ที่มาของเงินบารุงประเภท
“เงินบริจาค”
1.การเรี่ยไร/มีส่วนในการ
เรี่ยไร (เงิน/ทรัพย์ สิน)
เช่ น การทอดผ้ าป่ า
จัดงานการกุศลเพื่อสมทบทุน
1.1 ไม่ เกิน 5 แสนบาท ไม่
ต้ องขอนุมตั ิจาก กคร.
1.2 เกิน 5 แสนบาท
- ถ้ าขอเรี่ยไรเฉพาะใน
จังหวัดต้ องขออนุมตั ิจาก
กคร.จังหวัดก่อน
- ถ้ าขอเรี่ยไรในจังหวัด/
นอกจังหวัดต้ องขออนุมตั ิจาก
กคร. สนร.

หน่ วยบริการ
สสจ.
สสอ.
รพท./รพศ.
รพช.
รพ.สต.
สอ.น.

ต้ องแต่ งตั้ง คกก.บริหารเงินและ
ทรัพย์สินบริจาค (5-7 คน)
ประกอบด้ วย
1.หน.หน่ วยบริการ
2.ขรก.
3.ขรก.ทีเ่ กษียณ
4.ผู้แทนภาคประชาชน
5.หน.การเงิน เป็ นเลขานุการ

อำนำจหน้ำที่
1.วางแผนรับบริจาค
2.พิจารณาการรับบริจาค
3.วางแผนการใช้ จ่าย
4.ทารายงานรับจ่ าย
5.ติดตามตรวจสอบการรับจ่ าย
6.แต่ งตั้งอนุกรรมการ

เงินบริจาคทีร่ ับได้ ท้งั เงินสด เช็คหรื อดราทท์
ทีธ่ นาคารสั่ งจ่ าย ผ่ านบัญชีเงินฝากธนาคาร
รับบริจาคผ่ านบัตรเดรบิต/เครดิต
ทรัพย์ สิน : สั งหาริมทรัพย์ /อสั งหาริมทรัพย์

-การบริจาคเงินโดยระบุ/ไม่
ระบุ/ระบุวตั ถุประสงค์ ไม่
ชัดเจน
-การบริจาคทรัพย์ สิน

สรุ ป : 1.รพท./รพช. 9 แห่ ง ตั้ง คกก. แล้ว 3 แห่ ง (อรัญ วัฒนา รพร.)
เปิ ดบัญชีรับบริจาคแล้ว 8 แห่ ง ( คลองหาด) สมัคร E-donation 3
แห่ ง (อรัญ,วสบ.,รพร. (KTB))
2.สสอ./รพ.สต. (9+108 แห่ง) : ตั้ง คกก.แล้ว 3 แห่ง

หน่ วยบริการต้ องเปิ ดบัญชีเงินฝาก
“บัญชีเงินฝากของ (ชื่ อหน่ วยบริการ)”
แยกจากบัญชีเงินบารุงทัว่ ไป

-ผู้บริจาคเงิน ทั้ง นิติบุคคล/บุคคล ธรรมดา
มีสิทธินาไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่ า
-บุคคลธรรมดาใช้ ขอเครื่ องราชฯ

ออกใบเสร็จจรับเงินให้ ผ้ บู ริจาค (ระบุชื่อ/ไม่ ระบุ
ชื่ อ,ระบุ/ไม่ ระบุวตั ถุประสงค์ )
- กรณีต้ ูรับบริจาคไม่ ต้องออกใบเสร็จ (มอบ
หน.การเงิน/เสนอหน.หน่ วยบริการ/นาฝากเงิน)

การใช้ จ่ายเงินบริจาค

กรณีรับบริจาคอสั งหาริมทรัพย์
(อาคาร งานก่อสร้ าง ทีด่ ิน อาคารพร้ อมที่ดิน)
ให้ หน่ วยบริการ
-ตรวจสอบกรรมสิ ทธิ์/สิ ทธิครอบครอง
-ประเมินมูลค่ าทรัพย์ บริจาคตามราคากลาง
-ทาความตกลงกับส่ วนราชการทีเ่ กีย่ วข้ อง
-ขออนุมัติหัวหน้ าส่ วนราชการก่ อนรั บบริจาค
-ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับบริจาค ที่ สธ.
กาหนด
-ขึน้ ทะเบียนทีร่ าชพัสดุ ภายใน 30 วัน
-ออกหนังสื อรับรองการรับริจาคโดยระบุมูลค่ า
ตามราคากลาง
กรณีรับบริจาคสั งหาริมทรัพย์ ให้ ตรวจสอบ
กรรมสิ ทธิ์ สิ ทธิครอบครอง ภาระติดพัน/
ประเมินราคา และออกหนังสื อรับรองตาม
มูลค่ า

การใช้ จ่ายเงินบริจาค
-ถ้ าระบุวตั ถุประสงค์ ให้ ใช้ จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ ผ้ บู ริจาค
-ถ้ าไม่ ระบุหรื อระบุวตั ถุประสงค์ ไม่ ชัดเจน
ให้ จ่ายตามระเบียบเงินบารุ ง สธ.2561
-กรณีต้องใช้ เงินบริจาคไปจัดหาพัสดุ ให้ ถือ
ปฏิบัติตาม ระเบียบ ก.สธ.ว่าด้ วยวิธีปฏิบัติ
เกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้ างและการพัสดุโดยใช้
เงินบริจาคของหน่ วยบริการในสั งกัด ก.สธ.
พ.ศ. 2561 โดย
1.หัวหน้ าหน่ วยบริการมีอานาจในการ
สั่ งซื้อสั่ งจ้ างทุกวงเงิน (รับมอบอานาจ)
2.วิธีซื้อจ้ าง
(1)ไม่ เกิน 5 แสนบาท ให้ เจรจาตกลงราคา
(2) เกิน 5 แสนบาท ให้ ทาหนังสื อเชิญชวน
ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดหรื อหลายราย
ให้ เสนอราคา หรื อเจรจาต่ อรองราคา

ผู้บริจาคทรัพย์ สิน
-เฉพาะนิติบุคคลนาไปลดหย่ อนภาษีได้ 2 เท่า
-บุคคลธรรมดาใช้ ขอเครื่ องราชฯ

