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 1 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ:อักษรเจริญทัศน์, 2538), 839. 
2 ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 
  พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (กรุงเทพฯ:ราชบัณฑิตยสถาน, 2556), 248.  

  3 “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา      
       ของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2543”ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 118 ก (19 ธันวาคม 2543), 18. 

    

ประกาศการยาสบูแหง่ประเทศไทย 
เรือ่ง นโยบายปอ้งกันการรับสนิบน การใหแ้ละรับของขวญั (No Gift Policy) 

ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๖ 
1.  หลักการ 

 การยาสูบแห่ งประเทศไทย เป็นองค์กรที่บริหารงานโดยยึดหลักการก ากับดูแล กิจการที่ ดี  
มีธรรมาภิบาล ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมสุจริต เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและ
ป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน การให้และรับของขวัญ (No Gift Policy) โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม สอดคล้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 126 - 129 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 เพ่ือถือปฏิบัติโดยทั่วกันดังนี้ 

2.  ค านยิาม 

 ข้อความหรือค าใด ๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ มีความหมายดังต่อไปนี้ 

 “ผู้บรหิาร” หมายความว่า ผู้ที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าข้ึนไป  

 “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างทุกประเภทของการยาสูบแห่งประเทศไทย  

  “สินบน” หมายความว่า ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ที่ให้แก่บุคคลเพ่ือจูงใจให้ผู้นั้นกระท าการ หรือ 
  ไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง ไม่ว่าการกระท านั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ 1  

 “คอร์รัปชัน” หมายความว่า โกง, เบียดบัง, ทุจริต, ฉ้อราษฎร์บังหลวง, รับสินบน 2  

 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
  อ่ืนใดจากญาติ หรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
 วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 3 

 “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ  
  การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 3 

 “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน 
 ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 3 

“ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กัน เพ่ืออัธยาศัยไมตรี และ 
ให้ความหมายรวมถึงเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์ 
หรือให้เป็นสินน ้าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส้าหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคา 
ทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางหรือท่องเที่ยวค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือ 
หลักฐานอ่ืนใด การช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ภายหลัง 1 
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 “ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความ 
  รวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ 
  ความช่วยเหลือตามมารยาท ที่ถือปฏิบัติกันในสังคม 1 

 “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ 
  มารดาเดียวกัน 1 

3. ขอบเขต 

 3.1 นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 

 3.2 นโยบายฉบับนี้คาดหวังให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการยาสูบแห่งประเทศไทย คู่ค้า  
   ตัวแทน ที่ปรึกษา และตัวกลางทางธุรกิจอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือกระท าการในนามขององค์กร   
   ยึดมัน่ในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบายฉบับนี้ 

4. บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง 

 4.1 ผู้บริหารมีหน้าที่ควบคุม สนับสนุน และขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  
   เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการรับหรือให้สินบน และคอร์รัปชันที่อาจเกิดจากกระบวนการทางธุรกิจ หรือ 
   กระบวนการอ่ืน ๆ ขององค์กร รวมถึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินการต่อต้านการรับ  
   หรือให้สินบน และคอร์รัปชันไปยัง คู่ค้า ตัวแทน ตัวกลาง ที่ปรึกษา หรือผู้ที่มี ความเกี่ยวโยง 
     ทางธุรกิจอ่ืน ๆ ขององค์กร หรือกระท าการในนามขององค์กร 

 4.2 ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบท าให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงและมีความ 
   เข้าใจนโยบายฉบับนี้ และจะต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่พนักงานในการต่อต้านการรับ หรือให้
   สินบน และคอร์รัปชัน 

 4.3 ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ กรณีมีข้อสงสัย  
   หรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงาน 
   ที่ก าหนดไว้ 

 4.4 คู่ค้า ตัวแทน ตัวกลาง ที่ปรึกษา หรือผู้ที่มีความเกี่ยวโยงทางธุรกิจอื่น ๆ ขององค์กร หรือกระท าการ 
   ในนามขององค์กร องค์กรจะปฏิบัติกับบุคคลเหล่านี้ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ ตั้งแต่เริ่มต้น 
   ความสัมพันธ์ และในภายหลังตามความเหมาะสม รวมทั้งบุคคลเหล่านี้จะต้องให้ความร่วมมือในการ 
   ตรวจสอบสถานะ หรือให้ค ามั่นในการต่อต้านการรับ หรือให้สินบน และคอร์รัปชัน 

5. แนวทางปฏิบัติ 

 5.1 ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบาย โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วม หรือเกี่ยวข้องกับเรื่อง 
  การรับ หรือให้สินบน และการคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 5.2 ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ 
  ขององค์กร หรือประโยชน์ของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กร หรือประโยชน์ของผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง 
  กับตน ทั้งในลักษณะของญาติ เพ่ือน หรือผู้เกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืน ๆ 
 

1 “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544” ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ    
   104 ง (22 ตุลาคม 2544), 7-8. 
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 5.3 ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก 
   ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ 
   ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์ อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา  
   ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 1 

 5.4 ข้อยกเว้น กรณีท่ีผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับทรัพย์สินได้ 2 

  5.4.1 ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดได้เมื่อมี กฎหมาย หรือ 
    กฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  5.4.2 ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดได้  ตามประกาศ 
    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน 
    หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 3  

     5.4.2.1 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสม 
       ตามฐานานุรูป 4 

   5.4.2.2 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืน ซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการ 
     รับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

   5.4.2.3 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

 5.5 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยไม่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ 5.4 ซึ่งผู้บริหาร และพนักงาน  
   ได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี 
   ระหว่างบุคคล ผู้บริหาร และพนักงานผู้นั้น ต้องแจ้งรายละเอียด ข้อเท็ จจริงเกี่ยวกับการรับ 
   ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อผู้บังคับบัญชาที่สังกัดโดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่า 
   มีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้ผู้บริหาร และพนักงานผู้นั้นรับ 
   ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาที่ผู้บริหาร และพนักงานผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินดังกล่าว  
   ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้ผู้บริหาร และ 
   พนักงานผู้นั้น ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่ผู้บริหาร และ 
   พนักงานผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

  เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าผู้บริหาร และพนักงานผู้นั้นไม่เคยได้รับ 
   ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 1 

 

 

 

 

 

 

 1  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, คู่มือ แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบ 
    รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เร่ือง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรา 103, 13. 
 2 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, คู่มือ แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบ 
    รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรา 103, 14-15. 
 3 “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา      
      ของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2543”ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 118 ก (19 ธันวาคม 2543), 18-19. 
 4 “ฐานานุรูป หมายถึง ฐานะ” ใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ:อักษรเจริญทัศน์, 2538), 292. 
 



 
 

  
 

๔ 

  ในกรณีที่ผู้บริหารที่ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้ ว่าการการยาสูบ 
    แห่งประเทศไทย ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้ว่าการ 
   การยาสูบแห่งประเทศไทย เพ่ือด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

  ในกรณีที่ผู้บริหารที่ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้ ว่าการการยาสูบ 
   แห่งประเทศไทย ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อ 
   คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย  เพ่ือด าเนินการตามความในวรรคหนึ่ ง  และ 
   วรรคสอง 

 5.6 ผู้บริหาร และพนักงาน จะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา 
   นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 2 

  การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม ผู้บริหาร และพนักงาน จะให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่า 
   เกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับการรับ 
   ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
   ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้ (รายละเอียดตามข้อ 5.4.2) 

  5.7 ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมทั้ง กฎหมาย กฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ 
   หากผู้บริหาร และพนักงานพบเห็นการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อแนวทางการปฏิบัติของนโยบายฉบับนี้  
   รวมทั้ง กฎหมาย กฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือพบเห็นการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตสามารถ 
   แจ้งเหตุดังกล่าวได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร และข้อร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 02 229 1000  
  หรือทางเว็บไซต์ของ การยาสูบแห่งประเทศไทย (หัวข้อ ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน)       

 5.8 การยาสูบแห่งประเทศไทย จะด าเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติ 
     ตามนโยบายนี้  รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระท าความผิดหรือรับทราบ 
   การกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้ หรือกฎหมาย  
   กฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้ 

 

 

  

 

 

 

 
1 “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา      
  ของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2543”ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 118 ก (19 ธันวาคม 2543), 19. 
2 “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544” ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ    
  104 ง (22 ตุลาคม 2544), 8. 
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