
 
 

 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
กรณีการเรี่ยไร 

ตามท่ีส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน กรณีการเร่ียไร โดยก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเร่ียไร ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย นั้น  

ปัจจุบันการเร่ียไรมีรูปแบบท่ีหลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้น ซ่ึงกรมศุลกากรหรือบุคลากร
ของกรมศุลกากรก็อาจมีความเก่ียวข้องกับการเร่ียไรได้ เช่น การขอรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์
สาธารณะ การขอรับการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์สาคัญต่างๆ แม้ว่าเร่ืองดังกล่าวจะ
เป็นวัฒนธรรมท่ีดีท่ีแสดงออกถึงความมีน้ าใจ การเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน แต่การด าเนินการในกรณี
ดังกล่าวอาจเป็นช่องทางหนึ่งในการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ  ท าให้เกิดความไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการหรือใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ รวมท้ังอาจน าไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบอันจะก่อให้เกิดความเดือนร้อน
แก่ประชาชนโดยท่ัวไปได้ ซ่ึงการกระท าดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและเป็น
ความผิดทางวินัยด้วย  

คณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนเก่ียวกับกรณีการเร่ียไร ซ่ึงอาจเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร 
ประกอบกับแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  แจ้งตามหนังสือส านักงาน ก.พ.                      
ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ก าหนดให้คณะกรรมการจริยธรรมประจ า ส่วนราชการ
สอดส่องดูแลให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ                      
พลเรือน กฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเร่ียไร และน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม                       
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากรในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ า                               
กรมศุลกากร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร จึงได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเร่ียไร ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม
การท างานท่ีดีภายในกรมศุลกากร สร้างทัศนคติและความเข้าใจท่ีถูกต้อง รักษาศักดิ์ศรีข้าราชการให้เป็นท่ีเชื่อถือ
และไว้วางใจแก่ประชาชน ตลอดจนเพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมศุลกากรทราบและประพฤติ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  รวมท้ังกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องต่อไป  
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1. ความหมายของการเรี่ยไร  

พระราชบัญญัติควบคุมการเร่ียไร พุทธศักราช 2487 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ได้ก าหนดนิยามของการเร่ียไรไว้ ดังนี้  

1.1 พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487๑  
         พระราชบัญญัติควบคุมการเร่ียไร พุทธศักราช 2487 ได้ก าหนดนิยามของ “การเร่ียไร”                      
ไว้ในมาตรา 4 โดยให้การเร่ียไรหมายความรวมตลอดถึงการซ้ือขาย แลกเปล่ียน ชดใช้ หรือบริการ ซ่ึงมีการแสดง
โดยตรงหรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซ้ือขาย  แลกเปล่ียน ชดใช้ หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมทรัพย์สิน                      
ท่ีได้มาท้ังหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย  

1.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544๒  
      ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ได้ก าหนด

นิยามของ “การเร่ียไร” ไว้ในข้อ 4 ซ่ึงมีความหมายว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือ
ทรัพย์สินตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซ้ือขาย แลกเปล่ียน ชดใช้ หรือบริการ ซ่ึงมีการแสดงโดยตรง
หรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซ้ือขาย แลกเปล่ียน ชดใช้ หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สิน                        
ท่ีได้มาท้ังหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย  

2. แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณกีารเรี่ยไร  

ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมศุลกากร จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่ 
พระราชบัญญัติควบคุมการเร่ียไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศ
คณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหน่วยงานรัฐ เร่ือง การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐเร่ียไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรจังหวัด ตามข้อ ๑๙
(๔) และ (๕) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๙ มติคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี น.ร. ๐๒๐๓/ว.๙๔ ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๓๒ เร่ือง การเร่ียไรของทางราชการ และหนังสือส านักบริหารของนายกรัฐมนตรี ด่วน ท่ี น.ว. ๑๐/๒๕๐๓                  
ลงวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๐๓ เร่ือง การเร่ียไรซ้ือของขวัญให้ผู้บังคับบัญชา การเล้ียงรับรองข้าราชการผู้ใหญ่ในการไป
ตรวจราชการ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

2.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมศุลกากรจะต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์
ท่ีมิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม ท้ังนี้ จะต้องไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะความมีอคติ๓  และ – 
 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 61 ตอนท่ี 6 หน้า 118 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2487  
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 13 ง หน้า 11 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2544  
๓ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 6 (2) 
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ห้ามมิให้น าผลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอ่ืนท่ีเกิดจากการเร่ียไรมา ประกอบการ
พิจารณาให้คุณให้โทษ หรือใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และไม่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนเดือดร้อน
หรือเกิดความอึดอัดใจ                                                                                                                               

    2.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมศุลกากรต้องแยกเร่ืองส่วนตัวออกจากต าแหน่ง
หน้าท่ีและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยต้องไม่กระท าการ หรือด ารง
ต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซ่ึงก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวม
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน้าท่ี โดยในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท า
ดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้อธิบดีกรมศุลกากรทราบโดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพื่อเสนอคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ ากรมศุลกากรพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากรวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว
จึงปฏิบัติตามนั้น๔ 

2.3 ห้ามใช้สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ หรือทรัพยากรของรัฐ เช่น บุคลากร ทรัพย์สิน และเวลา
ราชการในการเร่ียไร เว้นแต่เป็นกรณีท่ีได้รับอนุญาตหรือได้รับยกเว้นตามกฎหมาย๕ และห้ามมิให้จัดให้มีการเร่ียไร
หรือท าการเร่ียไร ในกรณีดังต่อไปนี้๖ 

      2.3.1 การเร่ียไรเพื่อรวบรวมทรัพย์สินเพื่อน ามาให้หรือชดใช้ให้แก่จ าเลย๗ เพื่อใช้เป็น
ค่าปรับ เว้นแต่จะเป็นการเร่ียไรในระหว่างวงศ์ญาติของจ าเลยนั้นเอง 

      2.3.2 การเร่ียไรโดยก าหนดเก็บเงินหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนเป็นอัตราโดยค านวณตามเกณฑ์
ปริมาณสินค้า ผลประโยชน์ หรือวัตถุอย่างอ่ืน 

      2.3.3 การเร่ียไรอันเป็นเหตุให้เส่ือมทรามแก่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

      2.3.4 การเร่ียไรอันเป็นเหตุกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถึงสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ 
      2.3.5 การเร่ียไรเพื่อจัดหายุทธภัณฑ์ให้แก่ต่างประเทศ 

2.4 กรมศุลกากรจะจัดให้มีการเร่ียไรหรือเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเร่ียไร  โดยการเข้า
ช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมในการจัดให้มีการเร่ียไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเร่ียไร  หรือเป็นประธาน กรรมการ 
อนุกรรมการ คณะท างาน ท่ีปรึกษา หรือฐานะอ่ืนใดมิได้๘ เว้นแต่ 

 
       
  

 
 
๔ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 5 (3) 
๕ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 5 (2) 
๖ พระราชบัญญัติควบคุมการเร่ียไร พุทธศักราช 2487 มาตรา 5 
๗ จ าเลย หมายความถึงบุคคลซ่ึงถูกฟ้องยังศาลแล้ว โดยข้อหาว่าได้กระท าความผิด ตามนัยมาตรา 2 แห่งประมวล 
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
๘ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
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      2.4.1 เป็นการเร่ียไรหรือเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเร่ียไร ซ่ึงได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติ
จากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ๙ ได้แก่ 

(1) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและมีมติคณะรัฐมนตรีให้เร่ียไรได้ 
(2) เป็นการเร่ียไรท่ีรัฐบาลหรือกรมศุลกากรจ าเป็นต้องด าเนินการ เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย

หรือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากสาธารณะภัยหรือเหตุการณ์ใดท่ีส าคัญ 
(๓) เป็นการเร่ียไรเพื่อร่วมกันท าบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน                               
(4) เป็นการเร่ียไรท่ีกรมศุลกากรเป็นผู้ด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่กรมศุลกากรเอง หรือ

เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้จ านวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สิน หรือจ านวนเงินและมูลค่า
ทรัพย์สินรวมกันไม่เกินจ านวน 500,000 บาท๑๐  

(5) เป็นการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเร่ียไรของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเร่ียไรแล้ว 

(6) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการ
ขออนุมัติแล้ว 
        2.4.2 เป็นการเร่ียไรท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ 
โดยต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้๑๑  

(1) เป็นการเร่ียไรท่ีกรมศุลกากรเป็นผู้ด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่กรมศุลกากรเอง  
(2) เป็นการเร่ียไรท่ีกรมศุลกากรเป็นผู้ด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนา

ประเทศ  
(3) เป็นการเร่ียไรท่ีกรมศุลกากรเป็นผู้ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์  
(4) เป็นกรณีท่ีกรมศุลกากรเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเร่ียไรของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ี

ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเร่ียไรแล้ว  
2.5 กรณีท่ีกรมศุลกากรได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นให้จัดให้มีการเร่ียไรหรือเข้าไปมีส่วน

เก่ียวข้องกับการเร่ียไรแล้ว ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้๑๒  

      2.5.1 กระท าการเร่ียไรเป็นการท่ัวไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน แต่หากเป็น
การเร่ียไรในถนนหลวงหรือในท่ีสาธารณะ หรือเป็นการเร่ียไรโดยโฆษณาด้วยส่ิงพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือ                      
ส่ืออย่างอ่ืนในท านองเดียวกัน จะกระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี๑๓ แล้ว เว้นแต่เป็นการเร่ียไรท่ี -  

 
      
๙ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ข้อ 1๙ 
 ๑๐ ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ เร่ือง การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐท าการเร่ียไร 
    ไดโ้ดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุมการ 
    เร่ียไรจังหวัด ตามข้อ 19 (4) และ (5) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ  
    พ.ศ. 2544 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556  
๑๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ข้อ 18  
 ๑๒ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ข้อ 20 
๑๓ พนักงานเจ้าหน้าท่ีในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อธิบดีกรมการปกครอง ตามนัยข้อ 2 (1) แห่งกฎกระทรวงแต่งตั้ง 
   พนักงานเจ้าหน้าท่ีและก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเร่ียไรและท าการเร่ียไร พ.ศ. 2548 
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ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นการเร่ียไรเพื่อกุศลสงเคราะห์ใน
โอกาสท่ีบุคคลชุมนุมกันประกอบศาสนกิจ หรือเป็นการเร่ียไรโดยขายสิ่งของในงานออกร้านหรือในท่ีนัดประชุม
เฉพาะแห่งท่ีได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย๑๔                                                 

      2.5.2 ก าหนดสถานท่ีหรือวิธีการท่ีจะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเร่ียไร  
      2.5.3 ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกคร้ัง เว้นแต่โดย

ลักษณะแห่งการเร่ียไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จัดท าเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สิน
นั้นไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้  

      2.5.4 จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้จากการเร่ียไรตามระบบบัญชีของทาง
ราชการภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีส้ินสุดการเร่ียไร หรือทุก 3 เดือน ในกรณีท่ีเป็นการเร่ียไรท่ีกระท าอย่างต่อเนื่อง
และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ กรมศุลกากร ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้บุคคลท่ัวไปได้ทราบและจัดให้มีเอกสาร
เก่ียวกับการด าเนินการเร่ียไรดังกล่าวไว้ ส าหรับให้ประชาชนค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย  
         2.5.5 รายงานการเงินของการเร่ียไรพร้อมท้ังส่งบัญชีตามข้อ 2.5.4 ให้ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้จัดท าบัญชดีังกล่าว หรือในกรณีท่ีเป็นการเร่ียไรท่ีได้กระท าอย่างต่อเนื่อง 
ให้รายงานการเงินพร้อมท้ังส่งบัญชีดังกล่าวทุก 3 เดือน  

2.6 การเร่ียไรหรือเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเร่ียไรนั้น ห้ามกรมศุลกาการด าเนินการดังนี้ 
      2.6.1 ก าหนดประโยชน์ท่ีผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะได้รับซ่ึงมิใช่ประโยชน์ท่ีกรมศุลกากรได้

ประกาศไว้  
      2.6.2 ก าหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจ านวนหรือมูลค่าท่ีแน่นอน เว้นแต่ 

โดยสภาพมีความจ าเป็นต้องก าหนดเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอน เช่น การจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้า
ร่วมการแข่งขัน เป็นต้น  

             2.6.3 กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการบังคับให้บุคคลใดท าการเร่ียไรหรือบริจาคหรือกระท าใน
ลักษณะท่ีท าให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ช่วยท าการเร่ียไรหรือ
บริจาคไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือท าให้บุคคลนั้นเกิดความหวาดหวั่นหรือเกรงกลัว๑๖  

      2.6.4 ให้บุคลากรของกรมศุลกากรออกท าการเร่ียไร หรือใช้ ส่ัง ขอร้อง หรือบังคับให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนออกท าการเร่ียไร  

2.7 ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมศุลกากรท่ีเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเร่ียไรของ
บุคคล หรือนิติบุคคลท่ีมิใช่หน่วยงานของรัฐ ซ่ึงได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมการเร่ียไรแล้ว จะต้องไม่กระท าการดังนี้๑๗  

      2.7.1 ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าท่ีให้ปรากฏในการด าเนินการเร่ียไร ไม่ว่าจะเป็นการ
โฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือส่ืออย่างอ่ืน หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด  

       
 
๑๔ พระราชบัญญัติควบคุมการเร่ียไร พุทธศักราช 2487 มาตรา 8 
๑๕ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ข้อ 21 
๑๖ พระราชบัญญัติควบคุมการเร่ียไร พุทธศักราช 2487 มาตรา 16 
๑๗ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ข้อ 22  
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      2.7.2 ใช้ ส่ัง ขอร้อง หรือบังคับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเร่ียไรให้ หรือ
กระท าในลักษณะท่ีท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือ
หลีกเล่ียงท่ีจะไม่ช่วยท าการเร่ียไรให้ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2.8 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินท่ีเร่ียไรได้มาในกิจการอย่างอ่ืนนอกเหนือวัตถุประสงค์แห่งการ
เร่ียไรตามท่ีได้แสดงไว้  เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายพอสมควรในการเร่ียไรนั้นเอง๑๘ และถ้าไม่อาจด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์แห่งการเร่ียไรตามท่ีได้แสดงไว้ หรือเหลือจ่ายเพราะเหตุใดๆ ก็จะต้องรายงานให้คณะกรรมการควบคุม
การเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐทราบ  และคณะกรรมการฯ  มีอ านาจส่ังให้ส่งเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อ
ประกอบการกุศลหรือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีเห็นสมควร๑๙  

2.9 ห้ามมิให้มีการเร่ียไรจากข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน เพื่อซ้ือของขวัญให้ข้าราชการ                     
ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด วันขึ้นปีใหม ่การโยกย้าย การเล่ือนต าแหน่ง การเล้ียง
รับรองข้าราชการผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาท่ีไปตรวจราชการ ตลอดจนการมอบของฝาก หรือของอภินันทนาการซ่ึง
มีราคาแพง โดยปราศจากเหตุตามปกติประเพณีนิยม ซ่ึงหากมีความประสงค์ท่ีจะแสดงความยินดีหรือความ
ปรารถนาดี ควรใช้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน๒๐  

ท้ังนี้ ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีควบคุมดูแลให้บุคลากรของกรมศุลกากรปฏิบัติตามแนวทางการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวข้อง 
ส าหรับกรณีการเร่ียไรด้วย๒๑  

3. ผลของการจงใจฝ่าฝืนแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร  

กรณีท่ีผู้บริหาร ข้าราชการ หรือบุคลากรของกรมศุลกากรปฏิบัติตนโดยจงใจฝ่าฝืนแนวทาง                  
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวข้อง 
กรณีการเร่ียไรนั้นถือว่าผู้บริหาร ข้าราชการ หรือบุคลากรของกรมศุลกากรผู้นั้น เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย๒๒  - 
 
 
 
 
 
๑๘ พระราชบัญญัติควบคุมการเร่ียไร พุทธศักราช 2487 มาตรา 14  
๑๙ พระราชบัญญัติควบคุมการเร่ียไร พุทธศักราช 2487 มาตรา 15 
๒๐ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  
   - หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี น.ว. 281/2496 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2496 เร่ือง การเร่ียไรเงินซ้ือ  
     ของขวัญให้แก่ผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ  
   - หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี น.ว. 15/2501 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2501 เร่ือง การ 
     ตรวจราชการ  
   - หนังสือส านักบริหารของนายกรัฐมนตรี ด่วน ท่ี น.ว. 10/2503 ลงวันท่ี 2 มกราคม 2503 เร่ือง การเร่ียไร 
     ซ้ือของขวัญให้ผู้บังคับบัญชา การเล้ียงรับรองข้าราชการผู้ใหญ่ในการไปตรวจราชการ  
๒๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ข้อ 7 วรรคหนึ่ง  
๒๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 18 ประกอบข้อ 6  



7 
 

โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการลงโทษทางวินัย๒๓ ตามควรแก่กรณี และในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการ
กระท านั้นอาจมีเหตุเก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมายอ่ืน ผู้บังคับบัญชาจะต้องแจ้งให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในเร่ืองนั้นพิจารณาด าเนินการต่อไป๒๔  

นอกจากความผิดทางวินัยดังกล่าวแล้ว ผู้ท่ีจงใจฝ่าฝืนแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง กรณีการเร่ียไรนั้น อาจมีความผิด 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเร่ียไร พุทธศักราช 2487 มาตรา 17 – มาตรา 20 ซ่ึงก าหนดโทษไว้ท้ังโทษปรับ
และโทษจ าคุก  

ส าหรับกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาละเลย ไม่ก าชับให้มีการเสริมสร้าง พัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามี
วินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นอาจมีความผิดทางวินัยได้๒๕ 

ดังนั้น ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมศุลกากรทุกท่าน สมควรประพฤติปฏิบัติตน                     
ให้สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวข้อง
สาหรับกรณีการเร่ียไรอย่างเคร่งครัดด้วย  

 

 

                                                                                    กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรมศุลกากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๓ ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการ  
    ทางวินัย พ.ศ. 2556  
๒๔ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ข้อ 7 วรรคสอง 
๒๕ หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0505/21375 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 เร่ือง                   
   การก าชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
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