




ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารในการยื่นค าขออนุมตัิให้หน่วยงานของรฐัจัดให้มีการเรี่ยไร 

หรือใหห้นว่ยงานของรฐัเข้าไปมีสว่นเกี่ยวข้องกบัการเรีย่ไร 
(ฉบับที ่ ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขออนุมัติให้หน่วยงาน  
ของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไรหรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรเพ่ือให้การปฏิบัติราชการ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๒  (๔)  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไร 
ของหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕  แห่งประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงาน
ของรัฐ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไรหรือ  
ให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร  ลงวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๕  การยื่นค าขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร  หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร   
ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะจัดให้มีการเรี่ยไร  หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การเรี่ยไร  ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตท้องที่เกินหนึ่งจังหวัด  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นยื่นค าขออนุมัติ 
ต่อส านักงานเลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ   ส านักงานปลัดส านัก 
นายกรัฐมนตรีเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนท าการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ  
การเรี่ยไร 

(๒) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะจัดให้มีการเรี่ยไร  หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเรี่ยไร  ในเขตท้องที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง  นอกจากกรณีตาม  (๑)  ให้ยื่นต่อส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนท าการเรี่ยไรหรือ  
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 

นอกจากวิธีการในการยื่นค าขออนมุัตติามวรรคหนึง่แล้ว  หน่วยงานของรัฐอาจยื่นค าขอดังกลา่ว
โดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   โดยให้ส่งไปยังหน่วยงาน 
ตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แล้วแต่กรณี” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๖๖



ข้อ ๓ หน่วยงานของรัฐที่ได้ยื่นค าขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร  หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเรี่ยไรตามข้อ  ๕  แห่งประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ   เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไรหรือให้หน่วยงานของรัฐ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร  ลงวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ 
ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการยื่นค าขออนุมัติตามประกาศฉบับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

อนุชา  นาคาศัย 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี

ประธานกรรมการควบคมุการเรี่ยไรของหน่วยงานของรฐั 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๖๖



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 17 มกราคม 2566 
หัวข้อ: ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ  
 ในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
 กับการเรี่ยไร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ  
 ในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
 กับการเรี่ยไร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  17  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 วันท่ี  17  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  17  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
  

 



ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรให้หรือรบัของขวญัของเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญ  
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม  
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  และกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริต  ตลอดจนสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  จึงสมควรก ำหนดระเบียบดังกล่ำว 
เสียใหม่  เพ่ือให้มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในรูปแบบต่ำง ๆ  ที่เกิดขึ้น  
รวมถึงกำรไม่กระท ำกำรใด ๆ  อันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
เพ่ือให้ระบบรำชกำรไทยและหน่วยงำนอื่นของรัฐโปร่งใสไร้ผลประโยชน์   และเพ่ือเสริมมำตรกำรของ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๑  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำรแผน่ดนิ  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญ  
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ   

พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ของขวัญ”  หมำยควำมว่ำ  เงินหรือทรัพย์สินที่ให้แก่กันเพ่ืออัธยำศัยไมตรี  ให้เป็นรำงวัล   

ให้โดยเสน่หำ  ให้เพ่ือกำรสงเครำะห์  หรือให้เป็นสินน้ ำใจ  และให้หมำยควำมรวมถึงประโยชน์อื่นใด   
อันอำจค ำนวณเป็นเงินได้  เช่น  กำรให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส ำหรับบุคคลทั่วไปในกำรได้รับ
กำรลดรำคำทรัพย์สินหรือกำรได้รบับริกำร  หรือกำรรับกำรฝึกอบรม  หรือกำรรับควำมบันเทิง  ตลอดจน
กำรออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง  หรือท่องเที่ยว  ค่ำที่พัก  ค่ำอำหำร  หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
และไม่ว่ำจะให้เป็นบัตร  ตั๋ว  หรือหลักฐำนอื่นใด  กำรช ำระเงินให้ล่วงหน้ำ  หรือกำรคืนเงินหรือสิ่งของ 
ให้ในภำยหลัง 

“ทรัพย์สิน”  หมำยควำมว่ำ  ทรัพย์สินตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์   และ 
ให้หมำยควำมรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๖



“ปกติประเพณีนิยม”  หมำยควำมว่ำ  เทศกำลหรือวันส ำคัญซึ่งอำจมีกำรให้ของขวัญกัน   
และให้หมำยควำมรวมถึงโอกำสในกำรแสดงควำมยินดี  กำรแสดงควำมขอบคุณ  กำรต้อนรับ  กำรแสดง 
ควำมเสียใจ  หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือตำมมำรยำทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

“หน่วยงำนของรัฐ”  หมำยควำมว่ำ  กระทรวง  ทบวง  กรม  รัฐวิสำหกิจ  องค์กำรมหำชน  
หน่วยงำนที่อยู่ในก ำกับดูแลของฝ่ำยบริหำร  ทั้งในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง  รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค  
และรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 

“เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ”  หมำยควำมว่ำ  ข้ำรำชกำร  พนักงำน  ลูกจ้ำง  หรือผู้ปฏิบัติงำนอื่น 
ในหน่วยงำนของรัฐ 

“ผู้บังคับบัญชำ”  ให้หมำยควำมรวมถึง  ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำหน่วยงำนที่แบ่งเป็นกำรภำยใน 
ของหน่วยงำนของรัฐและผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงกว่ำและได้รับมอบหมำยให้มีอ ำนำจบังคับบัญชำ   
หรือก ำกับดูแลด้วย 

“บุคคลในครอบครัว”  หมำยควำมว่ำ  คู่สมรส  บุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสำมีภริยำโดยมิได้ 
จดทะเบียนสมรสอันถือว่ำเป็นคู่สมรส  ตำมที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
ก ำหนดไว้  บุตร  บุตรบุญธรรม  ผู้รับบุตรบุญธรรม  บิดำมำรดำ  และพี่น้องร่วมบิดำมำรดำหรือร่วมบิดำ
หรือร่วมมำรดำเดียวกัน 

ข้อ ๕ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลในครอบครัว  จะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคล
ในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่ของรฐัดว้ยกันมิได้  เว้นแต่เป็นกำรให้ตำมปกตปิระเพณีนยิม
ซึ่งมีรำคำหรือมูลค่ำไม่เกินสำมพันบำทจำกผู้ให้แต่ละคนและแต่ละโอกำส  หรือตำมที่คณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติก ำหนดไว้ 

ข้อ ๖ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะท ำกำรใด ๆ  เพ่ือให้ได้มำซึ่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเพ่ือมอบให้
หรือจัดหำของขวัญให้ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำมิได้ 

ข้อ ๗ ผู้บังคับบัญชำจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลในครอบครัวของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชำมิได้   เว้นแต่
เป็นกำรรับของขวัญตำมข้อ  ๕ 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจำก
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลในครอบครัวของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐด้วยกันมิได้   เว้นแต่เป็นกำรรับของขวัญ 
ตำมข้อ  ๕ 

ข้อ ๘ ผู้บังคับบัญชำและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้ เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว
ของตนรับของขวัญอันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่จำกผู้ที่เกี่ยวข้องมิได้  เว้นแต่เป็นกำรรับของขวัญตำมข้อ  ๕   
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หรือกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย  กฎ  หรือข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจ 
ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย  หรือตำมที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติก ำหนดไว้ 
ส ำหรับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำพนักงำนของรัฐตำมกฎหมำย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคหนึ่งได้แก่   
ผู้มำติดต่องำน  ผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  หรือผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ซึ่งมีค ำขอให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใด  เช่น  กำรขอใบรับรอง   
กำรอนุมัติ  กำรอนุญำต  กำรขอให้ออกค ำสั่งทำงปกครอง  หรือกำรร้องเรียน   

(๒) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ท ำกับหนว่ยงำนของรัฐ  เช่น  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง   
หรือกำรได้รับสัมปทำน 

(๓) ผู้ซึ่งอยู่ระหว่ำงด ำเนินกิจกรรมใด ๆ  ที่มีหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ำกับดูแล   
เช่น  กำรประกอบกิจกำรโรงงำน  หรือธุรกิจหลักทรัพย์   

(๔) ผู้ซึ่งอำจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจำกกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ   

ข้อ ๙ ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว  และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
มำทรำบในภำยหลังว่ำเป็นกำรรับของขวัญโดยฝ่ำฝืนระเบียบนี้   ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐบันทึกรำยงำน 
รำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับของขวัญนั้นต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชำสูงสุด  
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้ทรำบ   

กำรบันทึกรำยงำนตำมวรรคหนึ่ง  ให้รำยงำนตำมแบบที่ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีก ำหนด   
โดยอย่ำงน้อยต้องมีข้อมูลรำยละเอียดข้อเท็จจริงที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องรำยงำน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ  นำมสกุล  ของบุคคลในครอบครัวที่รับของขวัญ  และควำมสัมพันธ์กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
(๒) ชื่อ  นำมสกุล  ที่อยู ่ (หำกทรำบ)  ของผู้ให้ของขวัญ   
(๓) วันที่ได้รับของขวัญ   
(๔) ของขวัญที่ได้รับ 
(๕) มูลค่ำของของขวัญ  (โดยประมำณ)   
(๖) เหตุผลที่รับของขวัญ 
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำสูงสุดไดร้ับรำยงำนตำมขอ้  ๙  แล้ว  และเห็นว่ำเปน็กำรฝำ่ฝนื

ระเบียบนี้  ให้มีค ำสั่งคืนของขวัญนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที  ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนได้  ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
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รำยงำนเหตุผลที่ไม่สำมำรถคืนได้และส่งของขวัญที่ได้รับให้เป็นสิทธิของหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด 
โดยเร็ว 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนของขวัญที่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคหนึ่งได้  ให้หน่วยงำนของรัฐ 
เก็บรักษำของขวัญนั้นไว้เป็นระยะเวลำหนึ่งปี  เมื่อพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำวหรือในระหว่ำงเวลำดังกล่ำว 
หำกกำรเก็บรักษำไว้จะเป็นภำระแก่ทำงรำชกำรมำกเกินสมควร  หรือจะกระทบต่อมูลค่ำสินทรัพย์นั้น  
อย่ำงมีนัยส ำคัญ  ผู้บังคับบัญชำสูงสุดอำจสั่งให้น ำของขวัญนั้นออกขำย  แลกเปลี่ยน  โอน  แปรสภำพ
หรือท ำลำย  ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครฐั  หำกไม่สำมำรถด ำเนนิกำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐได้   ให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำร 
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  และน ำเงินที่ได้ส่งคืนเป็นรำยได้ของแผ่นดิน 

เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ถือว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและบุคคลในครอบครัวไม่เคยได้รับ 
ของขวัญดังกล่ำว 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้ของขวัญ
หรือรับของขวัญโดยฝ่ำฝืนระเบียบนี้  ให้ถือว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัยหรือไม่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไป 
ตำมประมวลจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  และให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย  กฎ  ประมวลจริยธรรม 
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่สอดส่อง  ดูแล  และให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติตำม
ระเบียบนี้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชำของตน 

ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อหน่วยงำนของรัฐและเป็นที่ประจักษ์ว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ใน
บังคับบัญชำของตนจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่ำฝืนระเบียบนี้    
ให้ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรตำมข้อ  ๑๑  พร้อมทั้งให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบำะแสด้วย 

ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติ  
ในกำรให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่ำฝืนระเบียบนี้   ให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ 

ให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีมีหน้ำที่ประสำนกำรปฏิบัติกับหน่วยงำนของรัฐ 
เพ่ือเสริมสร้ำงให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตระหนักรับรู้ที่จะไม่ปฏิบัติฝ่ำฝืนระเบียบนี้  รวมทั้งกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ 
เ พ่ิมเติมตำมควำมเหมำะสม   เ พ่ือให้กำรบังคับใช้ระเบียบนี้บั ง เกิดผลในทำงปฏิบั ติอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ  ตลอดจนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๓ เพ่ือประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงให้เกิดทัศนคติในกำรประหยัดแก่ประชำชนทั่วไป   
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ในกำรแสดงควำมยินดี  กำรแสดงควำมปรำรถนำดี  กำรแสดงควำมขอบคุณ   
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กำรแสดงกำรต้อนรับ  กำรแสดงควำมเสียใจ  หรือกรณีอื่น ๆ  ในโอกำสต่ำง ๆ  ตำมปกติประเพณีนิยม  
ให้ใช้วิธีกำรแสดงออกด้วยวิธีกำรอย่ำงอื่นแทนกำรให้ของขวัญ  เช่น  กำรใช้บัตรอวยพร  กำรลงนำม 
ในสมุดอวยพร  หรือกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์   

ให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่เสริมสร้ำงค่ำนิยมกำรแสดงควำมยินดี  กำรแสดงควำมปรำรถนำดี  
กำรแสดงควำมขอบคุณ  กำรแสดงกำรต้อนรับ  หรือกำรแสดงควำมเสียใจ  ด้วยกำรปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่ำง  แนะน ำหรือก ำหนดมำตรกำรจูงใจที่จะพัฒนำทัศนคติ  จิตส ำนึก  และพฤติกรรมของ 
ผู้อยู่ในบังคับบัญชำให้เป็นไปในแนวทำงประหยัด 

ข้อ ๑๔ ให้ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมระเบียบนี้   และให้มีอ ำนำจในกำรตีควำม  
และวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  29  ธนัวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี
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่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๖



 
บันทึกรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับของขวัญ  

ตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕  ข้อ ๙ วรรคสอง 
 

วันที่......................................................................................... 

เรียน ...................................................................  

ชื่อ.....................................นามสกุล............................................ต าแหน่ง.......................... ............. 

สังกัด....................................................ขอรายงานว่า ชื่อ..................................นามสกุล............................................  

มีความสัมพันธ์เป็น........................................................ ................................กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รับของขวัญจาก 

ชื่อ...............................................นามสกุล..........................................ที่อยู่ .................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

ได้รับของขวัญเมื่อวันที่...............................................ของขวัญที่ได้รับมีดังนี้ 

๑. .......................................................................................................................................... ....... 

มูลค่าของของขวัญ (โดยประมาณ) ............................................................................................................................. 

๒. ................................................................................................................................................. 

มูลค่าของของขวัญ (โดยประมาณ) ............................................................................................................................. 

เหตุผลที่รับของขวัญ.......................................................................................................... .......................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ลงชื่อ 

       (...................................................)   

                                             ต าแหน่ง 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 14 มกราคม 2566 
หัวข้อ: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  14  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 วันท่ี  14  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  14  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
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