มาตรการป้องกันการรับสินบน
***********************************

การรั บ ทรั พ ย์ สิ น ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตามมาตรา ๑๒๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติว่า “ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐ
ผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์
อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด...”
ซึง่ มาตรา ๑๙๔ บัญญัติให้ “บรรดาระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือมติ
ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจ ริตแห่ ง ชาติ ที่ ใช้บั งคั บอยู่ ในวันก่ อนวั นที่ พระราชบัญ ญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ยังมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ งต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมี ระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ออกมายกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง” ดังนั้น มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ในกากับของรัฐ ตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงต้องพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
๒. ระเบี ย บส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการให้ ห รื อ รั บ ของขวั ญ ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๔๔
นิยาม
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิ น
หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การ
รับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนไว้ดังนี้
๑. ห้ามผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รับหรือถามนาถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตาม
กฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการ
ปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารหรือ ค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรื อสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้
(๑) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ จากปู่ ย่า ตา
ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่าง ๆ ในความเป็นญาติ
เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใด ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถนาไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้
ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสามารถรับได้โดยไม่จากัดจานวนในการรับ
ทั้งนี้ จะรับได้ในจานวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินนั้น
(๒) การรั บของขวัญหรื อประโยชน์ อื่ นใดจากบุ คคลอื่ นซึ่งมิ ใช่ญาติเนื่อ งในโอกาสต่าง ๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติใ นสังคมเท่านั้น และต้องมี
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
(๓) การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร
มอบบัตรกานัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคมเท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า ไม่เกิน
๓,๐๐๐ บาท
(๔) การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
๒. หลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด ให้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ผู้ ซึ่ ง พ้ น จากการเป็ น
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่ถึง ๒ ปี ด้วย
๓. ห้ามผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท
มิได้
๔. ห้ามผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัตงิ านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นการ
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐
บาท
๕. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุ คคล ซึ่งในการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นี้ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้รับ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับโดยทันทีที่สามารถกระทาได้ เพื่อให้อธิการบดีวินิจฉัย
ว่ามี เหตุผลความจ าเป็ น ความเหมาะสม และสมควรที่ จะให้ ผู้ ป ฏิบั ติง านในมหาวิท ยาลั ย ผู้ นั้ นรั บทรัพย์สิ น
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ หรือเห็นสมควรให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้ นแก่ผู้ให้โดยทันที
แต่ห ากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืน ได้ ก็ให้ ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดให้ กับส่ วนงานที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
๖. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือการใช้สวัสดิการใด ๆ ของส่วนงาน
เพื่อการจัดหาของขวัญให้แก่ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาโดยเด็ดขาด

