผูบังคับบัญชาจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวรับของขวัญ จากเจาหนาท่ี 
ของรัฐ ซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชามิได เวนแตเปนการรับของขวัญในกรณีปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้น 
มีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท  
  (5) เจาหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวรับของขวัญจากผูที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐมิได ถามิใชกรณีการรับของขวัญตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้น 
มีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท 
 
 

(6) ท่ีเก่ียวของ... 
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  (6) ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ไดแก ผูมาติดตองาน หรือผูซึ่งไดรับประโยชน
จากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ อาทิ การขอใบรับรอง การจัดซ้ือจัดจาง การไดรับสัมปทาน ฯลฯ 
  (7) ในกรณีที ่บ ุคคลในครอบครัวของเจาหนาที ่ของรัฐร ับของขวัญแลว เจ าหนาที ่ของรัฐ 
ทราบในภายหลังวาเปนการรับของขวัญโดยฝาฝนระเบียบนี้ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กำหนดไว 
 
ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจงใจปฏิบัติฝาฝนระเบียบนี้ใหดำเนินการดังตอไปนี้  

  (1) ในกรณีที ่เจาหนาที ่ของรัฐเปนขาราชการการเมืองใหถือวาประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตาม
คุณธรรมและจริยธรรม และใหดำเนินการตามระเบ ียบที ่นายกรัฐมนตรีกำหนดโดยความเห ็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการการเมือง 
  (2) ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเปนขาราชการประเภทอื่นนอกจาก 1 หรือพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ใหถือวาเปนผูกระทำผิดทางวินัย และใหผูบังคับบัญชา
ดำเนินการลงโทษทางวินัย  
(อางอิง : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544) 
 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจร ิต พ.ศ. 2561 
มาตรา 128 หามมิใหเจาพนักงานของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคำนวณเปนเงินได
จากผูใด 

 
หลักการรับทรัพยสินของเจาพนักงานของรัฐตามกฎหมาย ป.ป.ช. 

  (1) ใชบังคับกับเจาพนักงานของรัฐทุกตำแหนงและทุกระดับ (คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมตอง
ประกาศกำหนด) 
  (2) ใชบังคับกับผูซึ ่งพนจากการเปนเจาพนักงานของรัฐมาแลว ยังไมถึง 2 ป ดวย โดยอนุโลม 
(มาตรา 128 วรรคสาม) 
  (3) การกระทำอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายนี้ ใหถือวาเปนการการกระทำความผิด 
ตอตำแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตำแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม (มาตรา 129 ) 
 
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา 

  หมายความวา การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคำนวณเปนเงินไดจากญาติหรือจากบุคคล
ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติ
ตอกันในสังคม 
  ประเพณ ี เทศกาลหรือวันสำคัญซ่ึงอาจมีการใหทรัพยสินหรือของขวัญกัน และใหหมายความรวมถึง
โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การตอนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให 
ความชวยเหลือตามมารยาทท่ีปฏิบัติตอกันในสังคมดวย 
  ญาต ิ หมายความวา บุพการี ผู สืบสันดาน พี ่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส บุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม 
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  ประโยชนอ่ืนใดอันอาจคำนวณเปนเงินได หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา และใหหมายความ
รวมถึง การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน 
 
เจาพนักงานของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได ดังนี ้

  (1) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื ่นใดจากบุพการี ผู สืบสันดานหรือญาติที่ใหตามประเพณี หรือ 
ตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 
  (2) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดตามประเพณีจากบุคคลอื่น ซึ่งมิใชญาติ มีราคาหรือมูลคา 
ในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท 
  (3) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 
 
การดำเนินการของเจาพนักงานของรัฐและการวินิจฉัยของผูบังคับบัญชา 

  เจาพนักงานของรัฐ 
  (1) รับไมเปนไปตามหลักเกณฑ/มีราคา/มูลคามากกวาท่ีกำหนด ซ่ึงไดรับมาโดยมีความจำเปนอยาง
ยิ่งท่ีตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพหรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล 
  (2) แจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี ่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื ่นใดตอผูบังคับบัญชา 
(แลวแตกรณี) ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับสิ่งนั้นไว 

  ผูบังคับบัญชา 
  (1) วินิจฉัยวามีเหตุผลความจำเปน เหมาะสม และสมควรที่จะไดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
นั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม 
  (2) มีคำสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวที่ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้น 
แกผูใหในทันที 
  กรณีที่ไมสามารถคืนใหได ใหเจาพนักงานของรัฐสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิ
ของหนวยงานท่ีสังกัดโดยเร็ว 
 

บทกำหนดโทษ 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
มาตรา 169 เจาพนักงานของรัฐผู ใดฝาฝนมาตรา 128 ตองระวางโทษ จำคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับ 
ไมเกิน 60,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

 

 

 

 

2.1 จำนวน... 

หากเจาพนักงานของรัฐรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด สำหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำ

การหรือไมกระทำการอยางใดในตำแหนง ไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ อาจเปนความผิด

ฐานรับสินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ตองระวางโทษจำคุก

ตั้งแตหาปถึงย่ีสิบปหรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต 2,000-40,000 บาท หรือประหารชีวิต 

 



  
 
 - ๑๐- 
 
 2.1 จำนวนของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไดรับมูลคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 
 

ของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไดรับ มูลคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท จำนวนครั้งท่ีไดรับ (ครั้ง) 
1.ไดรับจาก  
1.1 ภาครัฐ    - 
1.2 ภาคเอกชน   - 
1.3 ประชาชน   - 
1.4 อ่ืน ๆ     
๒.รับในนาม  
2.1 หนวยงาน     
2.2 รายบุคคล   - 
๓.โอกาสในการรับ  
3.1 เทศกาลตาง ๆ (เชน ปใหม สงกรานต)    -  
3.2 โอกาสสำคัญ (เชน เกษียณอายุ/ยินดี/ขอบคุณ)   --  
3.3 อ่ืนๆ โปรดระบุ      
๔.การดำเนินการ  
4.1 ใหยึดถือเปนประโยชนสวนบุคคล     
4.2 สงคืนแกผูให      
4.3 สงมอบใหแกหนวยงาน     
4.4 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ    

รวม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 จำนวน... 



  
 
 - ๑๑- 
 
 2.2 จำนวนของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไดรับมูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท 
 

ของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไดรับ มูลคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท จำนวนครั้งท่ีไดรับ (ครั้ง) 
1.ไดรับจาก  
1.1 ภาครัฐ     
1.2 ภาคเอกชน    
1.3 ประชาชน    
1.4 อ่ืน ๆ     
๒.รับในนาม  
2.1 หนวยงาน     
2.2 รายบุคคล    
๓.โอกาสในการรับ  
3.1 เทศกาลตาง ๆ (เชน ปใหม สงกรานต)      
3.2 โอกาสสำคัญ (เชน เกษียณอายุ/ยินดี/ขอบคุณ)     
3.3 อ่ืนๆ โปรดระบุ      
๔.การดำเนินการ  
4.1 ใหยึดถือเปนประโยชนสวนบุคคล     
4.2 สงคืนแกผูให      
4.3 สงมอบใหแกหนวยงาน     
4.4 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ    

รวม   - 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

3. การดำเนินการ... 
 



  
 
 - ๑๒- 
 
๓. การดำเนินการตามแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 
รายละเอียด การเรี่ยไร การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด 

๓.๑ การดำเนินการ 

ของหนวยงาน 
เชน การกำหนดนโยบาย  
การกำหนดมาตรการปองกัน  
การจัดทำคูมือแนวทางปฏิบัติ  
การใหคำปรึกษาแนะนำ ฯลฯ 
 

 บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโปงถือ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันการรับสินบน
การใหและรับของขวัญแกขาราชการชั้น
ผูใหญหรือผูบังคับบัญชาในเทศกาลปใหม 
โดยไมมีการใหและรับของขวัญแก
ขาราชการชั้นผูใหญ หรือผูบังคับบัญชาใน
เทศกาลปใหม การเรี่ยไร การใหหรือรับ
ของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดไดถูกตอง
เปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 
103 และประกาศคณะกรรมการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีรัฐ พ.ศ. 
2553 บุคลากรทุกระดับในสังกัด
โรงพยาบาลวังโปงไดแสดงความปรารถนาดี
ตอกันในเทศกาลปใหม พ.ศ.2565 โดยการ
ใชบัตรอวยพรและอวยพรในสื่อสังคม
ออนไลนแทนการใหของขวัญ 

๓.๒ ปญหา อุปสรรคในการ
ดำเนินการของหนวยงาน 
 

  

   
   
๓.๔ แนวทางแกไข   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



  
 
 - ๑๓- 
 

เจาหนาท่ีผูรายงาน : ชื่อนางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  ตำแหนง นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท
083-9651959 

 

 ลงช่ือ................................................................................. 
(นายสุรศักดิ์  จันทรเกตุ) 

นายแพทยชำนาญการ  รักษาการในตำแหนง 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง 
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