
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
----------------------------------------------- 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษากรุ ง เทพมหานคร  ได้ด า เนินการบริหารงาน                          
ตามหลักธรรมาภิบาล และด าเนินงานตามนโยบายด้วยความเป็นธรรม มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จึงก าหนดมาตรการป้องกัน
การรับสินบน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด 
 1. ให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 อย่างเคร่งครัด 
 2. ห้ามบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รับหรือถามน าถึงการ
รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ                    
หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน 
การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าที่ พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ                        
ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติ และการจัดสวัสดิการตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายใน
ของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา 
เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ 
พ.ศ. 2543 ดังต่อไปนี้ 
  2.1 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สิน จากปู่ ย่า ตา ยาย 
ลูก หลาน เหลน ลื่อ พ่ี ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่าง ๆ ในความเป็นญาติ 
เช่นเดียวกับกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมิได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สิน         
ในกรณีนี้จึงไม่สามารถน าไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการ
รับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจ านวนเท่าไร 
จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สิน 
  2.2 การรับของขวัญหรือประกาศประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาส
ต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคมเท่านั้น             
และต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 
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  2.3 การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร 
มอบบัตรก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้อนรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประ เพณี              
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า         
ไม่เกิน 3,000 บาท 
  2.4 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 3. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามข้อ 1 ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย 
 4. ห้ามบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้ของขวัญ               
แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญ
แก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่มี
มูลค่าเกิน 3,000 บาท 
 5. ห้ามบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ยินยอมหรือรู้เห็น
เป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนี้มีราคา
หรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 
 6. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ                   
เพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด                 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 7. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ในทันทีที่ สามารถ
กระท าได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น เหมาะสมหรือสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ             
ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้  ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันทีหากเป็นกรณีที่ไม่
สามารถคืนได้ก็ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดโดยเร็ว 
 8. ให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 
อย่างเคร่งครัด 
 9. ห้ามมิให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรี่ยไรในหมู่
ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่ 
ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
 10. ในการรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 
อย่างเคร่งครัด 
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กระบวนการจัดการตรวจสอบการรับสินบน 
 1. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบนจะต้องด าเนินการ 
  1.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มกฎหมายและคด ี
  1.2 ร้องเรียนทางไปรษณีย์  โดยส่งมาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 304/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
  1.3 E-mail : laws@bkkp.go.th , lawss.bkkp@gmail.com หรือช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข ์
บนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร www.bkkp.go.th 
 2. กระบวนการการแก้ไขปัญหา ด าเนินการตามคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร www.bkkp.go.th 
 ทั้งนี้ ให้กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                   
เป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน  
และรายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทราบ 

   ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 ข้าพเจ้า................................................................ต าแหน่ง......................................................................
กลุ่ม/หน่วย…………………………………………..……….สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ กรณีรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท 

วันที่
ได้รับ 

รายละเอียด ได้รับจาก 
มูลค่า

โดยประมาณ 
รับใน
โอกาส 

รับในนาม 
หน่วยงาน รายบุคคล 

       
       
       
       
       
       

            ลงชื่อ                          ผู้รายงาน 
            ต าแหน่ง............................................  
            วันที่..................................................  
........................................................................................................................................................................... 
(ส าหรับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร) 

 ตามท่ีได้รับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ขอให้ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้  
 (  ) อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 
 (  ) เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้ 
 (  ) ส่งมอบให้เป็นสมบัติแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ต่อไป 
 (  ) อ่ืนๆ........................................................................................................................ .......................... 
 
            ลงชื่อ                              ผู้บังคับบัญชา 
                  (.......................................) 
            วันที่.......................................... 
 
 
หมายเหตุ : ให้ส่งแบบรายงานฉบับนี้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                   
  กลุ่มกฎหมายและคดี ทุกครั้งที่มีการรายงานและให้กลุ่มกฎหมายและคดีสรุปเสนอ    
  ผู้บังคับบัญชาเป็นประจ าทุกเดือน 
 
 



 
 

มาตรการในการป้องกันการรับสินบน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

------------------------------------- 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ก าหนดมาตรการในการป้องกัน
การรับสินบนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ปฏิบัติ           
โดยเคร่งครัดซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้าง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีคุณธรรมและมีความโปร่งใส                 
ในการท างาน โดยปราศจากการรับสินบน ดังนี้ 
  1. การปฏิบัติตนเกีย่วกับการให้หรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.1 ห้ามมิให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตมกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญติัแห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ซึ่งมีดังนี้ 
  (1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่
เหมาะสมตามฐานานุรูป 
 (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่า      
ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
 (3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคล
ทั่วไป 
 1.๒ ของขวัญทั้ งหมดที่มีทางประวั ติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ 
พระพุทธรูป เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็ถือว่าของขวัญนั้นๆเป็นทรัพย์สิน ขององค์กร            
ไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด 
 ๑.๓ ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
ไม่ต้องรายงาน หรืออาจเก็บเป็นของตนองได้ ทั้งนี้  เ พ่ือปฏิบั ติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน               
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา                  
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 1.๔ ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๗,๐๐๐ บาท              
ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 
 1.๕ ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มี ค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท 
และเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการ                
หรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐคนนั้นๆรับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม ่
 1.6 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑,๕๐๐บาท ให้ส่งมอบ
เป็นทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาต                      
ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงาน                  
ขณะด ารงต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น 
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 ๑.๗ ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่าของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้ 
คนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมคี่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 
 ๑.8 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการ 
แม้จะต่างคน ต่างกลุ่ม เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 
 1.9 ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ ได้รับการเพ่ือเป็นการขอบคุณจาก
ผู้รับบริการ (ประชาชนและองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชน          
ว่ามีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออาจก่อให้เกิด
ความรู้สึกชอบและคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 
 1.1๐ เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่             
ในสถานการณใ์ดๆ 
  ๒. ค่ารับรองที่เป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ยง เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือแสดงออกถึง
ความสัมพันธ์อันดีต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น พาไปรับประทานอาหารที่โรงแรมหรู มอบบัตร
ก านัลของห้างสรรพสินค้าชื่อดังให้ในโอกาสวันเกิด เป็นต้น การรับค่ารับรองหรือของขวัญนั้น ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องค านึงถึงเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๗ โดยค่ารับรองและของขวัญต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ            
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม เท่านั้น         
และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,0๐๐บาท เช่น บุคคลภายนอกมอบกระเช้า
ผลไม้ มูลค่า ๕๐๐ บาท ให้แก่ข้าราชกรครูและบุคลกรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสเยี่ยมไข้ได ้
  มาตรา ๑๐๓ ก าหนดว่า ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด                
จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ หรือข้อบังคับที่ออก
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา              
ตามหลักเกณฑแ์ละจ านวนที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด สามารถกระท าได้ตามเงื่อนไขของระเบียบส านัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ คือ ต้องให้เนื่องในโอกาส 
ต่างๆ โดยปกติ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน ๓,0๐๐ บาท เช่นเดียวกับเงื่อนไข             
ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  3. การเรี่ยไร ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
ที ่ศธ ๐๔๐๐9/ว ๑8๑9 ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์
ตอบแทน เพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ.๒๕5๒ โดยเคร่งครัด 
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  ๔. การรับแป๊ะเจี๊ยะ (รับฝากนักเรียน) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง    
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการ                   
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรียกรับเงิน “แปะ๊เจี๊ยะ” ของโรงเรียนทั่วประเทศ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหา
การทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาต่อไป               
ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพ้ืนฐาน ลับ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1039 ลงวันที่               
๒7 มีนาคม ๒๕61 และตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 1819 
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาส               
ในการเข้าเรียนในสถานศึกษา 


