ระเบียบสํานักงาน ก.พ.
วาดวยการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
พ.ศ. 2549
โดยทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 77 บัญญัตวิ า
รัฐตองจัดใหมแี ผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของผูด าํ รงตําแหนง
ทางการเมือง ขาราชการ และพนักงาน หรือลูกจางอืน่ ของรัฐ เพือ่ ปองกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
และเสริมสรางประสิทธิภ าพในการปฏิบัติห นา ที่ร าชการ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดว ย
หลักเกณฑและวิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546 มาตรา 35 บัญญัตวิ า สวนราชการมี
หนาทีส่ าํ รวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ที่อยูในความ
รับผิดชอบ เพือ่ ดําเนินการยกเลิกปรับปรุง หรือจัดใหมกี ฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ
ขึน้ ใหม ใหทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ หรือสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม
และความมัน่ คงของประเทศ ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปน
สําคัญ ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติราชการของขาราชการสํานักงาน ก.พ. เปนไปดวยความเปนธรรม
โปรงใส และตรวจสอบได จึงสมควรวางระเบียบใหขาราชการสํานักงาน ก.พ. ถือปฏิบัติตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2534 เลขาธิการ ก.พ.จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เ รีย กวา “ระเบียบสํานักงาน ก.พ.วาดว ยการรับทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใด พ.ศ.2549”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2549 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“การรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดหรือของขวัญ” หมายความวา การรับทรัพยสนิ
หรือประโยชนอื่นใดหรือของขวัญจากประชาชน หรือหนวยงานของรัฐ หรือผูแทนที่ติดตอราชการ
เกี่ยวกับหนาทีข่ องขาราชการของสํานักงาน ก.พ.
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการหรือหนวยงานที่อยูในกํากับดูแล
ของรัฐทุกระดับ ทั้งในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
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“ขาราชการสํานักงาน ก.พ.” หมายความรวมถึง พนักงานราชการ และลูกจางของ
สํานักงาน ก.พ.ดวย
“ผูแทน” หมายความวา ผูแทนของหนวยงานของรัฐ
“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา คูสมรส บุตร บิดา มารดา พี่นองรวมบิดา
มารดาเดียวกัน หรือรวมแตบิดาหรือมารดาเดียวกัน
“ประโยชนอนื่ ใด” หมายความวา สิง่ ทีม่ มี ลู คา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง
การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นในลักษณะเดียวกัน
“ของขวัญ” หมายความวา ของขวัญตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเกีย่ วกับการให
หรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ
“ผูใ หทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดหรือของขวัญ” หมายความวา ประชาชน หรือ
หนวยงานของรัฐ หรือผูแ ทนของผูใ หทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดหรือของขวัญ รวมตลอดถึงผูร บั
มอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว ผูจ ดั การมรดก ทายาทโดยธรรม หรือผูร บั พินยั กรรมของผูใ หทรัพยสนิ
หรือประโยชนอื่นใดหรือของขวัญ โดยมีหลักฐานแสดงสิทธิถูกตองตามกฎหมาย
ขอ 4 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดหรือของขวัญของขาราชการสํานักงาน
ก.พ. ใหถอื ปฏิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา ดวย
เรือ่ งหลักเกณฑการรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาทีข่ องรัฐ และตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ โดยเครงครัด
ขอ 5 ในกรณีทขี่ า ราชการสํานักงาน ก.พ.หรือบุคคลในครอบครัวไดรบั หรือจะไดรบั
ทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดหรือของขวัญตามทีก่ าํ หนดไวในขอ 4 และเห็นวามีพฤติการณอนั ควร
สงสัยวาผูใหหรือจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดหรือของขวัญนั้น เพื่อจูงใจใหกระทําการ หรือ
ไมกระทําการอยางใดในตําแหนงหนาที่ หรือเพือ่ ตอบแทนใหกระทําการหรือไมกระทําการอยางใด
ในตําแหนงหนาที่ ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบก็ตาม ใหขา ราชการสํานักงาน ก.พ.ผูน นั้ รายงาน
เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาเหนือตนโดยเร็ว พรอมระบุถึงลักษณะของทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดหรือของขวัญที่ไดรับ รวมทั้งราคาเทาที่จะทราบหรือโดยประมาณ พอทีจ่ ะทําใหผบู งั คับบัญชา
เขาใจถึงสาระสําคัญของทรัพยสนิ หรือประโยชนอื่นใดหรือของขวัญดังกลาวดวย
หากผูบัง คับบัญชาตามวรรคหนึ่ง เห็นวาเปนทรัพ ยสินหรือประโยชนอื่น ใดหรือ
ของขวัญที่ไมพึงรับไว เพราะวามีพฤติการณอันควรสงสัยจริง หรือไมเหมาะสมโดยประการอื่นใด
ใหสงั่ ใหขา ราชการสํานักงาน ก.พ. ผูน นั้ คืนทรัพยสนิ หรือของขวัญดังกลาวใหแกผใู หทรัพยสนิ หรือ
ประโยชนอนื่ ใดหรือของขวัญนัน้ พรอมทัง้ ลงลายมือชือ่ รับคืนโดยมีขา ราชการซึง่ ดํารงตําแหนงตัง้ แต
ระดับ 3 ขึน้ ไปอยางนอยสองคนลงลายมือชือ่ เปนพยานในบันทึกการรับมอบทรัพยสนิ หรือประโยชน
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อืน่ ใดหรือของขวัญคืนดวย หากผูใ หทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดหรือของขวัญไมยอมรับคืนหรือไม
ลงลายมือชือ่ รับคืน ก็ใหบนั ทึกเหตุนนั้ ไว แลวใหสง มอบทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดหรือของขวัญนัน้
ใหผบู งั คับบัญชาเก็บรักษาไวในที่ที่เหมาะสมตอไป
เมื่อผูบังคับบัญชาเก็บรักษาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดหรือของขวัญไวแลว ให
ดําเนินการติดตอผูใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดหรือของขวัญทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
เพื่อใหมารับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดหรือของขวัญคืนภายในเจ็ดวันนับแตไดรับการติดตอ
และใหลงลายมือชื่อรับคืนทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดหรือของขวัญดวย หากผูใหทรัพยสินหรือ
ประโยชนอนื่ ใดหรือของขวัญไมยอมมารับทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดหรือของขวัญคืนภายในเวลา
ทีก่ าํ หนด หรือไมอาจทราบชือ่ หรือสถานทีต่ ดิ ตอของผูใ หทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดหรือของขวัญได
ก็ใหปด หนังสือทีต่ ดิ ตอใหผนู นั้ มารับทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดหรือของขวัญคืนไวทหี่ นาสํานักงาน
ก.พ. เปนเวลาสามสิบวัน หากยังไมมผี ใู ดมารับทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดหรือของขวัญคืนภายใน
กําหนดเวลานัน้ อีก ใหถอื วาขาราชการสํานักงาน ก.พ. ผูน นั้ ไมเคยไดรบั ทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใด
หรือของขวัญดังกลาว และใหผบู งั คับบัญชาสงมอบทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดหรือของขวัญดังกลาว
ใหเปนสิทธิของสํานักงาน ก.พ.ภายในเจ็ดวันทําการ นับแตครบกําหนดการปดประกาศหนังสือ
ดังกลาว เพื่อดําเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป
ขอ 6 ในกรณีที่มีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดหรือของขวัญ โดยไมปรากฏ
ตัวผูให ใหนําความในขอ 5 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 7 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ควบคุมดูแล แนะนํา และสงเสริมผูใตบังคับบัญชา
เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ เพือ่ เสริมสรางและพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรม ใหเปน
ขาราชการที่ดีมีวินัยดวย
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ)

ปรีชา วัชราภัย
(นายปรีชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.
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หมายเหตุ
คําอธิบายผูรางระเบียบสํานักงาน ก.พ.วาดวยการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
โดยหลัก การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจาหนาทีข่ องรัฐ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการใหหรือรับของขวัญ
ของเจาหนาที่ของรัฐ
แตตามระเบียบสํานักงาน ก.พ.นี้ มีการกําหนดหลักเกณฑที่พิเศษกวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดังกลาวขางตน กลาวคือ แมขา ราชการสํานักงาน ก.พ. จะไดรบั ทรัพยสนิ หรือประโยชน
อื่นใดหรือของขวัญ ตามหลักเกณฑของบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวแลวก็ตาม แตหากการ
ใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดหรือของขวัญ นั้น มีพฤติการณอันควรสงสัยวาผูใหหรือจะให
ทรัพยสนิ หรือของขวัญนัน้ ใหเพือ่ จูงใจขาราชการสํานักงาน ก.พ. ใหกระทําการ หรือไมกระทําการ
อยางใดในตําแหนง ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยหนาที่ก็ตาม ใหขาราชการสํานักงาน
ก.พ.ผูนั้น รายงานเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาเหนือตนโดยเร็ว เพื่อใหผูบังคับบัญชาพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในการรับหรือจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด หรือของขวัญดังกลาว รวมทั้ง
กําหนดวิธีดําเนินการคืนเมื่อไดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดหรือของขวัญใหชัดเจน จึงจําเปน
ตองออกระเบียบนี้

สําเนาถูกตอง
สุรศักดิ์ ศรีพยัคฆ
(นายสุรศักดิ์ ศรีพยัคฆ)
บุคลากร 7 ว

