
 
 
 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
กรณีการให้หรอืรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

   ตามท่ีส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  โดยก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชา
ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี พร้อมท้ังก ากับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตนเก่ียวกับกรณีดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัดด้วย นั้น  

โดยท่ีกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังท่ีมีภารกิจและอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับ  
การจัดเก็บภาษีอากรจากการน าสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทาง
ศุลกากร  การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและส่งออก รวมท้ังการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและ
ประชาชน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของกรมศุลกากรแล้ว ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในสังกัดกรมศุลกากรจะมีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับบุคคลท้ังในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน อันอาจ
เป็นเหตุให้มีความเส่ียงต่อการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใดเกินกว่าขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด อีกท้ัง
หมิ่นเหม่ต่อการเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอ่ืนๆ ในวงราชการ และเป็นกรณีท่ีอยู่ในข่ายของการกระท า
ท่ีมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน อันส่งผลต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนอาจเกิดกรณีเร่ืองร้องเรียน เก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขึ้นได้  

คณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนเก่ียวกับกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงอาจเกิดขึ้น ได้ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของกรมศุลกากร ประกอบกับแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน แจ้งตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 
ก าหนดให้คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการสอดส่องดูแลให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตามแนวทางการ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด และน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของ
กรมศุลกากรในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร จึงได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานท่ีดี
ภายในกรมศุลกากร สร้างทัศนคติและความเข้าใจท่ีถูกต้อง รักษาศักดิ์ศรีข้าราชการให้เป็นท่ีเชื่อถือและไว้วางใจแก่
ประชาชน ตลอดจนเพื่อใหผู้้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมศุลกากรทราบและประพฤติปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องต่อไป  
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1. ความหมายของการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและถ้อยค าอื่นที่เกี่ยวข้อง  

การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น มีการก าหนดนิยามไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  พ.ศ . 2544 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ พ.ศ. 2543 ดังนี้ 

1.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544๑  

      ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544                       
ได้ก าหนดนิยามของถ้อยค าต่างๆ ไว้ในข้อ 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

      1.1.1 “ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัย
ไมตรี และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการ
สงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซ่ึงมิใช่สิทธิท่ีจัดไว้สาหรับบุคคลท่ัวไปในการได้รับการลดราคา
ทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง  ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    
หรือท่องเท่ียว ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร หรือส่ิงอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด                    
การช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง  

      1.1.2 “ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซ่ึงอาจมีการให้ของขวัญกัน 
และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

      1.1.3 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีอยู่ในก า กับดูแล 
ของรัฐทุกระดับท้ังในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 

      1.1.4 “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ  

      1.1.5 “ผู้บังคับบัญชา” ให้หมายความรวมถึง ผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยงานท่ีแบ่ง          
เป็นการภายในของหน่วยงานของรัฐ และผู้ซ่ึงด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับ
บัญชาหรือก ากับดูแลด้วย 

      1.1.6 “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา
หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 

 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 104 ง หน้า 7 – 8 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2544 
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1.2 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543๒  

      ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดนิยามของถ้อยค าต่างๆ 
ไว้ในข้อ 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

      1.2.1 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

      1.2.2 “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา
หรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

      1.2.3 “ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า ส่ิงท่ีมีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง 
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

1.3 สาระส าคัญของการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  
      จากบทบัญญัติตามข้อ 1.1 และ 1.2 ดังกล่าว สาระส าคัญของการให้หรือรับของขวัญหรือ

ประโยชน์อ่ืนใด สรุปได้ ดังนี้ 
      1) “การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด” เป็นกรณีการให้หรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ

ส่ิงอ่ืนใดท่ีมีมูลค่า โดยให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรี ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หา ใหเ้พื่อการสงเคราะห์ ให้เป็นสินน้ าใจ 
หรือเป็นการให้สิทธิพิเศษซ่ึงมิใช่สิทธิท่ีจัดไว้ส าหรับบุคคลท่ัวไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิ
พิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง รวมท้ังการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเท่ียว ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร 
และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด การช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง หรือการรับ
การฝึกอบรม หรือส่ิงอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

      2) “การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยม” 
เป็นกรณีท่ีกระท ากับญาติหรือบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
ให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในทางสังคม หรือในเทศกาลหรือวันส าคัญต่างๆ ซ่ึงอาจมีการให้ของขวัญแก่กัน และ
หมายรวมถึง โอกาสแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความ
ช่วยเหลือตามมารยาททางสังคม เช่น งานศพ งานแต่งงาน งานบวช การเยี่ยมผู้ป่วย การเกษียณอายุ การย้ายต าแหน่ง 
เป็นต้น  

      3) “ญาติหรือบุคคลในครอบครัว” หมายความถึง บุคคลทุกคนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเรา 
ได้แก่ ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน  ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส                       
ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม  
 
 
 
 
 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนท่ี 118 ก หน้า 18 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2543 
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2. แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  

ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมศุลกากร จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม                      
พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                      
เร่ือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้า ท่ีของรัฐ  พ.ศ . 2543                     
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 และมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2544 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ท่ี นร ๐๒๐๕/ว ๒๔๒ ลงวันท่ี 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ เร่ือง การมอบของขวัญและการจัดงานในเทศกาลปีใหม่ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้  

2.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมศุลกากรจะต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์
ท่ีมิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน๓ ดังนี้  

      2.1.1 ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญแทนตน 
หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ว่าจะเก่ียวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป 

      2.1.2 ไม่เสนอ อนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมสัญญา ซ่ึงตนเองหรือ
บุคคลอ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

2.2 ห้ามผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมศุลกากรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
จากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา๔ ซ่ึงเป็นไปตามกรณี๕ ดังนี้  
         2.2.1 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ซ่ึงให้โดยเสน่หาตามจ านวนท่ีเหมาะสม   
ตามฐานานุรูป 
        2.2.2 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับ
จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท  

      2.2.3 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป  
 
 

 
๓ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 6.  
๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 103 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 4  
๕ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 5  
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2.3 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ  ซ่ึงผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว                    
หรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นท่ีจะต้อง
รับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของ                       
กรมศุลกากรผู้นั้น รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุท่ีจะอนุญาตให้ยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นประโยชน์                      
ส่วนบุคคล ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมศุลกากรผู้นั้น จะต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
ดังกล่าวให้แก่กรมศุลกากรทันที๖  

2.4 การรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิได้ด า เนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.2 – 2.3 
ข้างต้น ซ่ึงผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมศุลกากรได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมศุลกากร
ผู้นั้นต้องรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่ออธิบดีกรมศุลกากรโดยทันที       
ท่ีสามารถกระท าได้ เพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้รับไว้                     
เป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ และถ้ามีค าส่ังว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สิน                       
หรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนแก่ผู้ให้ได้ ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของ                        
กรมศุลกากรผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของกรมศุลกากรโดยเร็ว และเมื่อได้ด าเนินการ
ส่งคืนแก่ผู้ให้หรือส่งมอบเป็นสิทธิของกรมศุลกากรแล้ว ให้ถือว่าผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมศุลกากร
ผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว๗    

2.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมศุลกากรซ่ึงพ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่ถึง 2 ปี 
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ 2.2 – 2.4 ด้วย๘  

2.6 ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมศุลกากรจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กันมิได้                                
โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมก็จะต้องมีราคาหรือมูลค่าในการให้แต่ละโอกาสไม่เกิน  3,000 บาท๙                                

ท้ังนี้ ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้อยู่ในบังคับบัญชาก็
มิได้เช่นกัน๑๐ 

 
 
 
  
๖ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 6  
๗ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 7  
๘ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 8  
๙ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ข้อ 5 
๑๐ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
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2.7 ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมศุลกากรจะท าการเร่ียไรเงินหรือทรัพย์สิน อ่ืนใด
หรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพื่อมอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
ไม่ว่ากรณีใดๆ มิได้๑๑ 

2.8 ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมศุลกากรจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนมิได้ เว้นแต่เป็นการให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมซ่ึงมีราคาหรือมูลค่าในการให้แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท๑๒ ท้ังนี้ ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี
ดังกล่าว ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซ่ึงได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานในลักษณะดังต่อไปนี้๑๓ 

      (1) ผู้ซ่ึงมีค าขอให้กรมศุลกากรด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขออนุญาต การขออนุมัติ 
การขอให้พิจารณา การขอให้รับรอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น 

      (2) ผู้ซ่ึงประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจท่ีท ากับกรมศุลกากร เช่น ผู้เสนอราคาการ
จัดซ้ือจัดจ้าง เป็นต้น 

      (3) ผู้ซ่ึงก าลังด าเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีมีกรมศุลกากรเป็นผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล 
      (4) ผู้ซ่ึงอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีของ

ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากร  
หากผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมศุลกากรทราบในภายหลังว่าบุคคลในครอบครัว     

รับของขวัญโดยฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวข้างต้น จะต้องด าเนินการตามข้อ 2.4 โดยอนุโลม๑๔ 

   2.9 ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี  การแสดงความปรารถนาดี       
การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ หรือกรณีอ่ืนใดในโอกาสต่างๆ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
แนะน า หรือก าหนดมาตรการจูงใจท่ีจะพัฒนาทัศนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปใน
แนวทางท่ีประหยัด โดยอาจแสดงออกด้วยการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความ
เสียใจแทนการให้ของขวัญ ส าหรับกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องให้ของขวัญ นอกจากจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ควรให้เป็นสินค้าไทยหรือผลิตภัณฑ์ท่ีท าภายในประเทศไทย๑๕  

  ท้ังนี้ การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดในกรณียกเว้นหรือจ าเป็นนั้น อาจเส่ียงต่อความ
เป็นกลางและความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าท่ีในปัจจุบันหรือต่อไปในอนาคตได้ ดังนั้น ผู้บริหาร ข้าราชการ และ
บุคลากรของกรมศุลกากรจึงควรพึงระวังในการประเมินมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดต่ ากว่าความเป็นจริงด้วย 
 
 
 
๑๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ข้อ 5 วรรคท้าย  
๑๒ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ข้อ 8 
๑๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ข้อ 7 
๑๔ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ข้อ 9 
๑๕ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ข้อ 12 และ 
    มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2544 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ท่ี  
    นร 0205/ว 242 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2544 เร่ือง การมอบของขวัญและการจัดงานในเทศกาลปีใหม่ 
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3. ผลของการจงใจฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการให้หรือรับของขวัญหรอื
ประโยชน์อื่นใด  

กรณีท่ีผู้บริหาร ข้าราชการ หรือบุคลากรของกรมศุลกากรปฏิบัติตนโดยจงใจฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง กรณีการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ถือว่าผู้บริหาร ข้าราชการ หรือบุคลากรของกรมศุลกากรผู้นั้นเป็นผู้กระท า
ความผิดทางวินัย๑๖ และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีด าเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยต่อไป๑๗ 

นอกจากความผิดทางวินัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อต าแหน่งหน้าท่ี
ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย๑๘  

ดังนั้น ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมศุลกากรทุกท่าน สมควรประพฤติปฏิบัติตนให้
สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวข้อง
ส าหรับกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดอย่างเคร่งครัดด้วย 

 

  

                                                                                    กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๖ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ข้อ 10 และ 
    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 18 ประกอบข้อ 6  
๑๗ ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการ 
   ทางวินัย พ.ศ. 2556  
๑๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข 
   เพิ่มเติม มาตรา 103/1 
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