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คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ

กองกฎหมาย
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   มีนาคม ๒๕๖๒

ค�าน�า

ด้วยบุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่าง ๆ ให้ความส�าคัญในการให้บริการด้าน 

การสาธารณสขุของหน่วยบรกิารในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุเป็นจ�านวนมาก ซึง่จะเห็นได้จากการท่ีประชาชน 

และนิติบุคคลต่างๆ ได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น เงินสด  

เครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนอาคาร งานก่อสร้าง หรือท่ีดิน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย  

ความโปร่งใส มีกระบวนการในการตรวจสอบและความมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน

ของหน่วยบริการ กระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงได้ก�าหนดระเบียบกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงานบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น

เนื่องจากระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงานบริการ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นระเบยีบท่ีเพิง่ประกาศใช้บังคบั เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิติังานยังไม่มคีวามรูแ้ละความเข้าใจในกระบวนการ

การรับบริจาค จึงเกิดการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงจ�าเป็นต้องมีแนวทางให้เจ้าหน้าที ่

ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในกระบวนการ แนวทางการรับบริจาค รวมถึง 

การรับบริจาคท่ีจะต้องขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ก่อนการรับบริจาค  

จึงได้จัดท�าคู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการขึ้น 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
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ส่วนที่ ๑
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาค

และทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัจจุบันประชาชน และนิติบุคคลต่าง ๆ ให้ความสนใจบริจาคเงิน เครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจน
อาคาร งานก่อสร้าง หรือท่ีดินให้แก่หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นจ�านวนมาก ซึ่งโดยทั่วไป
การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ ตลอดจนการน�าเงินบริจาคหรือดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สิน 
ซึง่มผีูบ้รจิาค ส่วนราชการจะน�าไปจ่ายหรอืก่อหนีผ้กูพนันัน้ ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ เว้นแต่จะเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการรับเงินหรือทรัพย์สิน  
ตลอดจนการน�าเงินหรือทรัพย์ที่ได้รับบริจาคดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับบริจาค ดังนั้น เพื่อให้เกิด 
ความเรยีบร้อย ความโปร่งใส มีกระบวนการในการตรวจสอบและความมีประสทิธภิาพเกีย่วกบัการรบับรจิาคเงิน 
หรอืทรพัย์สนิของหน่วยบรกิาร กระทรวงสาธารณสขุโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงัจงึได้ก�าหนดระเบยีบ 
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงานบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น

ระเบยีบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงนิบริจาคและทรพัย์สนิบรจิาคของหน่วยงานบรกิาร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป คือ วันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๖๑ 

ระเบียบนี้แบ่งออกเป็น ๓ หมวด ประกอบด้วย
หมวด ๑ คณะกรรมการ 
หมวด ๒ การรับเงินหรือทรัพย์สิน แบ่งออกเป็น 
 ส่วนที่ ๑ หลักการทั่วไป 
 ส่วนที่ ๒ การรับเงินบริจาค 
 ส่วนที่ ๓ การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ และ
 ส่วนที่ ๔ การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ 
หมวด ๓ การใช้เงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน 
ดังนั้น เมื่อระเบียบนี้เป็นระเบียบที่เพิ่งประกาศใช้บังคับ การศึกษาและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 

ตลอดจนแนวทางที่ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้ประกอบการพิจารณาด�าเนินการตามระเบียบจึงเป็น
สิ่งส�าคัญ จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องมีคู่มือในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ขึ้น

๑. ค�านิยาม
ระเบียบข้อ ๔ ก�าหนดค�านิยามไว้ดังนี้
“เงินบริจาค” หมายถึง เงินที่มีผู้มอบให้หน่วยบริการเพื่อใช้ในกิจการของหน่วยบริการ โดยระบุ

วัตถุประสงค์หรือไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ หรือระบุวัตถุประสงค์ไว้ไม่ชัดแจ้ง
“ทรัพย์สิน” หมายถึง สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้มอบให้หน่วยบริการเพื่อใช้ประโยชน์ใน

กิจการของหน่วยบริการ
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“หน่วยบริการ” หมายถึง 
(๑) โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติหรือที่เรียกช่ือเป็น

อย่างอื่นแต่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือ
(๒) ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ หรือหน่วยงานอื่นใดในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งด�าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการสาธารณสุข ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายถึง ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าอธิบดี

๒. คณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ
ระเบียบข้อ ๖ ประกอบข้อ ๗ ก�าหนดให้หัวหน้าหน่วยบริการเป็นผู้มีอ�านาจแต่งต้ังคณะกรรมการ  

โดยมีองค์ประกอบ และอ�านาจหน้าที่ดังนี้
๒.๑  องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน แต่ไม่เกนิ ๗ คน โดยแต่งตัง้ 

จากบุคคลดังต่อไปนี้
 (๑) หัวหน้าหน่วยบริการ  ประธานกรรมการ
 (๒) กรรมการอื่น แต่งตั้งจากบุคคลดังนี้
  - ข้าราชการ กรรมการ
  -  ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ กรรมการ
  -  ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ
 (๓) หัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน เลขานุการ
 หมายเหตุ: (๑) กรรมการอื่นที่หัวหน้าหน่วยบริการแต่งตั้งจากข้าราชการ ข้าราชการที่เกษียณ

อายุราชการ และผู้แทนภาคประชาชน รวมกับประธานกรรมการแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน 
     (๒) ส�าหรับหัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  

ซึ่งตามระเบียบก�าหนดให้หัวหน้าหน่วยบริการแต่งต้ังเป็นเลขานุการคณะกรรมการนั้น หัวหน้าหน่วยบริการ 
อาจจะพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและเลขานุการด้วยก็ได้

๒.๒  อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้
 (๑)  วางแผนการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๒)  พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๓)  วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๔)  จัดท�ารายงานการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๕)  ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๖)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด�าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 ทั้งนี้ การด�าเนินการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินท่ีมีผู ้บริจาคข้างต้นให้สอดคล้องกับทิศทาง 

การพัฒนาของหน่วยบริการ
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๓. การรับเงินหรือทรัพย์สิน
๓.๑  หลักการและข้อห้ามในการรับเงินหรือทรัพย์สิน ก�าหนดไว้ในระเบียบข้อ ๘ ประกอบข้อ ๙ โดยมี

หลักการดังนี้
 (๑)  หลักการรับเงินหรือทรัพย์สิน ให้หน่วยบริการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้
  -  ต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ของหน่วยบริการที่จะได้รับ
  -  ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์  

หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ
  - ต้องค�านึงถึงประโยชน์และภาระที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยบริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
 (๒)  ข้อห้ามในการรับเงินหรือทรัพย์สิน ให้หน่วยบริการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้
  -  ห้ามมิให้หน่วยบรกิารรบัเงนิหรอืทรพัย์สินทีผู่บ้รจิาคระบเุงือ่นไขของการบริจาคอนัเป็นภาระ 

หรือข้อเรียกร้องแก่หน่วยบริการเกินความจ�าเป็น
  -  ในการรับบริจาคที่ดินจากเอกชนเพ่ือใช้ประโยชน์ในหน่วยบริการ หากไม่มีแผนงานหรือ

โครงการชัดเจนรองรับการใช้ประโยชน์ในท่ีดินตามวัตถุประสงค์ของผู้ท่ีแสดงความประสงค์จะยกที่ดินให้แก ่
หน่วยบริการ ห้ามหน่วยบริการรับบริจาคที่ดินดังกล่าว

๓.๒  การรับเงินบริจาค
 (๑)  วิธีการรับเงินบริจาค ระเบียบข้อ ๑๐ ก�าหนดให้หน่วยบริการรับเงินบริจาคตามวิธีการดังนี้
  -  เงินสด
  -  เช็คหรือดร๊าฟที่ธนาคารสั่งจ่าย
  -  ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
  -  รับเงินบริจาคโดยวิธีอื่นๆ เช่น ผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
 (๒)  การเก็บรักษาเงินบริจาค ระเบียบข้อ ๑๑ ก�าหนดให้หน่วยบริการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ทีเ่ป็นธนาคารพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์ ชือ่บญัช ี“บญัชเีงนิบริจาคของ (ชือ่หน่วยบริการ)” เพือ่รองรบัเงนิบรจิาค 
ของหน่วยบริการ

 (๓)  การออกใบเสร็จรับเงินบริจาค ระเบียบข้อ ๑๒ ก�าหนดให้หน่วยบริการที่ได้รับเงินบริจาค  
ให้ออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้บริจาคโดยระบุชื่อผู้บริจาค จ�านวนเงินที่รับบริจาค หรือข้อมูลอื่นใด เพื่อให้ผู้บริจาค
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลน�าไปด�าเนินการลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

    -  กรณผีูบ้รจิาคก�าหนดวัตถปุระสงค์ในการบรจิาคไว้ ให้ระบไุว้ในใบเสรจ็รบัเงนินัน้ให้ชดัเจน
  -  กรณีไม่สามารถระบุชื่อผู้บริจาค ให้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินว่า “ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม”
       -  กรณีการรับเงินสดผ่านตู้บริจาคไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงินให้หัวหน้าหน่วยบริการแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจนับเงินจากตู้บริจาค และน�าเงินพร้อมท้ังรายงานสรุปจ�านวนเงินท่ีได้รับผ่านตู้บริจาค  
ส่งให้หัวหน้าการเงินเพื่อน�าเสนอหัวหน้าหน่วยบริการทราบ

๓.๓  การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ 
 (๑)  หลักการรบับรจิาคทรพัย์สินท่ีเป็นอสงัหาริมทรพัย์ ระเบียบข้อ ๑๓ ก�าหนดว่าเมือ่หน่วยบริการ

ได้รับบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน ให้หน่วยบริการด�าเนินการดังนี้
  -  ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองของผู้บริจาค รวมทั้งภาระติดพันในที่ดิน
  -  ประเมินมูลค่าของอาคาร งานก่อสร้าง ท่ีดนิ หรอือาคารงานก่อสร้างพร้อมทีด่นิท่ีรบับรจิาค 

โดยเทียบเคียงราคาประเมินงานของกรมที่ดิน หรือราคากลางของทางราชการ
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  -  การรับบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ผู้บริจาคได้ก่อสร้างเองในที่ดินซึ่งหน่วยบริการขอใช้
ประโยชน์จากส่วนราชการอื่น หน่วยบริการที่ขอใช้ประโยชน์จะต้องท�าความตกลงกับส่วนราชการนั้นๆ ให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อน

  -  การรับบริจาคอาคาร งานก่อสร้างที่ผู้บริจาคได้ก่อสร้างเองในที่ดิน ซึ่งอยู่ในความปกครอง
ดูแลหรือใช้ประโยชน์ของหน่วยบริการ หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากส่วนราชการอื่น ให้หน่วยบริการใช้
ดุลยพินิจในการรับบริจาคอาคารที่มีผู้ประสงค์จะก่อสร้างโดยอาจก�าหนดให้ผู้บริจาคมีหลักประกันการก่อสร้าง
อย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้

  -  ขออนมุตัหิวัหน้าส่วนราชการก่อนการรบับรจิาค โดยส่งข้อมลูในการรบับรจิาค และเอกสาร
ทีเ่กีย่วข้อง กรณกีารรบับรจิาคอาคาร งานก่อสร้าง ท่ีดิน หรอือาคารงานก่อสร้างพร้อมท่ีดิน ขอให้ค�านงึถงึเหตผุล
ความจ�าเป็นในการก่อสร้าง ตลอดจนแผนการบรหิารจดัการด้านก�าลงัคน บรหิารทรพัยากร ท่ีเหมาะสม และต้อง
ส่งเอกสารที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์จะขอบริจาคมาประกอบการพิจารณาด้วย

 (๒)  การรบับริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ระเบยีบข้อ ๑๔ ก�าหนดว่าการรบับรจิาคอาคาร งานก่อสร้าง  
ให้หน่วยบริการด�าเนินการตามเงื่อนไขดังนี้

  -  จะต้องก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างตามแบบแปลนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
  -  หากมีความจ�าเป็นจะใช้แบบแปลนท่ีไม่ใช่แบบแปลนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  

จะต้องเป็นแบบแปลนที่มีผู้รับผิดชอบทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทุกสาขา ลงนามรับรองในแบบแปลนโดยผู้รับรอง
ต้องแนบใบอนญุาตให้เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพแต่ละสาขาตามกฎหมายมาประกอบการพจิารณาด้วย และให้หัวหน้า
หน่วยบริการที่จะรับบริจาครับรองว่าได้ตรวจสอบผู้รับรองในแบบแปลนถูกต้องแล้ว

  -  หวัหน้าหน่วยบริการทีจ่ะรบับรจิาคจะต้องให้ความเห็นชอบผงัหลกัอาคาร งานก่อสร้างด้วย 
และหากมีปัญหาให้ปรึกษากองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นกรณีไป

 (๓)  การข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ ระเบียบข้อ ๑๕ ก�าหนดว่าอาคาร งานก่อสร้างท่ีรับบริจาค 
ไม่ว่าจะปลูกสร้างในที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุหรือในที่ดินอื่นให้แจ้งกรมธนารักษ์ หรือส�านักงานธนารักษ์พื้นที่ที่มี
อ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ปลูกสร้างเสร็จ เพื่อด�าเนินการขึ้นทะเบียน
ที่ราชพัสดุ

 (๔)  การขอตัง้ชือ่อาคาร หรอืทรพัย์สินบริจาค ระเบยีบข้อ ๑๖ ก�าหนดว่าผู้บริจาคทีม่คีวามประสงค์
จะติดตั้งชื่อผู้บริจาคหรือชื่ออื่น เป็นชื่ออาคารหรือทรัพย์สินที่บริจาคให้หน่วยบริการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ตามนัยระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตั้งชื่อหน่วยบริการ อาคาร หรือ
ทรัพย์สินของหน่วยบริการที่ได้รับจากผู้บริจาคหรือที่ได้จัดสร้าง หรือซื้อจากเงินที่ได้รับบริจาค พ.ศ. ๒๕๕๘

 (๕)  การออกหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ระเบียบข้อ ๑๗ ก�าหนดว่า 
ส�าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้หน่วยบริการออกหนังสือรับรองการบริจาคและระบุตามมูลค่าที่
ประเมินมูลค่าได้ เพื่อให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล น�าไปด�าเนินการลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประมวล
รัษฎากร 

  ส�าหรบับคุคลธรรมดาซึง่ไม่สามารถน�าไปขอลดหย่อนภาษีเงินได้ ให้หน่วยบรกิารประสานงาน
และด�าเนินการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการแล้วแต่กรณี ออกหนังสือตอบขอบคุณหรือออกใบอนุโมทนาบัตรให้
แก่ผู้บริจาคหรือด�าเนินการเพื่อขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริจาคดังกล่าวต่อไป
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๓.๔ การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์
 (๑)  หลักการรบับรจิาคทรพัย์สนิท่ีเป็นสงัหารมิทรัพย์ ระเบยีบข้อ ๑๘ ก�าหนดว่าเมือ่หน่วยบรกิาร

ได้รับบริจาคสังหาริมทรัพย์ ให้หน่วยบริการด�าเนินการดังนี้
  -  ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง และภาระติดพันในทรัพย์สิน
  -  ประเมินราคาทรัพย์สินที่รับบริจาค
กรณท่ีีบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลซึง่ได้บริจาคประสงค์จะน�าไปด�าเนนิการขอลดหย่อนภาษเีงินได้

ตามประมวลรัษฎากรต้องเป็นการบริจาคทรัพย์สินใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน
 (๒)  การออกหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สินท่ีเป็นสังหาริมทรัพย์ ระเบียบข้อ ๑๙ ก�าหนดให้

หน่วยบริการออกหนังสือรับรองการบริจาคและระบุตามมูลค่าที่ประเมินมูลค่าได้

๔. การใช้ การจ่าย และการเก็บรักษาเงินบริจาค
๔.๑  การใช้เงินบริจาค ระเบียบข้อ ๒๐ ก�าหนดไว้ดังนี้
 (๑)  เงนิบรจิาคและดอกผลทีเ่กดิขึน้จะน�าไปก่อหนีผ้กูพนัหรอืจ่ายได้เฉพาะเพือ่การปฏิบตัริาชการ

ของหน่วยบริการ
 (๒)  เงินบริจาคที่ระบุวัตถุประสงค์ ให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
 (๓)  เงนิบรจิาคทีไ่ม่ระบวุตัถปุระสงค์ หรอืระบวุตัถปุระสงค์ไว้ไม่ชดัแจ้งให้ใช้เพือ่การปฏิบตัริาชการ

ของหน่วยบริการ ตามแผนที่คณะกรรมการก�าหนด
๔.๒  การจ่ายเงินบริจาค
 (๑)  ผู้มีอ�านาจอนุมัติการจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเงินบริจาค ระเบียบข้อ ๒๑ ก�าหนดให้หัวหน้า 

ส่วนราชการ หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติการจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเงินบริจาค
ของหน่วยบริการ

 (๒)  การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาค ระเบียบข้อ ๒๒ วรรคสอง ก�าหนดว่าวิธี
ปฏบัิติเก่ียวกับการจดัซือ้จดัจ้างและการพสัดโุดยใช้เงินบรจิาค รวมท้ังดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงนิบริจาค 
ร่วมกับเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๓  การจัดท�ารายงานการรับ-จ่ายเงินบริจาค ระเบียบข้อ ๒๔ ประกอบข้อ ๒๕ ก�าหนดไว้ดังนี้
 (๑)  ให้หน่วยบรกิารจดัท�ารายงานการรบั-จ่ายเงนิบรจิาค และส่งรายงานมาท่ีหน่วยงานคลงัของ

ส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อรายงานกรมบัญชีกลางภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
 (๒)  ให้หน่วยบรกิารเกบ็รวบรวมหลกัฐานทัง้หมด และรายงานหน่วยงานต้นสงักดัเพือ่ให้ส�านกังาน

การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป
๔.๔  การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง ก�าหนดว่าวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน  

การเก็บรักษาเงิน การบัญชี และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
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ส่วนที่ ๒
แนวทางการรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค

ตามระเบียบแบ่งการรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาคออกเป็น ๓ ส่วนดังนี้
(๑) การรับเงินบริจาค
(๒) การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ และ
(๓) การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์
ดังน้ัน เพื่อให้การพิจารณาด�าเนินการรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการเป็นไปโดย

ถูกต้อง ขอให้พิจารณารับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาคตามแนวทางดังต่อไปนี้

๑ แนวทางการรับเงินบริจาค
การรับเงินบริจาค ให้หน่วยบริการพิจารณาด�าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้
๑. หน่วยบรกิารแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มาคณะหนึง่ เรยีกว่า “คณะกรรมการบรหิารเงินและทรพัย์สินที่

มผีูบ้รจิาคของหน่วยบริการ” การแต่งตัง้คณะกรรมการนีเ้ป็นอ�านาจของหัวหน้าหน่วยบรกิาร โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน โดยแต่งตั้งจากบุคคลดังนี้

 (๑)  หัวหน้าหน่วยบริการ  ประธานกรรมการ
 (๒)  กรรมการอื่น แต่งตั้งจากบุคคลดังนี้
  - ข้าราชการ  กรรมการ
  -  ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ กรรมการ
  -  ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ
 (๓) หัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน เลขานุการ
 ทั้งนี้ การออกค�าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการข้างต้น หน่วยบริการอาจพิจารณาใช้แบบค�าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ ตามตัวอย่างท่ี ๑ เป็นแนวทางในการ 
ออกค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการได้

  หมายเหตุ: (๑)  กรรมการอืน่ทีห่วัหน้าหน่วยบรกิารแต่งตัง้จากข้าราชการ ข้าราชการทีเ่กษยีณ
อายุราชการ และผู้แทนภาคประชาชน รวมกับประธานกรรมการแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน 

    (๒)  ส�าหรับหัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
ซึ่งตามระเบียบก�าหนดให้หัวหน้าหน่วยบริการแต่งต้ังเป็นเลขานุการคณะกรรมการนั้น หัวหน้าหน่วยบริการ 
อาจจะพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและเลขานุการด้วยก็ได้

    (๓)  ส�าหรับกรณีที่หัวหน้าหน่วยบริการใดได้แต่งตั้งคณะกรรมการไว้แล้ว  
คณะกรรมการดังกล่าวสามารถรับบริจาคได้โดยไม่ต้องมีการแต่งตั้งใหม่แต่อย่างใด และคณะกรรมการดังกล่าว
สามารถพจิารณารบับรจิาคได้ทัง้เงิน สังหารมิทรพัย์ และอสงัหารมิทรพัย์ โดยหัวหน้าหน่วยบรกิารไม่ต้องแต่งตัง้ 
คณะกรรมการขึ้นรับบริจาคเป็นรายครั้งอีกแต่อย่างใด

โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
 (๑)  วางแผนการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๒)  พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๓)  วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๔)  จัดท�ารายงานการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
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 (๕)  ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๖)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด�าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 (๗)  อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 ทั้งน้ี การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้แก่ 

หน่วยบริการ คณะกรรมการต้องพิจารณารับบริจาคให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของหน่วยบริการด้วย
๒.  ให้หน่วยบริการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  

“บัญชีเงินบริจาคของ (ชื่อหน่วยบริการ)” เพื่อรองรับและเก็บรักษาเงินบริจาคของหน่วยบริการ
บัญชีเงินบริจาคดังกล่าวหน่วยบริการต้องแยกออกจากบัญชีเงินเงินบ�ารุง หรือบัญชีเงินเรี่ยไรของ 

หน่วยบริการอย่างเด็ดขาด เนื่องจากวิธีปฏิบัติในการฝากเงินบริจาค เงินบ�ารุง หรือเงินเรี่ยไร มีการก�าหนด 
วิธีปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแยกออกจากกัน ดังนั้น หากหน่วยบริการใดยังไม่ได้เปิดบัญชีส�าหรับเงินบริจาค  
จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยบริการนั้นที่จะต้องเปิดบัญชีส�าหรับรองรับและเก็บรักษาเงินบริจาคของหน่วยบริการ  
และเพื่อให้เป็นไปตามที่ระเบียบก�าหนดไว้ด้วย

๓ .การรับเงินบริจาคให้หน่วยบริการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อห้ามดังต่อไปนี้
 ๓.๑  ต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ของหน่วยงานบริการที่จะได้รับ
 ๓.๒  ต้องเป็นการบรจิาคด้วยความสมคัรใจและไม่เป็นไปเพือ่แลกเปลีย่นผลประโยชน์ หรอืมเีงือ่นไข

ผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ
 ๓.๓  ต้องค�านึงถึงประโยชน์และภาระที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยบริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
 ๓.๔  ห้ามมใิห้หน่วยบริการรบัเงนิทีผู่บ้รจิาคระบเุงือ่นไขของการบรจิาคอนัเป็นภาระหรือข้อเรียกร้อง 

แก่หน่วยบริการเกินความจ�าเป็น
๔.  เมื่อปรากฏว่าบุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด แสดงความประสงค์บริจาคเงิน

ให้แก่หน่วยบริการนั้น ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาด�าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้
 ๔.๑  กรณีผู ้แสดงความประสงค์บริจาคเงิน เข้ามาบริจาคเงินท่ีหน่วยบริการด้วยตนเอง  

ขอให้เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายแจ้งให้ผูแ้สดงความประสงค์บรจิาคเงิน แสดงเจตนาบรจิาคเงินด้วยการกรอกข้อมลู 
ในใบแสดงความประสงค์บริจาคเงินแล้วมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน เว้นแต่
ผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงินได้จัดท�าหนังสือแสดงความประสงค์บริจาคเงินมาด้วยตนเอง และเจ้าหน้าที ่
ที่ได้รับมอบหมายเห็นว่าหนังสือดังกล่าวมีรายละเอียดและข้อมูลครบถ้วน หรือผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงิน
มเีหตจุ�าเป็นอืน่ แล้วแต่กรณี เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายอาจพจิารณาให้ผูแ้สดงความประสงค์บรจิาคเงนิไม่ต้อง
กรอกข้อมูลในใบแสดงความประสงค์บริจาคเงินก็ได้

  โดยผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงินสามารถบริจาคโดยวิธีดังนี้
  - บริจาคเป็นเงินสด
       -  จ่ายเป็นเช็คหรือดร๊าฟที่ธนาคารสั่งจ่าย
       -  โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
       -  โดยวิธีอื่นๆ เช่น ผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
 ๔.๒  กรณีผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงิน ไม่ได้เข้ามาบริจาคเงินที่หน่วยบริการด้วยตนเอง  

โดยผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงินอาจติดต่อขอบริจาคเงินให้แก่หน่วยบริการโดยวิธีการต่างๆ เช่น  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ หรือวิธีอื่นใด เป็นต้น ขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายสอบถามผู้แสดง 
ความประสงค์บริจาคเงินว่าสะดวกกรอกข้อมูลในใบแสดงความประสงค์บริจาคเงินหรือไม่ หากผู้แสดง 
ความประสงค์บริจาคเงินสะดวกที่จะกรอกข้อมูลในใบแสดงความประสงค์บริจาคเงิน ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมายจัดส่งใบแสดงความประสงค์บริจาคเงินให้แก่ผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงินกรอกข้อมูลพร้อมแนบ
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หลักฐานการบริจาคเงินและส่งกลับมายังหน่วยบริการตามวิธีการท่ีผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงินสะดวก  
และขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแจ้งผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงินว่าสามารถบริจาคเงินโดยวิธีดังนี้

       -  บริจาคเป็นเงินสด
      -  จ่ายเป็นเช็คหรือดร๊าฟที่ธนาคารสั่งจ่าย
       -  โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
       -  โดยวิธีอื่นๆ เช่น ผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
  ส�าหรับใบแสดงความประสงค์บรจิาคเงนิ หน่วยบรกิารอาจพจิารณาใช้ใบแสดงความประสงค์

บริจาคเงิน ตามตัวอย่างที่ ๒ เป็นแบบในการแจ้งให้ผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงินกรอกข้อมูลก็ได้
๕.  เมื่อผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงินได้ส่งมอบเงินให้แก่หน่วยบริการแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้ 

รับมอบหมายตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและจ�านวนเงิน เมื่อเห็นว่าข้อมูลและจ�านวนเงินมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายออกใบเสร็จรับเงินตามแนวทางดังต่อไปนี้

  -  ระบุชื่อผู้บริจาคในใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน เว้นแต่กรณีไม่สามารถระบุชื่อผู้บริจาคได้  
ให้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินว่า “ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม”

       -  ระบุจ�านวนเงินที่ได้รับบริจาคให้ถูกต้องและชัดเจน
       -  กรณีผู้บริจาคก�าหนดวัตถุประสงค์ในการบริจาค ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการบริจาคไว้ใน 

ใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน
       -  กรณีการรบัเงนิสดผ่านตูบ้รจิาคไม่ต้องออกใบเสรจ็รบัเงนิ โดยให้หวัหน้าหน่วยบรกิารแต่งตัง้ 

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจนับเงินจากตู้บริจาค และน�าเงินพร้อมท้ังรายงานสรุปจ�านวนเงินท่ีได้รับผ่านตู้บริจาค  
โดยใช้แบบรายงานสรปุการรบัและน�าส่งเงินบรจิาค ตามตวัอย่างท่ี ๑๓ ส่งให้หัวหน้าการเงนิเพือ่น�าเสนอหัวหน้า
หน่วยบริการทราบ เพื่อเป็นการควบคุมภายในท่ีดีควรมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจนับเงินไม่น้อยกว่า ๒ คน  
ตามวธิปีฏบิตัใินการรบัเงนิสดผ่านตูบ้รจิาค การด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้าง และการบนัทึกรายการบญัชีเงนิบรจิาค
และทรพัย์สนิทีร่บับรจิาค แจ้งเวยีนตามหนังสอืส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ท่ี สธ ๐๒๐๖.๐๗.๑/ว ๑๖๘ 
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

  - แบบใบเสร็จรับเงิน หน่วยบริการอาจพิจารณาใช้แบบใบเสร็จรับเงิน ตามตัวอย่างที่ ๓  
ในการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาคได้

ข้อสังเกต
การรับเงินผ่านตู้บริจาค เป็นเรื่องท่ีหัวหน้าหน่วยบริการเห็นชอบให้วางตู้บริจาคไว้ในหน่วยบริการ  

โดยไม่มีข้อความใดไปในทางเชิญชวนขอให้บริจาค หากมีข้อความเชิญชวนขอให้บริจาคถือว่าเป็นการเรี่ยไร
  -  ข้อมูลอื่นใด
เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจัดท�าใบเสร็จรับเงินเสร็จแล้ว ให้มอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาค 

ดังต่อไปนี้
  - ส�าหรับผู้บริจาคทีเ่ข้ามาบริจาคเงนิทีห่น่วยบรกิารด้วยตนเอง ขอให้เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย 

ส่งมอบใบเสรจ็รบัเงนิให้แก่ผูบ้รจิาคไว้เป็นหลักฐานในการบรจิาคเงนิ และส�าหรบัน�าใบเสรจ็รบัเงนิไปด�าเนนิการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรต่อไป

  - ส�าหรับผู้บริจาคที่ไม่ได้เข้ามาบริจาคเงินที่หน่วยบริการด้วยตนเอง ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมายสอบถามผู้บริจาคว่าประสงค์จะขอรับใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการบริจาคเงิน และส�าหรับ 
น�าใบเสร็จรับเงินไปด�าเนินการลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรหรือไม่ หากผู้บริจาคต้องการขอรับ 
ใบเสร็จรับเงิน ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสอบถามผู้บริจาคว่าต้องการรับใบเสร็จรับเงินด้วยวิธีการใด  
แล้วด�าเนินการส่งมอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาคต่อไป
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๖. ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายน�าเงินที่ได้รับบริจาค เก็บไว้ในบัญชีเงินบริจาคที่หน่วยบริการ 
เปิดบัญชีไว้

๘.  ให้เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายจดัท�ารายงานการรบัเงนิบรจิาค และเสนอให้คณะกรรมการพจิารณา
ให้ความเห็นชอบในการรับเงินบริจาคต่อไป

๙. การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใช้ร่วมกับเงินงบประมาณ 
หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินบริจาคที่ได้มาจากการเรี่ยไรนั้น โดยท่ีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗ (๖) ประกอบวรรคสี่ บัญญัติให้พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
การจดัซือ้จดัจ้างของสถาบนัอดุมศกึษาหรอืสถานพยาบาลทีเ่ป็นหน่วยงานของรฐัโดยใช้เงนิบรจิาครวมท้ังดอกผล 
ของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ และให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อย 
ต้องมีหลักการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง  
โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล สถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิหรอืทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่แต่ปฏบิตังิาน 
ในลกัษณะเดยีวกัน หรอืส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ หรอืหน่วยงานอืน่ใดในสงักดั
กระทรวงสาธารณสขุซึง่ด�าเนนิการและประสานงานเกีย่วกบัสาธารณสขุ ตามทีป่ลดักระทรวงสาธารณสขุประกาศ
ก�าหนด ดังน้ัน การจัดซือ้จัดจ้างโดยใช้เงินบรจิาครวมท้ังดอกผลของเงนิบริจาค โดยไม่ใช้ร่วมกบัเงนิงบประมาณ 
หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินบริจาคที่ได้มาจากการเรี่ยไร ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้

 - กรณีหน่วยบริการที่เป็นสถานพยาบาล การจัดซื้อจัดจ้างให้ด�าเนินการตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑

 -  กรณหีน่วยบรกิารทีไ่ม่เป็นสถานพยาบาล การจัดซือ้จัดจ้างให้ด�าเนนิการตามพระราชบญัญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

     ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๒.๓/๒๗๔๐๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๐. การใช้เงนิบรจิาคและดอกผลทีเ่กดิขึน้จะน�าไปก่อหนีผ้กูพนัหรอืจ่ายได้เฉพาะเพือ่การปฏบิตัริาชการ

ของหน่วยบริการ
 -  ส�าหรับเงินบริจาคที่ระบุวัตถุประสงค์ ให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
 - ส�าหรับเงินบริจาคที่ไม่ระบุวัตถุประสงค์ หรือระบุวัตถุประสงค์ไว้ไม่ชัดแจ้ง ให้ใช้เพื่อการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยบริการ ตามแผนที่คณะกรรมการก�าหนด
 และปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ได้มีค�าสั่งมอบอ�านาจในการอนุมัติ 

จ่ายเงินบริจาคให้แก่หัวหน้าหน่วยบริการโดยไม่จ�ากัดวงเงินแล้ว ตามค�าสั่งส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ ๑๘๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑๑. ให้หน่วยบริการจัดท�ารายงานการรับ-จ่ายเงินบริจาค และส่งรายงานมาท่ีหน่วยงานคลัง 
ของส่วนราชการต้นสงักดั เพือ่รายงานกรมบญัชกีลางภายใน ๖๐ วนั นบัแต่วนัสิน้ปีงบประมาณ ตามบทบญัญตัิ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๐ เรื่องการจัดท�ารายงานการรับและ 
การใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และให้หน่วยบริการเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมด และรายงาน
ต้นสังกัดเพื่อให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป ตามวิธีปฏิบัติในการรับเงินสดผ่านตู้บริจาค  
การด�าเนนิการจดัซือ้จัดจ้าง และการบันทกึรายการบญัชเีงนิบรจิาคและทรพัย์สนิทีร่บับรจิาค แจ้งเวยีนตามหนังสือ 
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๗.๑/ว ๑๖๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

๑๒. ส�าหรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบัญชี และ
วิธีปฏิบัติอื่นใดที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
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ข้อสังเกต
๑.  ตามระเบียบได้ก�าหนดให้ “เงินบริจาค” หมายถึง เงินที่มีผู้มอบให้หน่วยบริการเพื่อใช้ในกิจการ 

ของหน่วยบริการ โดยระบุวัตถุประสงค์หรือไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ หรือระบุวัตถุประสงค์ไว้ไม่ชัดแจ้ง 
ตามบทนิยามดังกล่าวการรับเงินบริจาคจะต้องเป็นการรับบริจาคที่เป็นตัว “เงิน” เท่านั้น จึงจะถือว่า

เป็นการรับเงนิบริจาคของหน่วยบรกิาร ทัง้นี ้เพือ่ประโยชน์ในการพจิารณารับเงนิบรจิาคของหน่วยบรกิารขอให้
พิจารณาประกอบตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ ๑ นาย ก. ได้ติดต่อโรงพยาบาล ข. แสดงเจตนาขอบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล โดยระบุ
วตัถปุระสงค์เพือ่ซือ้เคร่ืองมือทางการแพทย์ โดยให้โรงพยาบาลเป็นผูด้�าเนนิการจัดซือ้เครือ่งมอืทางการแพทย์เอง  
ในกรณีนี้ถือว่านาย ก. บริจาค “เงิน” ซึ่งต้องด�าเนินการรับบริจาคตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการรับ 
เงินบริจาคตามระเบียบนี้

ตัวอย่างที่ ๒ นาย ค. ได้ติดต่อโรงพยาบาล ข. แสดงเจตนาขอบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล โดยระบ ุ
วัตถุประสงค์เพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ แต่นาย ค. ยังแสดงเจตนาเพิ่มเติมว่านาย ค. จะเป็นผู้จัดซ้ือ 
เครื่องมือทางการแพทย์ด้วยตนเอง ในกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการบริจาคเงิน แต่เป็นการบริจาค “สังหาริมทรัพย์” 
ซึ่งต้องด�าเนินการรับบริจาคตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการรับบริจาคสังหาริมทรัพย์ตามระเบียบนี้

ตัวอย่างที่ ๓ นาย ง. ได้ติดต่อโรงพยาบาล ข. แสดงเจตนาขอบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล โดยระบุ
วัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาล โดยให้โรงพยาบาลเป็นผู้ด�าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง
อาคารผู้ป่วยเอง ในกรณีนี้ถือว่านาย ง. บริจาค “เงิน” ซึ่งต้องด�าเนินการรับบริจาคตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้
ส�าหรับการรับเงินบริจาคตามระเบียบนี้

ตัวอย่างที่ ๔ นาย จ. ได้ติดต่อโรงพยาบาล ข. แสดงเจตนาขอบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล โดยระบุ
วัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาล แต่นาย จ. ยังแสดงเจตนาเพิ่มเติมว่านาย จ. จะเป็น 
ผูจ้ดัหาผูร้บัจ้างมาก่อสร้างอาคารผูป่้วยให้โรงพยาบาลเอง ในกรณนีีไ้ม่ถอืว่าเป็นการบรจิาคเงนิ แต่เป็นการบรจิาค 
“อสงัหารมิทรพัย์” ซึง่ต้องด�าเนนิการรับบริจาคตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ส�าหรบัการรบับรจิาคอสงัหารมิทรัพย์
ตามระเบียบนี้

๒. ความหมายของ “เงินบริจาค” ตามที่ก�าหนดไว้ตามระเบียบ มีความหมายใกล้เคียงกับค�าว่า  
“เงินเรี่ยไร” ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติของหน่วยบริการได้ จึงมีความจ�าเป็น 
ที่จะต้องน�าค�าสองค�าข้างต้นมาเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทางปฏิบัติ

ตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการเรีย่ไรของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔ ก�าหนดให้ “การเรี่ยไร” หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้
ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมี
การแสดงโดยตรงหรอืโดยปรยิายว่ามใิช่เป็นการซือ้ขาย แลกเปลีย่น ชดใช้หรอืบรกิารธรรมดา แต่เพือ่รวบรวมเงิน
หรอืทรพัย์สนิทีไ่ด้มาทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใช้ในกจิการอย่างใดอย่างหนึง่นัน้ด้วย โดยอธบิาย “การเรีย่ไร” ได้ดงันี้

 (๑) “การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัคร” เช่น  
การท�าบุญทอดกฐิน การท�าบุญทอดผ้าป่า และการจัดการแข่งขันกอล์ฟ การแข่งขันโบว์ลิ่ง การแข่งขันแรลลี่ 
การแข่งขันเดิน-วิ่ง มาราธอน หรือมินิ-มาราธอน ฯลฯ ซึ่งมีการจ�าหน่ายบัตรและก�าหนดราคาบัตรที่จ�าหน่ายไว้
เป็นจ�านวนที่แน่นอนต่อหน่วยนับ รวมทั้งการขอรับบริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้างส�านักงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส�านักงาน จัดซ้ือเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนการขอรับบริจาคอื่นๆ เพื่อน�าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับ ไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ที่หน่วยงานของรัฐก�าหนด
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 (๒)  “และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปล่ียน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรง
หรือโดยปริยายว่ามิใช่การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได ้
มาทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย” เช่น การขายเสื้อผ้า การให้เช่าวัตถุมงคล 
หรือสิ่งของจ�าเป็นอื่นๆ เป็นต้น เพื่อน�าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่
หน่วยงานของรัฐก�าหนด

ทั้งนี้ ตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ แจ้งเวยีนตามหนงัสือกระทรวงสาธารณสขุ ด่วนทีส่ดุ ที ่สธ ๐๒๐๑.๐๔๔.๓/ว ๓๒๘  
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ดังนัน้ เม่ือพิจารณาค�าว่า “เงินบรจิาค” ตามระเบยีบนี ้เปรยีบเทียบกบัค�าว่า “การเรีย่ไร” ตามระเบยีบ 
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ จะเห็นได้ว่ากรณีที่จะถือว่าเป็น “เงินบริจาค” ตามระเบียบนี้ จะต้องเป็นกรณีที่หน่วยบริการไม่ได้มี
ส่วนขอร้องให้ผูบ้ริจาคแสดงเจตนาบริจาคให้แก่หน่วยบรกิารแต่อย่างใด แต่หากหน่วยบรกิารได้มกีารด�าเนนิการ 
โดยมีการกระท�าอันเป็นการขอร้องให้ผู้บริจาคแสดงเจตนาบริจาคเงินให้แก่หน่วยบริการ ในกรณีนี้ถือว่าเป็น 
การเร่ียไร ซึง่ต้องด�าเนนิการตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และไม่ถือว่าเป็นเงินบริจาคตามระเบียบนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เห็น 
ความแตกต่างระหว่าง “เงินบริจาค” กับ “เงินเรี่ยไร” ขอให้พิจารณาประกอบตัวอย่างดังต่อไป

ตัวอย่างที่ ๑ วัด ก. ได้จัดให้มีการท�าบุญทอดกฐิน หรือการท�าบุญทอดผ้าป่า โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาล ข. ทั้งนี้ในการด�าเนินการท�าบุญทอดกฐิน หรือท�าบุญทอดผ้าป่าของวัดดังกล่าว  
โรงพยาบาลไม่ได้มส่ีวนเข้าไปเกีย่วข้องด้วยแต่อย่างใด ทัง้นีไ้ม่ว่าทางใดทางหนึง่กต็าม เมือ่วดัด�าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว  
ได้มอบเงินให้แก่โรงพยาบาล ในกรณีน้ีถือว่าวัดบริจาค “เงิน” ซึ่งต้องด�าเนินการรับบริจาคตามหลักเกณฑ์ที่
ก�าหนดไว้ส�าหรับการรับเงินบริจาคตามระเบียบนี้

ตัวอย่างที่ ๒ วัด ก. ได้จัดให้มีการท�าบุญทอดกฐิน หรือการท�าบุญทอดผ้าป่า โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาล ข. ทั้งนี้ในการด�าเนินการท�าบุญทอดกฐิน หรือท�าบุญทอดผ้าป่าของวัดดังกล่าว  
โรงพยาบาลได้มีส่วนเข้าไปเกีย่วข้องด้วย เช่น เข้าไปเป็นกรรมการท�าบญุทอดกฐนิ หรอืท�าบญุทอดผ้าป่า เป็นต้น  
เมื่อวัดด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้มอบเงินให้แก่โรงพยาบาล ในกรณีน้ีถือว่าเงินที่ได้มาเป็น “เงินเร่ียไร”  
ซึ่งต้องด�าเนินการตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ตัวอย่างที่ ๓ โรงพยาบาล ข. ได้จัดให้มีการท�าบุญทอดกฐิน หรือท�าบุญทอดผ้าป่า เพื่อน�าเงินก่อสร้าง
อาคารผู้ป่วยนอก ในกรณีน้ีถอืว่าเงินท่ีได้มาเป็น “เงินเรีย่ไร” ซึง่ต้องด�าเนนิการตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ตัวอย่างที่ ๔ โรงพยาบาล ค. ได้จัดการจัดการแข่งขันกอล์ฟ การแข่งขันโบว์ลิ่ง การแข่งขันแรลล่ี  
การแข่งขันเดิน-วิ่ง มาราธอน หรือมินิ-มาราธอน ฯลฯ ซึ่งมีการจ�าหน่ายบัตรและก�าหนดราคาบัตรที่จ�าหน่ายไว้
เป็นจ�านวนทีแ่น่นอนต่อหน่วยนบั เพือ่น�าเงนิก่อสร้างอาคารผูป่้วยนอก ในกรณนีีถื้อว่าเงินท่ีได้มาเป็น “เงนิเรีย่ไร”  
ซึ่งต้องด�าเนินการตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
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หน่วยบริการ

ผู้บริจาคแสดงความ

ประสงค์บริจาคเงิน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ความถูกต้อง ชื่อ – สกุล 

และจ�านวนเงิน

  เมื่อมี ผู ้แสดงความประสงค์บริจาคเงินให ้แก หนวยบริการ  

ให้หนวยบริการ พิจารณาด�าเนินการดังนี้

 ๒.๑ กรณีผูแ้สดงความประสงค์บรจิาคซึง่ได้มาตดิตอขอบรจิาคทีห่นวย 

บรกิารด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายแจ้งผูแ้สดงความประสงค์ 

บรจิาคกรอกข้อมลูลงในใบแสดงความประสงค์บรจิาคเงนิ โดยผูแ้สดงความ 

ประสงค์บริจาคสามารถบริจาคโดยวิธีดังนี้

  • บริจาคเปนเงินสด

  • จายเปนเช็คหรือดราฟที่ธนาคารสั่งจาย

  • โอนเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร

  • โดยวิธีอื่นๆ เชน ผานบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต

 ๒.๒ กรณีผู ้แสดงความประสงค์บริจาคไมได้มาติดตอขอบริจาคที ่

หนวยบรกิารด้วยตนเอง เชน โทรศัพท์เข้ามาแสดงความประสงค์ขอบรจิาค 

เปนต้น ผู้บริจาคสามารถโอนเงินผานบัญชีธนาคารได้

แผนผังสรุปแนวทางการรับเงินบริจาค

๑ 

๒ 

๓
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ให ้เจ ้าหน้าที่น�าเงินบริจาค 

ทีไ่ด้รบั เกบ็ไว้ในบญัชเีงนิบรจิาค 

ที่หนวยบริการเปิดบัญชีไว้

ให้เจ ้าหน้าที่ที่ได ้รับมอบหมายจัดท�า 

รายงานการรับเงินบริจาค และเสนอให ้

คณะกรรมการพิจารณาให้ความเหน็ชอบ

ในการรับเงินบริจาคตอไป

การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของ 
เงินบริจาค โดยไมใช้เงินบริจาครวมกับเงินงบประมาณ  
ให้เปนไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาด้วย 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช ้
เงนิบรจิาคของหนวยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑

  ให้เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายออกใบเสร็จรับเงินทุกกรณี และให้มอบ 

ใบเสร็จรับเงินให้แกผู้บริจาค โดยระบุชื่อผู้บริจาค จ�านวนเงินที่รับบริจาค หรือ 

ข้อมูลอื่นใด ทั้งนี้ ให้ระบุข้อมูลดังตอไปนี้ด้วย

 • กรณีผู้บริจาคก�าหนดวัตถุประสงค์ในการบริจาค ให้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินนั้น

ให้ชัดเจน

 • กรณีไมสามารถระบุชื่อผู้บริจาค ให้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินวา “ผู้ไมประสงค์จะ

ออกนาม”

 • กรณีการรับเงินสดผานตู้บริจาคไมต้องออกใบเสร็จรับเงิน โดยให้หัวหน้า 

หนวยบริการแตงต้ังเจ้าหน้าที่การเงินตรวจนับเงินจากตู้บริจาค และน�าเงินพร้อม 

ทั้งรายงานสรุปจ�านวนเงินที่ได้รับผานตู้บริจาค สงให้หัวหน้าการเงินเพื่อน�าเสนอ

หัวหน้าหนวยบริการทราบ

  ส�าหรับกรณีท่ีผู้บริจาคแสดงความประสงค์บริจาคโดยไมได้มาติดตอขอบริจาค 

ท่ีหนวยบริการด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้มอบหมายสอบถามผู้บริจาควาประสงค์

จะรับใบเสร็จรับเงินเพื่อน�าใบเสร็จรับเงินไปด�าเนินการขอลดหยอนภาษีตาม 

ประมวลรัษฎากรหรือไม หากผู้แสดงความประสงค์บริจาคขอรับใบเสร็จรับเงิน 

ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจัดสงใบเสร็จรับเงินให้แกผู้แสดงความประสงค์บริจาค

ตอไป

๔

๕

๖

๗
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๒ แนวทางการรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ตามระเบียบนี้ ได้แก่ อาคาร งานก่อสร้าง และ 

อาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน ให้หน่วยบริการพิจารณาด�าเนินการตามแนวทางดังนี้
๑.  หน่วยบรกิารแต่งตัง้คณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึง่ เรยีกว่า “คณะกรรมการบรหิารเงินและทรพัย์สินที่

มผีูบ้รจิาคของหน่วยบริการ” การแต่งตัง้คณะกรรมการนีเ้ป็นอ�านาจของหัวหน้าหน่วยบรกิาร โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน โดยแต่งตั้งจากบุคคลดังนี้

 (๑) หัวหน้าหน่วยบริการ  ประธานกรรมการ
 (๒)  กรรมการอื่น แต่งตั้งจากบุคคลดังนี้
  - ข้าราชการ กรรมการ
  -  ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ กรรมการ
  -  ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ
 (๓)  หัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน เลขานุการ
ทั้งนี้ การออกค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้างต้น หน่วยบริการอาจพิจารณาใช้แบบค�าสั่งแต่งต้ัง 

คณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ ตามตัวอย่างท่ี ๑ เป็นแนวทางในการ 
ออกค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการได้

 หมายเหตุ:  (๑)  กรรมการอื่นที่หัวหน้าหน่วยบริการแต่งต้ังจากข้าราชการ ข้าราชการท่ีเกษียณ 
อายุราชการ และผู้แทนภาคประชาชน รวมกับประธานกรรมการแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน 

    (๒) ส�าหรับหัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  
ซึ่งตามระเบียบก�าหนดให้หัวหน้าหน่วยบริการแต่งต้ังเป็นเลขานุการคณะกรรมการนั้น หัวหน้าหน่วยบริการ 
อาจจะพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและเลขานุการด้วยก็ได้

    (๓)  ส�าหรบักรณทีีห่วัหน้าหน่วยบรกิารใดได้แต่งต้ังคณะกรรมการไว้แล้ว คณะกรรมการ
ดงักล่าวสามารถรบับรจิาคได้โดยไม่ต้องมีการแต่งต้ังใหม่แต่อย่างใด และคณะกรรมการดังกล่าวสามารถพจิารณา
รับบริจาคได้ทั้งเงิน สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ โดยหัวหน้าหน่วยบริการไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นรับบริจาคเป็นรายครั้งอีกแต่อย่างใด

โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
 (๑)  วางแผนการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๒) พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๓)  วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๔)  จัดท�ารายงานการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๕)  ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๖)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด�าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 (๗)  อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินท่ีมีผู ้บริจาคให้แก่ 

หน่วยบริการ คณะกรรมการต้องพิจารณารับบริจาคให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของหน่วยบริการด้วย
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๒. เมื่อปรากฏว่าบุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด แสดงความประสงค์บริจาค
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่หน่วยบริการ ขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายแจ้งผู้แสดงความประสงค์บริจาค
อสังหาริมทรัพย์กรอกข้อมูลในใบแสดงความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้หน่วยบริการน�า 
ใบแสดงความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวยื่นเสนอขออนุมัติรับบริจาคอสังหาริมทรัพย์ต่อ 
หัวหน้าส่วนราชการก่อนการรับบริจาค ส�าหรับใบแสดงความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์ หน่วยบริการ 
อาจพิจารณาใช้ใบแสดงความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์ ตามตัวอย่างที่ ๔ เป็นแบบในการแจ้งให้ 
ผู้แสดงความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์กรอกข้อมูลก็ได้

๓.  การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ให้หน่วยบริการด�าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้
 ๓.๑ หน่วยบริการและผู้แสดงความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์ ต้องขออนุมัติรับบริจาค

อสงัหารมิทรพัย์ต่อหัวหน้าส่วนราชการ (ปลดักระทรวงสาธารณสขุ หรอือธิบดี) ก่อนการรบับรจิาค โดยขอให้แนบ 
เอกสารและข้อมูล ตามที่ก�าหนดไว้ในบัญชีเอกสารกรณีขออนุมัติรับบริจาคอสังหาริมทรัพย์ ตามตัวอย่างที่ ๕

 การขออนุมัติรับบริจาคอสังหาริมทรัพย์ต่อหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ
อธิบดี) ก่อนการรับบริจาค ส�าหรับการรับบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน  
หมายถึง ให้หน่วยบริการและผู้แสดงความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์ขออนุมัติรับบริจาคต่อหัวหน้า 
ส่วนราชการก่อนเริ่มการก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณารับบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง หรือ
อาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน ตามหลักเกณฑ์และข้อห้ามท่ีก�าหนดไว้ในข้อ ๓.๒ ก่อน เว้นแต่กรณีผู้แสดง 
ความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร งานก่อสร้าง และอาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน ที่ได้ก่อสร้าง
จนแล้วเสร็จแล้วในพื้นท่ีที่ไม่ใช่พื้นที่ของหน่วยบริการ และ/หรือเป็นกรณีที่ผู ้แสดงความประสงค์บริจาค
อสังหาริมทรัพย์ไม่เคยติดต่อหรือแสดงความประสงค์บริจาคให้หน่วยบริการทราบมาก่อนแต่อย่างใด ในกรณีน้ี
หน่วยบรกิารและผู้แสดงความประสงค์บรจิาคอสงัหารมิทรพัย์จงึไม่สามารถขออนมุตัริบับริจาคอสงัหารมิทรพัย์
ต่อหัวหน้าส่วนราชการก่อนเร่ิมการก่อสร้างได้ ดังนั้น จึงให้ขออนุมัติรับบริจาคอสังหาริมทรัพย์ต่อหัวหน้า 
ส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรืออธิบดี) ก่อนการรับบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง และ 
อาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน ในลักษณะที่ได้ก่อสร้างเสร็จแล้วต่อไป

 ๓.๒ ก่อนเสนอหวัหน้าส่วนราชการ (ปลดักระทรวงสาธารณสขุ หรอือธบิดี) เพือ่ขออนมุติัรบับรจิาค
อสังหาริมทรัพย์ ให้หน่วยบริการพิจารณาและด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อห้าม ดังต่อไปนี้

  (๑) ต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ของหน่วยบริการที่จะได้รับ
  (๒) ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชน์ หรือมี

เงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ
  (๓) ต้องค�านึงถึงประโยชน์และภาระที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยบริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
  (๔)  ห้ามมิให้หน่วยบริการรับทรัพย์สินที่ผู้บริจาคระบุเงื่อนไขของการบริจาคอันเป็นภาระหรือ

ข้อเรียกร้องแก่หน่วยบริการเกินความจ�าเป็น
  (๕)  ห้ามหน่วยบริการรับบริจาคท่ีดินจากเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยบริการ หากไม่มี 

แผนงานหรือโครงการชัดเจนรองรับการใช้ประโยชน์ในท่ีดินตามวัตถุประสงค์ของผู้ท่ีแสดงวัตถุประสงค์จะ 
ยกที่ดินให้แก่หน่วยบริการ

  (๖)  ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองของผู้บริจาค รวมทั้งภาระติดพันในที่ดิน 
  (๗)  การรบับรจิาคอาคาร งานก่อสร้าง ทีด่นิ หรอือาคารงานก่อสร้างพร้อมทีด่นินัน้ หน่วยบรกิาร 

จะต้องท�าการประเมินมูลค่าของอาคาร งานก่อสร้าง ท่ีดิน หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมท่ีดินเพ่ือประกอบ 
การขออนมุตัต่ิอหวัหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ หรอือธบิดี) ก่อนการรับบรจิาค โดยการประเมนิ 



16  กองกฎหมาย สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มูลค่าที่ดินนั้น หน่วยบริการจะต้องมีหนังสือไปยังส�านักงานที่ดินที่ที่ดินแปลงที่จะรับบริจาคตั้งอยู่ เพื่อขอทราบ

ราคาประเมนิทีด่นิแปลงดงักล่าว ส�าหรบัการรบับรจิาคอาคาร งานก่อสร้างนัน้ หน่วยบรกิารสามารถตรวจสอบได้

จากราคากลางตามบญัชแีสดงวสัดแุละราคา (BOQ) ของทางราชการ ส�าหรบัการรบับรจิาคอาคารพร้อมท่ีดนินัน้  

หน่วยบริการสามารถตรวจสอบได้จากราคาประเมนิท่ีได้จากกรมท่ีดิน ประกอบกบัราคากลางตามบญัชแีสดงวสัดุ

และราคา (BOQ) ของทางราชการ 

 (๘) การรับบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ผู ้บริจาคได้ก่อสร้างเองในที่ดินซึ่งหน่วยบริการขอ 

ใช้ประโยชน์จากส่วนราชการอ่ืน หน่วยบริการท่ีขอใช้ประโยชน์จะต้องท�าความตกลงกับส่วนราชการนั้นๆ  

ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

 (๙) การรับบริจาคอาคาร งานก่อสร้างที่ผู้บริจาคได้ก่อสร้างเองในที่ดิน ซึ่งอยู่ในความปกครอง

ดูแลหรือใช้ประโยชน์ของหน่วยบริการ หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากส่วนราชการอื่น ให้หน่วยบริการ 

ใช้ดลุยพนิจิในการรบับรจิาคอาคารทีม่ผู้ีประสงค์จะก่อสร้างโดยอาจก�าหนดให้ผูบ้รจิาคมหีลกัประกนัการก่อสร้าง

อย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้

 (๑๐) การรับบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน ขอให้ค�านึงถึง

เหตุผลความจ�าเป็นในการก่อสร้าง ตลอดจนแผนการบริหารจัดการด้านก�าลังคน บริหารทรัพยากรที่เหมาะสม 

แต่ส�าหรับการรับบริจาคงานก่อสร้างในลักษณะของการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม หรือรื้อถอนอาคาร ซึ่งเห็น

ได้ว่าอาจจะไม่มีการก�าหนดแผนการบริหารจัดการด้านก�าลังคน และแผนบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมในการ

รับบริจาคขึ้น เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม หรือรื้อถอนอาคารที่มีอยู่แล้ว และมีการใช้ประโยชน์

ของหน่วยบรกิารเป็นปกต ิในกรณีเช่นนีข้อให้หน่วยบรกิารระบใุห้หัวหน้าส่วนราชการทราบให้ชดัเจนว่าไม่มกีาร

ก�าหนดแผนการบรหิารจดัการด้านก�าลงัคน และแผนบรหิารทรพัยากรท่ีเหมาะสมในการรบับรจิาค เนือ่งจากเป็น 

การซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม หรือรื้อถอนอาคาร เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการต่อไปด้วย

 (๑๑) กรณีทีร่ับบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ให้หน่วยบริการพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้

  -  ให้หน่วยบริการแจ้งผูแ้สดงความประสงค์บรจิาคอสังหารมิทรพัย์ให้ใช้แบบแปลนมาตรฐาน

ของกระทรวงสาธารณสุขในการก่อสร้าง เช่น แบบแปลนของกองแบบแผน กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ เป็นต้น

  -  ในกรณทีีไ่ม่มแีบบแปลนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุในการก่อสร้าง หรือมเีหตจุ�าเป็น

อ่ืนใด ให้ผู้แสดงความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างดังกล่าวโดยใช้แบบแปลน

ที่มีผู้รับผิดชอบทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทุกสาขาลงนามรับรองในแบบแปลน โดยผู้รับรองต้องแนบใบอนุญาต

ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละสาขาตามกฎหมายมาประกอบการพิจารณาด้วย และให้หัวหน้าหน่วยบริการ

ที่จะรับบริจาครับรองว่าได้ตรวจสอบผู้รับรองในแบบแปลนถูกต้องแล้ว ส�าหรับหนังสือรับรองการตรวจสอบ 

ผู้รับรองแบบแปลนของหัวหน้าหน่วยบริการ หัวหน้าหน่วยบริการสามารถใช้หนังสือรับรองการตรวจสอบ 

ผู้รับรองแบบแปลนของหัวหน้าหน่วยบริการ ตามตัวอย่างที่ ๖ เป็นแบบในการรับรองได้

  - หวัหน้าหน่วยบรกิารทีจ่ะรบับรจิาคจะต้องให้ความเห็นชอบผงัหลกัอาคาร งานก่อสร้างด้วย 

และหากมีปัญหาให้ปรกึษากองแบบแผน กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ เป็นกรณไีป ส�าหรบัการให้ความเห็นชอบ

ผงัหลกัอาคาร งานก่อสร้าง หวัหน้าหน่วยบรกิารสามารถใช้หนงัสอืให้ความเห็นชอบผงัหลกัอาคาร งานก่อสร้าง

ของหัวหน้าหน่วยบริการ ตามตัวอย่างที่ ๗ เป็นแบบในการให้ความเห็นชอบได้
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  (๑๒)  ขอความเห็นชอบในการรับบริจาคอสังหาริมทรัพย์ต่อคณะกรรมการ

๔. เมื่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้รับบริจาคอสังหาริมทรัพย์ และแจ้งผลการอนุมัติให้หน่วยบริการ

ทราบแล้ว ให้หน่วยบริการออกหลักฐานการรับบริจาคอสังหาริมทรัพย์ดังนี้

 ๔.๑  ส�าหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้หน่วยบริการออกหนังสือรับรองการบริจาค

อสังหาริมทรัพย์ และระบุตามมูลค่าที่ประเมินมูลค่าได้ เพื่อให้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล น�าไปด�าเนินการ

ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรต่อไป ส�าหรับหนังสือรับรองการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ หน่วยบริการ

สามารถใช้หนังสือรับรองการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ ตามตัวอย่างที่ ๘ เป็นแบบในการออกหนังสือรับรองให้แก่

ผู้บริจาคได้

 ๔.๒  ส�าหรับบุคคลธรรมดาทีบ่รจิาคอสังหารมิทรพัย์ซึง่ไม่สามารถน�าสทิธิไปขอลดหย่อนภาษไีด้นัน้ 

ให้หน่วยบริการประสานงานและด�าเนินการเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการแล้วแต่กรณี ออกหนังสือตอบขอบคุณ 

การบริจาคอสังหาริมทรพัย์ให้แก่ผูบ้ริจาค หรอืด�าเนนิการเพือ่ขอเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

ให้แก่ผู้บริจาคดังกล่าวต่อไป ส�าหรับหนังสือตอบขอบคุณการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ หน่วยบริการสามารถใช้

หนังสือตอบขอบคุณการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ ตามตัวอย่างที่ ๙ ในการตอบขอบคุณผู้บริจาคได้

หมายเหตุ 
 ๑. การออกหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ส�าหรับการบริจาคอาคาร  

งานก่อสร้าง หรอือาคารงานก่อสร้างพร้อมทีด่นิ หน่วยบรกิารสามารถออกหลกัฐานหนงัสอืรบัรองการรบับรจิาค  

หนงัสือขอบคณุการรบับรจิาค หรอืใบอนุโมทนาบตัรให้แก่ผูบ้รจิาคได้เฉพาะกรณทีีท่�าการก่อสร้างเสร็จแล้วเท่าน้ัน

 ๒. การออกหนังสือตอบขอบคุณหรือออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู ้บริจาคทรัพย์สินที่เป็น 

อสังหาริมทรัพย์ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การออกหนังสือตอบขอบคุณ 

หรือออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู ้บริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ให้แก่หน่วยบริการในสังกัด 

ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นไปด้วยความสะดวก และรวดเรว็ ปลดักระทรวงสาธารณสขุจงึได้มคี�าสัง่ 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๗๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ มอบอ�านาจให้ 

หัวหน้าหน่วยบริการออกหนังสือตอบขอบคุณหรือออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู ้บริจาคทรัพย์สินท่ีเป็น 

อสังหาริมทรัพย์ให้แก่หน่วยบริการในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส�าหรับบุคคลธรรมดา 

ซึ่งไม่สามารถน�าไปขอลดหย่อนภาษีได้ ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และให้หัวหน้าหน่วยบริการจัดท�า

รายงานการออกหนงัสอืตอบขอบคณุหรอืออกใบอนโุมทนาบัตรให้ปลัดกระทรวงสาธารณสขุทราบ ภายใน ๖๐ วนั  

นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณด้วย

๕.  การขอตัง้ชือ่อาคาร หรอืทรพัย์สินบรจิาค ให้หน่วยบรกิารพจิารณาตามระเบยีบกระทรวงสาธารณสุข 

ว่าด้วยการต้ังชื่อหน่วยบริการ อาคาร หรือทรัพย์สินของหน่วยบริการท่ีได้รับจากผู้บริจาคหรือท่ีได้จัดสร้าง  

หรือซื้อจากเงินที่ได้รับบริจาค พ.ศ. ๒๕๕๘

๖. เมื่ออาคาร งานก่อสร้างที่รับบริจาคก่อสร้างเสร็จแล้ว ให้แจ้งกรมธนารักษ์ หรือส�านักงานธนารักษ์

พื้นที่ที่มีอ�านาจหน้าที่เก่ียวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ปลูกสร้างเสร็จ เพื่อด�าเนินการ 

ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
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ข้อสังเกต
ตามระเบียบก�าหนดให้ “ทรัพย์สิน” หมายถึง สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู ้มอบให้ 

หน่วยบริการเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของหน่วยบริการ

ตามบทนิยามดังกล่าวการบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นการรับบริจาคที่เป็น 

“อสังหาริมทรัพย์” เท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นการบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยบริการ ทั้งน้ี  

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับเงินบริจาคของหน่วยบริการขอให้พิจารณาประกอบตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ ๑ นาย ก. ได้ติดต่อโรงพยาบาล ข. แสดงเจตนาขอบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง หรืออาคาร

งานก่อสร้างพร้อมที่ดินให้แก่โรงพยาบาล โดยมอบเงินให้หน่วยบริการเพื่อด�าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างอาคาร 

งานก่อสร้าง หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดินเอง ในกรณีนี้ถือว่านาย ก. บริจาค “เงิน” ซึ่งต้องด�าเนินการ 

รับบริจาคตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการรับเงินบริจาคตามระเบียบนี้

ตัวอย่างที่ ๒ นาย ค. ได้ติดต่อโรงพยาบาล ข. แสดงเจตนาขอบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล โดยระบุ

วัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อหรือจัดจ้างก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้าง หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน แต่นาย ค.  

ยังแสดงเจตนาเพิ่มเติมว่านาย ค. จะเป็นผู้จัดซ้ืออาคาร หรือจัดหาผู้รับจ้างมาก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้าง 

หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดินให้โรงพยาบาลเอง ในกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการบริจาคเงิน แต่เป็นการบริจาค 

“อสงัหารมิทรพัย์” ซึง่ต้องด�าเนนิการรับบริจาคตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ส�าหรบัการรบับรจิาคอสงัหารมิทรัพย์

ตามระเบียบนี้

ตัวอย่างที่ ๓ นาย ง. ได้ติดต่อโรงพยาบาล ข. แสดงเจตนาเข้ามาด�าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง  

ต่อเตมิ หรือร้ือถอนอาคาร หรอืงานก่อสร้างให้แก่โรงพยาบาล ในกรณนีีถ้อืว่าเป็นการบรจิาค “อสงัหารมิทรพัย์”  

ซึ่งต้องด�าเนินการรับบริจาคตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการรับบริจาคอสังหาริมทรัพย์ตามระเบียบนี้

ตัวอย่างที่ ๔ นาย จ. ได้ติดต่อโรงพยาบาล ข. แสดงเจตนาบริจาคเงินเพื่อให้โรงพยาบาลด�าเนินการ 

ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม หรือรื้อถอนอาคาร หรืองานก่อสร้างของโรงพยาบาล ในกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็น 

การบริจาคอสังหาริมทรพัย์ แต่เป็นการบรจิาค “เงนิ” ซึง่ต้องด�าเนนิการรบับรจิาคตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ส�าหรบั 

การรับเงินบริจาคตามระเบียบนี้

ตัวอย่างที่ ๕ นาย ฉ. ได้ติดต่อโรงพยาบาล ข. แสดงเจตนาบริจาคเงินเพื่อให้โรงพยาบาลด�าเนินการ

ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม หรือรื้อถอนอาคาร หรืองานก่อสร้างของโรงพยาบาล แต่นาย ฉ. ยังแสดงเจตนา 

เพิ่มเติมว่านาย ฉ. จะเป็นผู้จัดหาผู้รับจ้างมาซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม หรือรื้อถอนให้โรงพยาบาลเอง ในกรณีนี ้

ไม่ถือว่าเป็นการบริจาคเงิน แต่เป็นการบริจาค “อสังหาริมทรัพย์” ซึ่งต้องด�าเนินการรับบริจาคตามหลักเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการรับบริจาคอสังหาริมทรัพย์ตามระเบียบนี้
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หน่วยบริการ
ผู้บริจาคแสดง

ความประสงค์บริจาค

อสังหาริมทรัพย์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ความถูกต้อง ชื่อ - สกุล 

รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์

ผู้บริจาคกรอกรายละเอียด

ใบแสดงความประสงค์

บริจาคอสังหาริมทรัพย์

แผนผังสรุปแนวทางการรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์

   การรับบริจาคทรัพย์สนิท่ีเปนอสงัหารมิทรพัย์ ให้หนวยบริการด�าเนนิการตามขัน้ตอนดังตอไปนี้

 ๔.๑ ขออนมุตัริบับรจิาคอสงัหาริมทรัพย์ตอหวัหน้าสวนราชการ (ปลดักระทรวงสาธารณสุข หรอือธบิด)ี  

กอนการรับบริจาค โดยแนบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 ๔.๒ กอนเสนอหัวหน้าสวนราชการ (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรืออธิบดี) เพ่ืออนุมัติรับบริจาค

อสังหาริมทรัพย์ ให้หนวยบริการพิจารณาและด�าเนินการดังนี้

   (๑) ต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ของหนวยบริการที่จะได้รับ

   (๒) ต้องเปนการบริจาคด้วยความสมัครใจและไมเปนไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือมี

เงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แกผู้ใดโดยเฉพาะ

   (๓) ต้องค�านึงถึงประโยชน์และภาระที่จะเกิดกับหนวยบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

   (๔) ห้ามมิให้หนวยบริการรับทรัพย์สินที่ผู้บริจาคระบุเงื่อนไขของการบริจาคอันเปนภาระหรือ

ข้อเรียกร้องแกหนวยบริการเกินความจ�าเปน

   (๕) ห้ามหนวยบริการรับบริจาคทีด่นิจากเอกชนเพือ่ใช้ประโยชน์ในหนวยบรกิาร หากไมมแีผนงาน 

หรอืโครงการชดัเจนรองรบัการใช้ประโยชน์ในทีด่นิตามวัตถปุระสงค์ของผูท้ีแ่สดงวตัถปุระสงค์จะยกท่ีดิน

ให้แกหนวยบริการ

๑

๒ 
๓

๔
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   (ต่อ)

   (๖) ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองของผู้บริจาค รวมทั้งภาระติดพันในที่ดิน 

   (๗)  การรับบริจาคอาคาร งานกอสร้าง ทีด่นิ หรอือาคารงานกอสร้างพร้อมทีด่นินัน้ หนวยบรกิาร

จะต้องท�าการประเมนิมลูคาของอาคาร งานกอสร้าง ทีด่นิ หรอือาคารงานกอสร้างพร้อมทีด่นิเพือ่ประกอบ

การขออนมุตัติอหัวหน้าสวนราชการ (ปลดักระทรวงสาธารณสุข หรอือธบิด)ี กอนการรบับรจิาค โดยการ

ประเมนิมลูคาทีด่นินัน้ หนวยบริการจะต้องมหีนงัสอืไปยงัส�านกังานทีด่นิซึง่ทีด่นิแปลงทีจ่ะรบับรจิาคตัง้อยู 

เพือ่ขอทราบราคาประเมนิท่ีดนิแปลงดงักลาว ส�าหรบัการรบับรจิาคอาคาร งานกอสร้างนัน้ หนวยบรกิาร

สามารถตรวจสอบได้จากราคากลางตามบัญชีแสดงวัสดุและราคา (BOQ) ของทางราชการ ส�าหรับการ

รับบริจาคอาคารพร้อมที่ดินนั้น หนวยบริการสามารถตรวจสอบได้จากราคาประเมินที่ได้จากกรมที่ดิน 

ประกอบกับราคากลางตามบัญชีแสดงวัสดุและราคา (BOQ) ของทางราชการ 

   (๘) การรับบริจาคอาคาร งานกอสร้าง ที่ผู้บริจาคได้กอสร้างเองในที่ดินซึ่งหนวยบริการขอใช้

ประโยชน์จากสวนราชการอื่น หนวยบริการที่ขอใช้ประโยชน์จะต้องท�าความตกลงกับสวนราชการนั้นๆ 

ให้เสร็จเรียบร้อยกอน

   (๙) การรบับรจิาคอาคาร งานกอสร้างทีผู่บ้รจิาคได้กอสร้างเองในทีด่นิ ซึง่อยูในความปกครองดูแล

หรอืใช้ประโยชน์ของหนวยบริการ หรือได้รบัอนญุาตให้ใช้ประโยชน์จากสวนราชการอืน่ ให้หนวยบรกิาร 

ใช้ดุลยพินิจในการรับบริจาคอาคารที่มีผู้ประสงค์จะกอสร้างโดยอาจก�าหนดให้ผู้บริจาคมีหลักประกัน 

การกอสร้างอยางหนึ่งอยางใดด้วยก็ได้

   (๑๐) การรบับรจิาคอาคาร งานกอสร้าง ทีด่นิ หรอือาคารงานกอสร้างพร้อมทีด่นิ ขอให้ค�านงึถงึ 

เหตุผลความจ�าเปนในการกอสร้าง ตลอดจนแผนการบริหารจัดการด้านก�าลังคน บริหารทรัพยากรท่ี

เหมาะสม

   (๑๑) กรณีที่รับบริจาคอาคาร งานกอสร้าง ให้หนวยบริการพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้

     • ให้หนวยบริการแจ้งผู้บริจาคให้กอสร้างอาคาร งานกอสร้างตามแบบแปลนมาตรฐาน

ของกระทรวงสาธารณสุข เชน แบบแปลนของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนต้น

     • ในกรณีที่ไมมีแบบแปลนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการกอสร้าง หรือมี

เหตุจ�าเปนอื่นใด ให้กอสร้างอาคาร งานกอสร้างดังกลาวโดยใช้แบบแปลนที่มีผู้รับผิดชอบทางวิชาชีพที่

เกี่ยวข้องทุกสาขาลงนามรับรองในแบบแปลน โดยผู้รับรองต้องแนบใบอนุญาตให้เปนผู้ประกอบวิชาชีพ

แตละสาขาตามกฎหมายมาประกอบการพจิารณาด้วย และให้หวัหน้าหนวยบรกิารทีจ่ะรับบรจิาครบัรอง

วาได้ตรวจสอบผู้รับรองในแบบแปลนถูกต้องแล้ว

     • หวัหน้าหนวยบรกิารทีจ่ะรบับริจาคจะต้องให้ความเหน็ชอบผงัหลกัอาคาร งานกอสร้าง

ด้วย และหากมีปัญหาให้ปรึกษากองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนกรณีไป

   (๑๒) ขอความเห็นชอบในการรับบริจาคอสังหาริมทรัพย์ตอคณะกรรมการ

๔
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หัวหน้าสวนราชการ

พิจารณาการรับบริจาค

  เมือ่หนวยบรกิารได้รบัทราบผลการอนมัุตใิห้รบับรจิาคแล้ว ให้หนวยบรกิาร
ออกหลักฐานการรับบริจาคอสังหาริมทรัพย์
 • ส�าหรับบริษัท หรือห้างหุ้นสวนนิติบุคคล ให้ออกหนังสือรับรองการบริจาค
 • ส�าหรบับคุคลธรรมดา ให้ออกหนงัสอืขอบคณุการรับบรจิาคอสงัหารมิทรพัย์

แจ้งกรมธนารักษ์ หรือส�านักงานธนารักษ์พื้นที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที ่

ปลูกสร้างเสร็จ เพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

อนุมัติ

แจ้งหนวยงาน
ให้ทราบ

ผลการอนุมัติ

ไมอนุมัติ

๕

๖

๗
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๓ แนวทางการรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์
การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ให้หน่วยบริการพิจารณาตามแนวทางดังนี้

๑. หน่วยบริการจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารเงิน 

และทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ” การแต่งตั้งคณะกรรมการนี้เป็นอ�านาจของหัวหน้าหน่วยบริการ  

โดยคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน โดยแต่งตั้งจากบุคคลดังนี้

 (๑) หัวหน้าหน่วยบริการ  ประธานกรรมการ

 (๒) กรรมการอื่น แต่งตั้งจากบุคคลดังนี้

  - ข้าราชการ กรรมการ

  -  ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ กรรมการ

  -  ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ

 (๓) หัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน เลขานุการ

ทั้งนี้ การออกค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้างต้น หน่วยบริการอาจพิจารณาใช้แบบค�าสั่งแต่งต้ัง 

คณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ ตามตัวอย่างท่ี ๑ เป็นแนวทางในการ 

ออกค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการได้

 หมายเหตุ:  (๑)  กรรมการอื่นที่หัวหน้าหน่วยบริการแต่งต้ังจากข้าราชการ ข้าราชการท่ีเกษียณ 

อายุราชการ และผู้แทนภาคประชาชน รวมกับประธานกรรมการแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน 

     (๒) ส�าหรับหัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าท่ีการเงิน หรือผู ้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  

ซึ่งตามระเบียบก�าหนดให้หัวหน้าหน่วยบริการแต่งต้ังเป็นเลขานุการคณะกรรมการนั้น หัวหน้าหน่วยบริการ 

อาจจะพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและเลขานุการด้วยก็ได้

     (๓)  ส�าหรบักรณทีีห่วัหน้าหน่วยบรกิารใดได้แต่งต้ังคณะกรรมการไว้แล้ว คณะกรรมการ

ดงักล่าวสามารถรบับรจิาคได้โดยไม่ต้องมีการแต่งต้ังใหม่แต่อย่างใด และคณะกรรมการดังกล่าวสามารถพจิารณา

รับบริจาคได้ทั้งเงิน สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ โดยหัวหน้าหน่วยบริการไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ขึ้นรับบริจาคเป็นรายครั้งอีกแต่อย่างใด

โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

 (๑) วางแผนการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค

 (๒) พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค

 (๓) วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค

 (๔) จัดท�ารายงานการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค

 (๕) ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค

 (๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด�าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 (๗) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก ่

หน่วยบริการ คณะกรรมการต้องพิจารณารับบริจาคให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของหน่วยบริการด้วย



คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ  23

๒. เมื่อปรากฏว่าบุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด แสดงความประสงค์บริจาค

สังหาริมทรัพย์ให้แก่หน่วยบริการ ขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายแจ้งผู ้แสดงความประสงค์บริจาค

สงัหาริมทรัพย์กรอกข้อมูลในใบแสดงความประสงค์บรจิาคสงัหารมิทรพัย์ ส�าหรบัใบแสดงความประสงค์บรจิาค

สังหาริมทรัพย์ หน่วยบริการสามารถใช้ใบแสดงความประสงค์บริจาคสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่างที่ ๑๐ เป็นแบบ

ในการแจ้งให้ผู้แสดงความประสงค์บริจาคสังหาริมทรัพย์กรอกข้อมูลก็ได้ และเมื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

ได้ด�าเนนิการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูและจ�านวนแล้ว ให้หน่วยบรกิารออกใบรบับรจิาคสงัหารมิทรพัย์

ให้แก่ผู้บริจาคเพื่อเป็นหลักฐานในการบริจาคสังหาริมทรัพย์ ส�าหรับใบรับบริจาคสังหาริมทรัพย์ หน่วยบริการ

สามารถใช้ใบรับบริจาคสังหาริมทรัพย์ ตามตัวอย่างที่ ๑๑ ในการออกให้แก่ผู้บริจาคได้

๓.  การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ให้หน่วยบริการด�าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้

 ๓.๑ ขออนุมัติรับบริจาคสังหาริมทรัพย์ต่อคณะกรรมการก่อนการรับบริจาค

 ๓.๒ ก่อนเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติรับบริจาคสังหาริมทรัพย์ ให้หน่วยบริการพิจารณา 

และด�าเนินการดังนี้

  (๑) ต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ของหน่วยบริการที่จะได้รับ

  (๒) ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์  

หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ

  (๓) ต้องค�านึงถึงประโยชน์และภาระที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยบริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

  (๔) ห้ามมิให้หน่วยบริการรับทรัพย์สินที่ผู้บริจาคระบุเงื่อนไขของการบริจาคอันเป็นภาระหรือ

ข้อเรียกร้องแก่หน่วยบริการเกินความจ�าเป็น

  (๕) ตรวจสอบกรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง และภาระติดพันในทรัพย์สิน เช่น สัญญาซ้ือขาย 

เป็นต้น

  (๖) ประเมนิราคาทรพัย์สนิท่ีรบับรจิาค เช่น สญัญาซือ้ขาย หลกัฐานการซือ้ขาย ใบเสรจ็รบัเงนิ  

เป็นต้น

๔. เม่ือคณะกรรมการอนุมัติให้รับบริจาคแล้ว ให้หน่วยบริการออกหนังสือรับรองการบริจาค

สังหาริมทรัพย์ตามมูลค่าที่ประเมินราคาได้ให้แก่ผู้บริจาคเพื่อเป็นหลักฐานในการบริจาค ส�าหรับหนังสือรับรอง

การบริจาคสังหาริมทรัพย์ หน่วยบริการสามารถใช้หนังสือรับรองการบริจาคสังหาริมทรัพย์ ตามตัวอย่างที่ ๑๒ 

เป็นแบบในการออกหลักฐานการรับบริจาคให้แก่ผู้บริจาคได้ 

กรณท่ีีบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลซึง่ได้บรจิาคประสงค์จะน�าไปด�าเนนิการขอลดหย่อนภาษเีงินได้

ตามประมวลรัษฎากรต้องเป็นการบริจาคทรัพย์สินใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน

๕. การลงบัญชีหรือทะเบียนควบคุมพัสดุส�าหรับสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาค ให้ด�าเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของ

หน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑
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หน่วยบริการ

ผู้บริจาคแสดงความประสงค์

บริจาคสังหาริมทรัพย์

ผู้บริจาคกรอกรายละเอียดใบ

แสดงความประสงค์บริจาค

สังหาริมทรัพย์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 

ชื่อ - สกุล รายการสิ่งของ และจ�านวน 

และออกใบรับบริจาคสิ่งของ

ให้แกผู้บริจาค

 การรับบริจาคทรัพย์สินที่เปนสังหาริมทรัพย์ ให้หนวยบริการด�าเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้

 ๓.๑ ขออนุมัติรับบริจาคสังหาริมทรัพย์ตอคณะกรรมการกอนการรับบริจาค

 ๓.๒ กอนเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติรับบริจาคสังหาริมทรัพย์ ให้หนวยบริการพิจารณาและ

ด�าเนินการดังนี้

  (๑) ต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ของหนวยบริการที่จะได้รับ

  (๒) ต้องเปนการบริจาคด้วยความสมัครใจและไมเปนไปเพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชน์ หรือมี

เงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แกผู้ใดโดยเฉพาะ

  (๓) ต้องค�านึงถึงประโยชน์และภาระที่จะเกิดกับหนวยบริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

  (๔) ห้ามมิให้หนวยบริการรับทรัพย์สินที่ผู้บริจาคระบุเงื่อนไขของการบริจาคอันเปนภาระหรือ 

ข้อเรียกร้องแกหนวยบริการเกินความจ�าเปน

  (๕) ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง และภาระติดพันในทรัพย์สิน

  (๖) ประเมินราคาทรัพย์สินที่รับบริจาค เชน สัญญาซื้อขาย หลักฐานการซื้อขาย เปนต้น

แผนผังสรุปแนวทางการรับบริจากทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์

๑ 

๒ ๓

๓
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 เมือ่คณะกรรมการอนมุตัใิห้รบับรจิาคแล้ว ให้หนวยบรกิารออกหนงัสอืรบัรองการ

บริจาคตามมูลคาที่ประเมินราคาได้ให้แกผู้บริจาค

 กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นสวนนิติบุคคลซ่ึงได้บริจาคประสงค์จะน�าไปด�าเนินการ

ขอลดหยอนภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรต้องเปนการบริจาคทรัพย์สินใหมที่ไม

ผานการใช้งานมากอน

การลงบญัชหีรือทะเบยีนควบคมุพสัด ุให้ด�าเนนิการตามระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุ 

วาด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของ 

หนวยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔

๕
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ส่วนที่ ๓
มุมถาม - ตอบ

๑. หากไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ  
หน่วยบริการสามารถรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากตามระเบียบ ข้อ ๖ ก�าหนดไว้ว่า ในการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินของ
หน่วยบริการ ให้หน่วยบริการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการบริหารเงินและ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ โดยมีกรรมการอย่างน้อย ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ซึ่งคณะกรรมการ
ดังกล่าวจะต้องมีหัวหน้าหน่วยบริการเป็นประธาน และกรรมการซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการ ข้าราชการที่
เกษียณอายุราชการ ผู้แทนภาคประชาชน และให้หัวหน้าการเงินหรือเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยบริการ 
หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของหน่วยบริการเป็นเลขานุการ โดยจะต้องแต่งตั้งให้ครบองค์ประกอบ 
ดังกล่าวรวมกันแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน

๒. กรณีทีห่น่วยบรกิารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารเงนิและทรพัย์สนิทีม่ผีูบ้รจิาคของหน่วยบรกิาร  
ซึ่งมีองค์ประกอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีการแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชน หรือไม่มีการแต่งตั้ง 
เจ้าหน้าที่บัญชีแทนเจ้าหน้าท่ีการเงิน หรือแต่งต้ังกรรมการดังกล่าวน้อยกว่า ๕ คน สามารถพิจารณา 
รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ เน่ืองจากตามระเบียบ ข้อ ๖ ก�าหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สิน
ที่มีผู ้บริจาคของหน่วยบริการจะต้องแต่งตั้งจากบุคคล ดังนี้ (๑) หัวหน้าหน่วยบริการเป็นประธาน 
(๒) ข้าราชการ (๓) ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ (๔) ผู้แทนภาคประชาชน (๕) หัวหน้าการเงิน  
หรือเจ้าหน้าท่ีการเงินของหน่วยบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของหน่วยบริการ รวมกันแล้ว 
ต้องไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน

๓. การแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารเงินและทรพัย์สินทีมี่ผูบ้รจิาคของหน่วยบรกิาร จะต้องแต่งตัง้
ทุกครั้งเมื่อมีการรับบริจาคหรือไม่

ตอบ ไม่จ�าเป็นต้องแต่งต้ังทุกครัง้ เมือ่หน่วยบรกิารได้แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารเงินและทรพัย์สนิ 
ที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการแล้ว คณะกรรมการสามารถพิจารณาการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินของ
หน่วยบริการได้ตลอดไป จนกว่าคณะกรรมการมีองค์ประกอบไม่ครบตามระเบียบ

๔. กรณีมีผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่หน่วยบริการ โดยมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ตอบแทน หน่วยบริการสามารถรับบริจาคได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากตามระเบียบ ข้อ ๘ (๒) ก�าหนดไว้ว่า การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
จะต้องเป็นการบรจิาคด้วยความสมคัรใจและไม่เป็นไปเพือ่แลกเปลีย่นผลประโยชน์ หรอืมเีงือ่นไขผกูพนัที่
จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ

๕. กรณีมีผู้บริจาคที่ดินให้แก่หน่วยบริการ แต่หน่วยบริการไม่มีแผน หรือโครงการรองรับการใช้
ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว หน่วยบริการสามารถรับบริจาคไว้ก่อนได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากตามระเบียบ ข้อ ๙ วรรค ๒ ก�าหนดไว้ว่า ในการรับบริจาคที่ดินจากเอกชน
เพือ่ใช้ประโยชน์ในหน่วยบรกิาร หากไม่มแีผนงานหรอืโครงการชดัเจนรองรบัการใช้ประโยชน์ในทีด่นิตาม 
วตัถปุระสงค์ของผูท้ีแ่สดงความประสงค์จะยกทีดิ่นให้แก่หน่วยบรกิาร ห้ามหน่วยบริการรบับรจิาคท่ีดินดังกล่าว

๖. การรับบริจาคเงินโดยหน่วยบริการน�าบัญชีเงินบริจาคไปจัดท�าคิวอาร์โค๊ด (QR Code) แล้ว
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เฟชบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) หรือสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อรับบริจาคเงิน 
สามารถท�าได้หรือไม่
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ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และเชิญชวนรวบรวมให้ได้
เงินบรจิาคอันเป็นการด�าเนนิการมลีกัษณะการเรีย่ไรตามระเบียบส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการเรีย่ไรของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่หากหน่วยบริการท�าขึ้น
เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคที่มาบริจาคยังหน่วยบริการก็สามารถท�าได้

๗. การรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์จะต้องขออนุมัติต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ก่อนรับบริจาคหรือไม่

ตอบ ไม่ต้อง เน่ืองจากการพิจารณารับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์เป็นอ�านาจ
ของคณะกรรมการ และตามระเบียบ ข้อ ๑๓ ก�าหนดให้ต้องขออนุญาตเฉพาะในกรณีการบริจาคทรัพย์สิน
ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น

๘. การรับบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน จะต้องขออนุมัติ
หัวหน้าส่วนราชการก่อนการรับบริจาคในทุกกรณีหรือไม่

ตอบ ต้องขออนุมัติต่อหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ก่อนที่หน่วยบริการ 
จะรับบริจาคในทุกกรณี

๙.  ในการรับบริจาคเงินต้องออกใบเสร็จให้กับผู้บริจาคทุกกรณีหรือไม่
ตอบ ตามระเบียบ ข้อ ๑๒ ก�าหนดไว้ว่า หน่วยบริการที่ได้รับเงินบริจาค ให้ออกใบเสร็จรับเงิน 

แก่ผู้บรจิาค โดยระบชุือ่ผูบ้รจิาค จ�านวนเงนิทีบ่รจิาค หรอืข้อมูลอืน่ เพือ่ให้ผูบ้รจิาคทัง้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา
หรอืนติบิคุคลน�าไปใช้ลดหย่อนภาษเีงนิได้ตามประมวลรษัฎากร ส�าหรบัในกรณไีม่สามารถระบุชือ่ผู้บริจาคได้ 
ก็จะต้องระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินว่า ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม เว้นแต่การรับเงินสดผ่านตู้บริจาคไม่ต้อง 
ออกใบเสร็จรับเงิน แต่ให้ใช้รายงานสรุปการเงินแทน

๑๐. การตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินของผู้บริจาค สามารถตรวจสอบได้จาก
เอกสารหรือจากหน่วยงานใด

ตอบ น.ส.๓ โฉนดที่ดิน หรืออาจตรวจสอบกับ ส�านักงานที่ดินซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่
๑๑. เงินที่ได้จากกองผ้าป่า กองกฐิน การจัดงานกุศลต่างๆ ที่หน่วยบริการ หรือเจ้าหน้าที่มีส่วน

เก่ียวข้องกับการด�าเนินการดงักล่าว ถอืเป็นเงนิบรจิาคตามระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเงนิบรจิาค
และทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่

ตอบ ถือเป็นเงินบริจาคประเภทหนึ่ง แต่เป็นเงินที่ได้จากการเรี่ยไร เนื่องจากการได้มาของเงินดัง
กล่าว โดยขอร้องให้ช่วยออกเงนิหรอืทรพัย์สินตามใจสมัคร และหมายความรวมถงึการซือ้ขาย แลกเปล่ียน 
ชดใช้หรอืบรกิารธรรมดา แต่เพือ่รวบรวมเงนิหรอืทรพัย์สนิทีไ่ด้มาทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใช้ในกจิการอย่างใด 
อย่างหนึ่งด้วย การด�าเนินการเรี่ยไร และการใช้จ่ายเงินจากการเรี่ยไร จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบส�านัก
นายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการเรีย่ไรของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๔ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๒. เงินที่ได้จากการตั้งกองกฐิน กองผ้าป่า การจัดงานการกุศล หรืองานวิ่งต่างๆ ที่หน่วยบริการ  
หรือเจ้าหน้าท่ีเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องสามารถน�าไปจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการ 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้หรือไม่

ตอบ เนือ่งจากเงนิทีห่น่วยบรกิารได้รบัการจากการเรีย่ไรตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วย 
การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ถือเป็นเงินที ่
หน่วยบรกิารได้รับจากการบรจิาคเพือ่ประโยชน์ในกจิการของหน่วยบรกิาร ซึง่ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้ 
จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗ (๖) ประกอบวรรคส่ี บัญญัติให้พระราชบญัญติันี ้
มใิห้ใช้บงัคบัแก่การจดัซือ้จดัจ้างของสถาบันอุดมศกึษาหรอืสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรฐัโดยใช้เงนิ
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บรจิาครวมทัง้ดอกผลของเงนิบริจาค โดยไม่ใช้เงนิบรจิาคนัน้ร่วมกบัเงนิงบประมาณ และให้หน่วยงานของรฐั 
จัดให้มีกฎหรือระเบียบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของ 
พระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับหน่วยบริการในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ  
หรอืทีเ่รยีกช่ืออย่างอืน่แต่ปฏบิตังิานในลักษณะเดยีวกนั หรอืส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ส�านกังานสาธารณสขุ 
อ�าเภอ หรือหน่วยงานอ่ืนใดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งด�าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการ
สาธารณสขุ ตามท่ีปลดักระทรวงสาธารณสขุประกาศก�าหนด ดังน้ัน การจัดซือ้จดัจ้างโดยใช้เงนิบรจิาครวมทัง้ 
ดอกผลของเงนิบรจิาค โดยไม่ใช้ร่วมกบัเงนิงบประมาณและเงนิบรจิาคทีไ่ด้มาจากการเรีย่ไร จงึต้องพจิารณา
ดังต่อไปนี้

• กรณีหน่วยบริการท่ีเป็นสถานพยาบาล การจัดซื้อจัดจ้างให้ด�าเนินการตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑

• กรณีหน่วยบริการท่ีไม่เป็นสถานพยาบาล การจัดซื้อจัดจ้างให้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๒.๓/๒๗๔๐๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๓. การบริจาคอาคารงานก่อสร้างที่ก่อสร้างโดยไม่ได้ใช้แบบแปลนมาตรฐานของกระทรวง

สาธารณสุข สามารถท�าได้หรือไม่
ตอบ สามารถท�าได้ แต่จะต้องเป็นแบบแปลนที่มีผู้รับผิดชอบทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทุกสาขาได ้

ลงนามรบัรองในแบบแปลนดงักล่าว และจะต้องแนบใบอนญุาตประกอบวชิาชพีของผูท้ีร่บัรองในแบบแปลน 
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย อีกทั้งหัวหน้าหน่วยบริการที่จะรับบริจาคจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ
ผู้ที่รับรองในแบบแปลนดังกล่าวว่าถูกต้องด้วยแล้ว

๑๔. กรณีบริจาคอาคารงานก่อสร้างที่ดิน หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน โดยหน่วยบริการ 
ไม่ได้จัดท�าแผนด้านก�าลังคนและการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมตลอดจนเหตุผลความจ�าเป็น  
หน่วยบริการสามารถรับบริจาคได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากการจัดท�าแผนดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อประกอบการขออนุมัติหัวหน้า 
ส่วนราชการก่อนที่หน่วยบริการจะรับบริจาค

๑๕. กรณีบคุคลธรรมดาบรจิาคทรพัย์สนิทีเ่ป็นสังหารมิทรพัย์ให้หน่วยบรกิาร จะต้องออกหลกัฐาน 
การรับบริจาคให้แก่ผู้บริจาคหรือไม่ และสามารถน�าหักลดหย่อนภาษีตามประมวลรัษฎากรได้หรือไม่

ตอบ ต้องออกหลักฐานการรับบริจาคเป็นหนังสือรับรองตามมูลค่าของทรัพย์สินท่ีได้บริจาค  
แต่ไม่สามารถน�าไปขอลดหย่อนภาษีตามประมวลรัษฎากรได้

๑๖. เงนิบริจาคที่ระบุวัตถปุระสงคส์ามารถน�าไปใช้จา่ยนอกจากวัตถุประสงค์ที่ผู้บรจิาคระบุไวไ้ด้
หรือไม่

ตอบ  ไม่สามารถน�าไปใช้จ่ายได้ เนื่องจากตามระเบียบ ข้อ ๒๐ วรรค ๒ ก�าหนดให้เงินบริจาคที่
ระบุวัตถุประสงค์จ�าต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

๑๗. ผู้ใดเป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันเงินบริจาคของหน่วยบริการ
ตอบ ตามระเบียบ ข้อ ๒๑ ก�าหนดให้เป็นอ�านาจของหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่หัวหน้า 

ส่วนราชการมอบหมาย ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีค�าสั่งมอบอ�านาจให้หัวหน้าหน่วยบริการ 
ด�าเนินการแทนทุกวงเงิน
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- ๒๙ - 
 

ส่วนที่ ๔ 
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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* 

* 

 
 
 

- ๓๐ - 
 

ตัวอย่างที่ ๑ ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ 
 
 
 
 

ค าสั่ง (หน่วยบริการ)............................................................  
ที ่........................./......................... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ 
--------------------------------------------- 

    อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและ
ทรัพย์บริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวหน้าหน่วยบริการจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินและ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

ข้อ ๑ องค์ประกอบ 
(๑)   หัวหน้าหน่วยบริการ         ประธานกรรมการ 
(2)   ...................................(ข้าราชการ)         กรรมการ 
(3)   ...................................(ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ)      กรรมการ 
(4)   ...................................(ผู้แทนภาคประชาชน)            กรรมการ 
(5)   หัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน       เลขานุการ 
       หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 

ข้อ 2 ให้คณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ มีหน้าที่และอ านาจ 
ดังนี้ 
  (1) วางแผนการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
 (2) พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
 (3) วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
 (4) จัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
 (๕) ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
 (๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่........................................... พ.ศ. ....................... 
  หมายเหตุ:  (๑) กรรมการอื่นที่หัวหน้าหน่วยบริการแต่งตั้งจากข้าราชการ ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ และผู้แทนภาคประชาชน 
รวมกับประธานกรรมการแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน  

  (๒) ส าหรับหัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ซ่ึงตามระเบียบก าหนดให้หัวหน้าหน่วย
บริการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการนั้น หัวหน้าหน่วยบริการอาจจะพิจารณาแต่งต้ังให้เป็นกรรมการและเลขานุการด้วยก็ได้ 

 
- ๓๑ – 

 
ตัวอย่างที่ ๒ ใบแสดงความประสงค์บริจาคเงิน 

 
 
      วันที่  เดือน   พ.ศ.         . 
 
  ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)    นามสกุล                                   . 
อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  ซอย    ถนน                              . 
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์                   . 
โทรศัพท ์   มือถือ    E - mail                                   .   
มีความประสงค์บริจาคเงิน จ านวน                                  บาท (                                             )  
ให้แก่                 (หน่วยบริการ)                                                                                โดยวิธี 
    เงินสด 
    เช็คหรือดร๊าฟที่ธนาคารสั่ง 
    โอนเข้าบัญชีธนาคาร                                   . 
    วิธีอ่ืนๆ โปรดระบุ                                       . 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ                                                                                                     . 
 
 
 
 
 

  พร้อมนี้ได้แนบเอกสารดังนี้ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์  
 
 
      ลงชื่อ                     ผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงิน 
            (        ) 
 
      ลงชื่อ         เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
            (        ) 
      ต าแหน่ง                          . 
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  (๒) ส าหรับหัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ซ่ึงตามระเบียบก าหนดให้หัวหน้าหน่วย
บริการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการนั้น หัวหน้าหน่วยบริการอาจจะพิจารณาแต่งต้ังให้เป็นกรรมการและเลขานุการด้วยก็ได้ 

 
- ๓๑ – 

 
ตัวอย่างที่ ๒ ใบแสดงความประสงค์บริจาคเงิน 

 
 
      วันที่  เดือน   พ.ศ.         . 
 
  ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)    นามสกุล                                   . 
อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  ซอย    ถนน                              . 
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์                   . 
โทรศัพท ์   มือถือ    E - mail                                   .   
มีความประสงค์บริจาคเงิน จ านวน                                  บาท (                                             )  
ให้แก่                 (หน่วยบริการ)                                                                                โดยวิธี 
    เงินสด 
    เช็คหรือดร๊าฟที่ธนาคารสั่ง 
    โอนเข้าบัญชีธนาคาร                                   . 
    วิธีอ่ืนๆ โปรดระบุ                                       . 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ                                                                                                     . 
 
 
 
 
 

  พร้อมนี้ได้แนบเอกสารดังนี้ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์  
 
 
      ลงชื่อ                     ผู้แสดงความประสงคบ์ริจาคเงิน 
            (        ) 
 
      ลงชื่อ         เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
            (        ) 
      ต าแหน่ง                          . 
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- ๓๒ - 
 

ตัวอย่างที่ ๓ ใบเสร็จรับเงิน 
 

 

 

  เล่มที่  .       ใบเสร็จรับเงิน               เลขที ่           . 
  ในราชการ            ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
  วันที่  เดือน     พ.ศ.                              . 
  ได้รับเงินจาก        ตามรายละเอียดดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน 
  
  
  
  
  

รวมบาท      

  จ านวนเงิน         บาท 
     (อักษร) 
 

  ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว    ลงชื่อ         ผู้รับเงิน 
              ต าแหน่ง                              . 
 
 
 
 หมายเหตุ: ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายออกใบเสร็จรับเงินตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
      - ระบุชื่อผู้บริจาคในใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน เว้นแต่กรณีไม่สามารถระบุชื่อผู้บริจาคได้ ให้ระบุไว้
ในใบเสร็จรับเงินว่า “ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม” 
      - ระบุจ านวนเงินที่ได้รับบริจาคให้ถูกต้องและชัดเจน 
      - กรณีผู้บริจาคก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริจาค ให้ระบุ วัตถุประสงค์ในการบริจาคไว้ใน
ใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน 
      - กรณีการรับเงินสดผ่านตู้บริจาคไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน โดยให้หัวหน้าหน่วยบริการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่การเงินตรวจนับเงินจากตู้บริจาค และน าเงินพร้อมทั้งรายงานสรุปจ านวนเงินที่ได้รับผ่านตู้บริจาค ส่ง
ให้หัวหน้าการเงินเพื่อน าเสนอหัวหน้าหน่วยบริการทราบ 
      - ข้อมูลอื่นใด 



คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ  33

-๓๓ – 
 

ตัวอย่างที่ 4 ใบแสดงความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์ 
 

 
      วันที่  เดือน   พ.ศ.         . 
 
  ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)    นามสกุล                                   . 
อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  ซอย    ถนน                              . 
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์                   . 
โทรศัพท ์   มือถือ    E - mail                                   .                                   
. 

  มีความประสงค์ 
   บริจาคที่ดิน   
  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ                                                                                  . 
.                                                                                                                                 . 
   บริจาคอาคาร งานก่อสร้าง 
  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ                                                                                  . 
.                                                                                                                                 . 
   บริจาคอาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน   
  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ                                                                                  . 
.                                                                                                                                 . 
 

  พร้อมนี้ได้แนบเอกสาร ดังนี้ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
     หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง 
   หลักฐานประเมินมูลค่า 
   แบบแปลนก่อสร้าง (กรณีบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน) 
 
 
 
    ลงชื่อ         ผู้แสดงความประสงคบ์ริจาคอสังหาริมทรัพย์ 
          (        ) 
 
    ลงชื่อ         เจ้าหน้าที่ 
          (        ) 
    ต าแหน่ง                          . 
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๑๐. หนังสือ/บนัทกึให้ความเหน็ชอบผงัหลกัอาคาร งานกอสร้างของหัวหน้าหนวยบรกิาร ตามตวัอยางทีแ่นบ

๑๓.
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ตัวอย่างที่ ๖ หนังสือรับรองการตรวจสอบผู้รับรองแบบแปลนของหัวหน้าหน่วยบริการ

    ทีท่�าการ......................................................             

วันที.่....................เดอืน...................................พ.ศ. ................

ด้วย (นาย,นาง,นางสาว).................................................นามสกุล...........................................                                         

อยูบ้านเลขที.่........................หมูที.่.........................ซอย..............................................ถนน..............................................  

ต�าบล..................................อ�าเภอ.....................................จังหวัด.................................แสดงความประสงค์บริจาค

อาคาร งานกอสร้างให้แก...................................................................................................น้ัน

เนื่องจากระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหนวยบริการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ (๒) ก�าหนดวาการรับบริจาคอาคาร งานกอสร้างหากมีความจ�าเปนจะใช้แบบแปลนที่ไมใช 

แบบแปลนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข จะต้องเปนแบบแปลนที่มีผู ้รับผิดชอบทางวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

ทกุสาขาลงนามรบัรองในแบบแปลนโดยผูร้บัรองต้องแนบใบอนญุาต ให้เปนผูป้ระกอบวชิาชีพแตละสาขาตามกฎหมาย 

มาประกอบการพิจารณาด้วย และให้หัวหน้าหนวยบรกิารทีจ่ะรบับรจิาครบัรองวาได้ตรวจสอบผูร้บัรองในแบบแปลน

ถูกต้องแล้ว

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)..............................นามสกุล......................ต�าแหนง.....................

ขอรบัรองวาผูล้งนามรับรองในแบบแปลนทีใ่ช้ในการกอสร้างครัง้น้ีเปนผูป้ระกอบวิชาชพีแตละสาขาตามกฎหมายแล้ว

(หนวยบริการ)

ลงชื่อ.................................................
      (                  )

ต�าแหนง............................................................

หมายเหตุ: รับรองโดยหัวหน้าหนวยบริการ
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ตัวอย่างที ่๗ หนงัสอืให้ความเหน็ชอบผงัหลกัอาคาร งานก่อสร้างของหวัหน้าหน่วยบรกิาร

    ทีท่�าการ......................................................             

วันที.่....................เดอืน...................................พ.ศ. ................

ด้วย (นาย,นาง,นางสาว).................................................นามสกุล...........................................                                         

อยูบ้านเลขที.่........................หมูที.่.........................ซอย..............................................ถนน..............................................  

ต�าบล..................................อ�าเภอ.....................................จังหวัด.................................แสดงความประสงค์บริจาค

อาคาร งานกอสร้างให้แก...................................................................... (หนวยบริการ) นั้น

เนื่องจากระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหนวยบริการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ (๓) ก�าหนดวาหัวหน้าหนวยบริการที่จะรับบริจาคจะต้องให้ความเห็นชอบผังหลักอาคาร  

งานกอสร้างด้วย และหากมีปัญหาให้ปรึกษากองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปนกรณีไป

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)..............................นามสกุล......................ต�าแหนง..................... 

ขอรับรองวาผังหลักอาคาร งานกอสร้างวาถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.................................................
      (                  )

ต�าแหนง............................................................

หมายเหตุ: รับรองโดยหัวหน้าหนวยบริการ หากเห็นวาจะมีปัญหาให้หัวหน้าหนวยบริการปรึกษากองแบบแผน  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กอนการรับรองผังหลักอาคาร งานกอสร้าง
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- ๓๗ - 
 

ตัวอย่างที่ ๘ หนังสือรับรองการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ 
 

 
 
ที ่   
 
 
  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า เมื่อวันที่               เดือน                    พ.ศ.             . 
(นาย,นาง,นางสาว)      นามสกุล                                   . 
อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  ซอย    ถนน                              . 
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด   โทร                               . 
ได้บริจาคทรัพย์สินให้แก่    (หน่วยบริการ)         . 
ตามรายการ ดังนี้ 
  ๑.                                           .มูลค่าเป็นเงิน                                       ..บาท 
(                                  ) เพ่ือวัตถุประสงค์                                                                        . 
  ๒.                                           .มูลค่าเป็นเงิน                                       ..บาท 
(                                  ) เพ่ือวัตถุประสงค์                                                                        . 
  ๓.                                           .มูลค่าเป็นเงิน                                       ..บาท 
(                                  ) เพ่ือวัตถุประสงค์                                                                        . 
 

ฯลฯ 
รวมมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น     บาท (                                                 ) 
 

ฯลฯ 
 
  ให้ไว้ ณ วันที่               . เดือน                       . พ.ศ.              .  
 
 
 
      ลงชื่อ          
            (        ) 
      ต าแหน่ง                          . 
 
 
หมายเหตุ: ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับท่ี ๑๐) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงิน
ได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรับการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่ ๘ 
มกราคม ๒๕๖๒ ข้อ ๕ (๒) ก าหนดให้หลักฐานเป็นหนังสือที่ออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการต้องระบุมูลค่าของ
ทรัพย์สินหรือสินค้านั้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓ ของประกาศฉบับนี้ 
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- ๓๘ – 

 
ตัวอย่างที่ ๙ หนังสือตอบขอบคุณการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ 

 
 

 
 
ที ่   .     (หน่วยงานลบริการ)                    . 
                          . 
        .        . 
      

      วันที่      เดือน พ.ศ.      . 
 

เรื่อง ตอบขอบคุณการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ 
 

เรียน 
 

  ตามท่ีท่าน ได้บริจาค                      .   
มูลค่าเป็นเงิน     บาท (                     ) 
ให้แก่                                          (หน่วยบริการ)                                                              . 
เพ่ือ                . 
นั้น 
 

  (หน่วยบริการ) ได้รับ         เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงได้ขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
     ลงชื่อ                                   . 
     (       ) 
    ต าแหน่ง              . 
   

 
 
 
 
 
 
 

หนวยบริการ
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- ๓๙ – 

 
ตัวอย่างที่ ๑๐ ใบแสดงความประสงค์บริจาคสังหาริมทรัพย์ 

 
 
      วันที่  เดือน   พ.ศ.         . 
 
  ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)    นามสกุล                                   . 
อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  ซอย    ถนน                              . 
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์                   . 
โทรศัพท ์   มือถือ    E - mail                                   .   
มีความประสงค์บริจาค (โปรดระบุรายการสิ่งของแต่ละอย่าง) 
  (1)                                                 . 
  (2)                                                 . 
  (3)                                                 . 
   ฯลฯ 
ให้แก่                             (หน่วยบริการ)                                                                            .  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ                                                                                                       . 
 
 

  พร้อมนี้ได้แนบเอกสารดังนี้ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์  
   หลักฐานประเมินมูลค่า 
 
    ลงชื่อ         ผู้แสดงความประสงค์บริจาคสังหาริมทรัพย์ 
          (        ) 
 
    ลงชื่อ         เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
          (        ) 
    ต าแหน่ง                          . 
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- ๔๐ – 
 

ตัวอย่างที่ ๑๑ ใบรับบริจาคสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
        ที่ท าการ                                    . 
 

      วันที่  เดือน   พ.ศ.         . 
 
  ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)    นามสกุล                                   . 
อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  ซอย    ถนน                              . 
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์                   . 
โทรศัพท ์   มือถือ    E - mail                                   .                                   
  

 ได้รับบริจาคสังหาริมทรัพย์จากผู้บริจาคตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ รายการสิ่งของ จ านวน ประมาณราคา หมายเหตุ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าได้รับบริจาคไว้ถูกต้อง 
 
 
    ลงชื่อ         ผู้แสดงความประสงค์บริจาคสังหาริมทรัพย์ 
          (        ) 
 
    ลงชื่อ         เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
          (        ) 
    ต าแหน่ง                          . 

 

หนวยบริการ
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- ๔๑ – 
 

ตัวอย่างที่ ๑๒ หนังสือรับรองการบริจาคสังหาริมทรัพย์ 
 

 
 
ที ่   
 
 
  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า เมื่อวันที่               เดือน                    พ.ศ.             . 
(นาย,นาง,นางสาว)      นามสกุล                                   . 
อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  ซอย    ถนน                              . 
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด   โทร                               . 
ได้บริจาคทรัพย์สินให้แก่    (หน่วยบริการ)         . 
ตามรายการ ดังนี้ 
  ๑.                                           .มูลค่าเป็นเงิน                                       ..บาท 
(                                  ) เพ่ือวัตถุประสงค์                                                                        . 
  ๒.                                           .มูลค่าเป็นเงิน                                       ..บาท 
(                                  ) เพ่ือวัตถุประสงค์                                                                        . 
  ๓.                                           .มูลค่าเป็นเงิน                                       ..บาท 
(                                  ) เพ่ือวัตถุประสงค์                                                                        . 
 

ฯลฯ 
รวมมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น     บาท (                                                 ) 
 

ฯลฯ 
 
  ให้ไว้ ณ วันที่               . เดือน                       . พ.ศ.              .  
 
 
 
      ลงชื่อ          
            (        ) 
      ต าแหน่ง                          . 
 
 
หมายเหตุ: ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับท่ี ๑๐) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงิน
ได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรับการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่ ๘ 
มกราคม ๒๕๖๒ ข้อ ๕ (๒) ก าหนดให้หลักฐานเป็นหนังสือที่ออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการต้องระบุมูลค่าของ
ทรัพย์สินหรือสินค้านั้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓ ของประกาศฉบับนี้ 
 

- ๔๐ – 
 

ตัวอย่างที่ ๑๑ ใบรับบริจาคสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
        ที่ท าการ                                    . 
 

      วันที่  เดือน   พ.ศ.         . 
 
  ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)    นามสกุล                                   . 
อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  ซอย    ถนน                              . 
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์                   . 
โทรศัพท ์   มือถือ    E - mail                                   .                                   
  

 ได้รับบริจาคสังหาริมทรัพย์จากผู้บริจาคตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ รายการสิ่งของ จ านวน ประมาณราคา หมายเหตุ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าได้รับบริจาคไว้ถูกต้อง 
 
 
    ลงชื่อ         ผู้แสดงความประสงค์บริจาคสังหาริมทรัพย์ 
          (        ) 
 
    ลงชื่อ         เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
          (        ) 
    ต าแหน่ง                          . 
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- ๔3 - 
 

ภาคผนวก 
ระเบียบ และค าส่ังที่เกี่ยวข้อง 
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