การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มาตรการป้องกันการรับสินบน
***********************************
หลักการและเหตุผล
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสาคัญทาให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร
การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๗๖
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.25๖๑ (มาตรา ๑๐๓
(เดิม) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ ว ยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.2542)
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้ เมื่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับ
ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนด ซึ่ ง การรั บ ทรั พ ย์ สิ น ในกรณี นี้ อ าจจะเรี ย กว่ า
“สินน้าใจ”
ดังนั้น การรับสินน้าใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้าใจ
หรือสินบนแล้วจะทาให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนัน้ ด้วย
แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือจาแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถ
ป้องกันไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้
การท่อ งเที่ย วแห่ง ประเทศไทย (ททท.) ตระหนัก และมุ่ง มั่น ที่จ ะปฏิบัติง านให้มีค วาม
โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงจัดทามาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อานาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
กับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
รั บทรั พย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้ า หน้ าที่ ข องรั ฐ ให้ ถู ก ต้ อ งตามมาตรา ๑๒๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.25๖๑ กาหนด โดยให้
ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและลู กจ้างถือปฏิบัติในการรั บทรัพย์สิ นหรื อประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้ าที่ของรั ฐ
ดังต่อไปนี้
/การ ...

-๒การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
โดยอาศัยอานาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากกฎหมาย ระเบียบ
หรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ขอ งรัฐ
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้
หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
ททท. กาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังนี้
๑. ให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและลูกจ้าง ปฏิบัติตามประกาศ ททท. เรื่อง นโยบายการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. ห้ามผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและลูกจ้างรับหรือถามนาถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อานาจตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน ค่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงาน การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางหน่วยงานจัดให้ทั้งในรูปแบบ
เป็นสวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของหน่วยงาน รวมถึงค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา
เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการ
ป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต แห่ง ชาติ เรื ่อ ง หลัก เกณฑ์ก ารรับ ทรัพ ย์ส ิน หรือ ประโยชน์ อื่ น ใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้
๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สิน ฯ จากปู่ ย่า ตา
ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่าง ๆ ในความเป็นญาติ
เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้
จึงไม่สามารถนาไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการรับทรัพย์สิน
จากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จากัดจานวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจานวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ
/๒.๒ ...

-๓๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่ นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่อ งในโอกาสต่าง ๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติใ นสังคมเท่านั้น และต้องมี
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร
มอบบัต รก านัล ทุก ประเภท ต้อ งรับ เนื ่อ งในโอกาสต่า งๆ โดยปกติต ามขนบธรรมเนีย มประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน
๓,๐๐๐ บาท
๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปี ด้วย
๔. ห้ามพนักงานทุกระดับและลูกจ้าง ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัว
ของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และลูกจ้างจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน
๓,๐๐๐ บาท มิได้
๕. ห้ามผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และลูกจ้างยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว
ของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และ
ลูกจ้าง เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือ
มูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่
ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และลูกจ้าง
๗. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ
และลูกจ้าง มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุ คคล
ในการรั บ นี้ ผู้ บริ หาร พนั กงานทุ กระดั บ และลู กจ้างผู้ รั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ จ ะต้ อ งแจ้ ง รายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้ นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นหรือผู้บริหารสูงสุดในทันที
ที่สามารถกระทาได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม
และสมควรที่จ ะให้ ผู้ บ ริ ห าร พนั กงานทุกระดับ และลู กจ้างผู้ นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้ คืน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถคืนได้ ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์
ให้แก่ ททท. โดยเร็ว
การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้าย
มาตรการนี้
/ มาตรการ ...

-๔มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน
๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม
หรือความแตกต่างระหว่างสินน้าใจและสินบนได้ รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น
๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และลูกจ้าง เห็นความสาคัญและมีจิตสานึก
ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้
หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
๓. กากับดูแลให้การดาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๔. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้ครอบคลุมในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ
ทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทาความเข้าใจกับผู้ใต้
บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
๕. ตรวจสอบการดาเนินการและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคู่ค้า ผู้มาติดต่อ ประชาชนรวมทั้ง
พนักงานทุกระดับและลูกจ้างรับทราบถึงความผิดและบทกาหนดโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ตอบแทน โดยเฉพาะเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผู้รับสินบนกับผู้ให้สินบน อันเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช.
๖. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานทุกระดับและลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใด ที่แจ้งเบาะแส
หรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึง พนักงานทุกระดับและ
ลูกจ้างที่ปฏิเสธต่อการกระทา โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส
หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กาหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
๗. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และลูกจ้าง เป็นผู้กระทาความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชา
จะต้องดาเนินการทางวินัยกับผู้กระทาผิดนั้น
๘. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ การ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ ผู้อานวยสานักนักผู้ว่าการ เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการรับแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จัดทาข้อมูลสถิติการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและรายงานข้อมูลให้ผู้ว่าการ ททท. ทราบ
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