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 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการพลเรือน

ในการปองกันปญหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ และตองแยกเรื่องสวนตัว

ออกจากตำแหนงหนาท่ีและยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตัว และตองละเวน

การแสวงหาประโยชนสวนตนและประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตำแหนงหนาท่ีและไมกระทำการอันเปนการขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ไดกำหนดมาตรการแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร 
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สาธารณสุขท่ีจัดใหมีการเร่ียไรปฏิบัติงานดานการเร่ียไรท่ีมีแนวปฏิบัติเดียวกัน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำคูมือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง แนวทางการเร่ียไร

ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้น ซึ ่งคูมือการปฏิบัติงาน ฯ ฉบับดังกลาว

มีความสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ มุงเนนการพัฒนากลไกดานการปองกันการทุจริต

ท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลากรผูรับผิดชอบสามารถใชเปนกรอบในการปฏิบัติงานดานการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสรางการปฏิบัติงานที่ยึดหลักความโปรงใส ตรวจสอบไดในการดำเนินงาน

ของหนวยงานของรัฐ และเปนนวัตกรรมการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปนรูปธรรม

ชัดเจน อยางเปนขั้นเปนตอนเกี่ยวกับการเรี ่ยไรของหนวยงานของรัฐ สอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสงผลตอการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

อีกทางหน่ึง ท้ังน้ี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มิไดสนับสนุนใหมีการเร่ียไร หากแตจะดำเนินการเร่ียไร

จำเปนที่จะตองดำเนินการใหถูกตองตามที่กฎหมายกำหนด
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 สำนักนายกรัฐมนตรีไดออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม ที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 และปรับปรุงใหมี

ความเหมาะสมยิ ่งขึ ้นจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี ่ยไรของทางราชการ พ.ศ. 2539

รวมถึงไดออกประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

ในการยื่นคำขออนุมัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการเรี่ยไร หรือใหหนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของ

กับการเรี่ยไร 

 จากการดำเนินงานตามแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

กรณีการเรี่ยไร พบวา การเรี่ยไรเปนบอเกิดในเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ เนื่องจากการหาทุนเพื่อการ

สนับสนุนบริการทางการแพทย เชน การสนับสนุนอุปกรณทางการแพทย การสรางอาคารเพ่ือรองรับผูปวย เปนตน

จำเปนท่ีตองใชงบประมาณมากกวาเงินงบประมาณแผนดินท่ีหนวยงานไดรับ เร่ืองเหลาน้ีเปนเร่ืองสวนรวมท่ีสมควร

ใหการสนับสนุน แตปญหาจะเกิดขึ้นเมื่อหนวยงานราชการ กลุมบุคคล หรือบุคคล ที่มีอำนาจใหคุณใหโทษ

แกผูอ่ืนดำเนินการเร่ียไรดวยวิธีการท่ีไมเหมาะสม เชน ไมแสดงบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินท่ีไดจากการเร่ียไร

ตามระบบบัญชีของทางราชการที่กฎหมายกำหนด ไมมีการจายภาษีรายได และหรือภาษีมูลคาเพิ่มใหถูกตอง

ตามกฎหมาย เปนตน พฤติกรรมเหลานี้กอใหเกิดระบบอุปถัมภในวงราชการ และการเกื้อกูลเพื่อแลกเปลี่ยน

ผลประโยชนระหวางเจาหนาท่ีของรัฐกับเจาหนาท่ีของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐกับเอกชน นำมาซ่ึงปญหาผลประโยชน

ทับซอนและการคอรรัปชันตามมา

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร และแปลงนโยบาย

ของกระทรวงสาธารณสุข เปนแผนการปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการประจำท่ัวไป

ของกระทรวง เพื่อใหบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง มีการบริหารราชการ

แบงเปน 2 สวน คือ ราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค ในสวนของราชการบริหาร

สวนภูมิภาคนั้น มีหนวยงานในสังกัดกระจายตั้งอยูตั ้งแตในระดับจังหวัดจนถึงระดับตำบลทั่วประเทศ

จำนวนทั้งสิ้น 11,614 หนวยงาน ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด สำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอ จำนวน 878 อำเภอ โรงพยาบาลศูนย  33 แห ง โรงพยาบาลทั ่วไป 83 แห ง

โรงพยาบาลชุมชน 781 แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 9,763 แหง หนวยงานสวนใหญ

มีความประสงคที่จะจัดใหมีการเรี่ยไรเพื่อสนับสนุนการใหบริการทางการแพทยในรูปแบบตาง ๆ แตบุคลากร

ยังขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดใหมีการเรี่ยไร หรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร

ตามที่กฎหมายกำหนด เปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติไดตามที่กฎหมายกำหนดไดอยางเปนขั้นตอน
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 จากประเด็นปญหาดังกลาว ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไดคำนึงถึง
การปองกันการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ กรณีฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมถึงมีความประสงคใหหนวยงาน
มีแนวทางปฏิบัติเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน ไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้น และมีผลบังคับใช
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เพื่อเปนแนวปฏิบัติใหหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ท่ีจะจัดใหมีการเร่ียไร หรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม และที่แกไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการย่ืนคำขออนุมัติใหหนวยงาน
ของรัฐจัดใหมีการเรี่ยไร หรือใหหนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดมอบอำนาจการพิจารณาใหความเห็นชอบ
ใหจัดใหมีการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการยื่นขออนุมัติเพื่อใหมีการเรี่ยไร
หรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไรตอไป ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0202.3.6/ว 293 
ลงวันที ่  13 กุมภาพันธ  2563 และตามคำสั ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที ่  381/2563 
ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 เร่ือง มอบอำนาจการพิจารณาใหความเห็นชอบเก่ียวกับการเร่ียไรใหผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
จึงมีความจำเปนตองแกไขคูมือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเรี่ยไร
ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เพื่อใหการจัดใหมีการเรี่ยไร
หรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไรของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค เปนไปตามการมอบอำนาจการพิจารณาใหความเห็นชอบเก่ียวกับการเร่ียไรใหผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไมตองเสนอเรื่องไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนการเสริมสรางระบบธรรมาภิบาลในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปองกันการทุจริต
ในวงราชการ ตลอดจนการปองกันผลประโยชนทับซอน สอดรับกับมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข มาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก / ปลุกจิตสำนึก ปองกันปราบปราม และสรางเครือขาย) 
แผนแมบทการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนแมบทบูรณาการปองกัน ปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2560-2579) มุงเนนการพัฒนากลไกดานการปองกันการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสรางการปฏิบัติงาน
โดยยึดความโปรงใส ตรวจสอบได และเปนนวัตกรรมการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน อยางเปนข้ันเปนตอนเก่ียวกับการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ สอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสงผลตอการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
อีกดวย
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  (6) ผูรับผิดชอบของหนวยงานสงเรื่องเสนอโครงการที่ไดรับการอนุมัติไปยังหัวหนา

สวนราชการระดับกรมเจาสังกัด หรือที่เทียบเทา (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ใหความเห็นชอบโครงการ ฯ 

หนวยงานที่จัดใหมีการเรี่ยไรดำเนินการลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน กอนยื่นเอกสารขออนุมัติใหจัดใหมี

การเรี่ยไรตอคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.)

  (7) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เสนอความเห็นตอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพิจารณา

  (8) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ ฯ

   (8.1) กรณีไมเห็นชอบ หนวยงานที่รับผิดชอบแจงใหหนวยงานดำเนินการ

ตามความเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบ ที่เสนอตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   (8.2) กรณีเห็นชอบ ดำเนินการ ดังนี้

     •  หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงผลใหหนวยงานทราบและดำเนินการ

เตรียมหลักฐานเพื่อประกอบคำขออนุมัติใหจัดใหมีการเรี่ยไร

     •  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอรายงานผล

การใหความเห็นชอบโครงการ ฯ จากกองกฎหมายเปนรายไตรมาส
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 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

  (9) หนวยงานเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบคำขออนุมัติใหจัดใหมีการเรี่ยไร ดังนี้

   (9.1) แบบ กคร. 1 

   (9.2) โครงการจัดใหมีการเรี่ยไร และหรือรายละเอียดของการจัดใหมีการเรี่ยไร

   (9.3) หลักฐานการไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานระดับกรมเจาสังกัด 

หรือที่เทียบเทาในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติมิใชหนวยงานระดับกรมหรือที่เทียบเทา

   (9.4) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)

  (10)  หนวยงานยื่นเอกสารหลักฐานคำขออนุมัติตามขอ (9) ตอสำนักงานเลขานุการ

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) ลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนทำการเรี่ยไร 

  ในกรณีท่ีมีความจำเปนเรงดวนและหนวยงานไมอาจย่ืนคำขออนุมัติเปนการลวงหนา

ไมนอยกวา 30 วันกอนทำการเรี่ยไรได หนวยงานอาจยื่นคำขออนุมัติเปนการลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 

กอนทำการเรี่ยไร ทั้งนี้ ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) 

ที่จะรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาหรือไมก็ได

µÑÇÍÂ‹Ò§

Â×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ ¡¤Ã.¨Ñ§ËÇÑ´
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562

ÇÑ¹·Õè 30 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562
¤Ãº¡ÓË¹´Â×è¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ 30 ÇÑ¹ 
áÅÐàÁ×èÍä´ŒÃÑºÍ¹ØÁÑµÔáÅŒÇãËŒ·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃä´Œ

µÑÇÍÂ‹Ò§

Â×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ ¡¤Ã.¨Ñ§ËÇÑ´
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562

ÇÑ¹·Õè 15 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562
¤Ãº¡ÓË¹´Â×è¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ 15 ÇÑ¹ 
áÅÐãËŒÍÂÙ‹ã¹´ØÅ¾Ô¹Ô¨¢Í§ ¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

  (11)  เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด (กคร. จังหวัด) นำเรื่อง

เขาที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) โดยมีผูแทนจากหนวยงานเขารวม

ชี้แจงขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของอันจะเปนประโยชนตอการพิจารณาอนุมัติใหจัดใหมีการเรี่ยไร

  (12)  คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) พิจารณาอนุมัติ

ใหจัดใหมีการเรี่ยไร

  (13)  เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) แจงผล

การพิจารณาใหหนวยงานขออนุมัติจัดใหมีการเรี่ยไรทราบ

  (14) หนวยงานแจงผูรับผิดชอบโครงการจัดเตรียมความพรอม เชน ประชุมวางแผน

การดำเนินโครงการ ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทำสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เปดบัญชี

รับเงินจากการเรี่ยไร เปนตน

  (15)  หนวยงานประกาศประชาสัมพันธหรือเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ กำหนด

สถานท่ีรับบริจาคหรือวิธีการท่ีจะรับเงินหรือทรัพยสินท่ีไดจากการเร่ียไร และทำการเร่ียไรเปนการท่ัวไปตามสถานท่ี

และวิธีการที่ไดกำหนดไวในโครงการ ฯ และการประชาสัมพันธ

  (16)  หนวยงานออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาคทุกคร้ัง

เวนแตการเรี่ยไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกลาวได ใหหนวยงานจัดทำเปนบัญชีการรับเงิน

หรือทรัพยสินไวเพื่อใหตรวจสอบได

  (17)  หนวยงานจัดทำบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินท่ีไดจากการเร่ียไรตามระบบบัญชี

ของทางราชการภายใน 90 วัน นับแตวันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือในกรณีที่เปนการเรี่ยไรที่กระทำอยางตอเนื่อง

ใหหนวยงานดำเนินการทุก 3 เดือน และปดประกาศบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินจากการเร่ียไรโดยเปดเผย

ไมนอยกวา 30 วัน เพื่อใหบุคคลทั่วไปทราบ

  (18)  หนวยงานดำเนินการ ดังนี้

    (18.1)  รายงานการเงินและบัญชีการรับจายเงินใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ภูมิภาค ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดจัดทำบัญชีการรับจายเงิน และหรือทรัพยสินแลวเสร็จ หรือทุก 3 เดือน

ในกรณีที่เปนการเรี่ยไรอยางตอเนื่อง

    (18.2)  ในกรณีท่ีมีการดำเนินการตามวัตถุประสงคแลว หากไดรับเงินหรือทรัพยสิน

เกินกวาจำนวนท่ีกำหนดใหหนวยงานแจงคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐทราบเพ่ือพิจารณา

สั่งการใหสงเงินหรือทรัพยสินสวนที่เกินไปประกอบการกุศลหรือสาธารณประโยชนอยางหนึ่งอยางใด

ตามวัตถุประสงคของการเรี่ยไรเดิม หรือตามที่เห็นสมควร
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
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àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ

    (18.3) รายงานผลการเรี่ยไรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับทราบ (ผานหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) 

    (18.4) รายงานผลการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

กรณีการเร่ียไร ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผานระบบรายงานการเร่ียไรและการให

หรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ระบบ MOPH 

Solicit Report System : MSRS) ตามรอบระยะเวลาและรูปแบบท่ีกำหนด (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 

  (19) หนวยงานจัดใหมีเอกสารเกี ่ยวกับการดำเนินการเรี ่ยไรแสดงโดยเปดเผย 

ณ สถานที่ของหนวยงาน และหรือเว็บไซตหนวยงาน และหรือสื่อสังคมออนไลนอื่น ๆ ไมนอยกวา 30 วัน 

เพื่อใหประชาชนสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูลหรือคนหาศึกษาขอมูลขาวสารของทางราชการได

45



àÍ¡ÊÒÃàÅ¢·Õè SP-MOPH-M-011   á¡Œä¢¤ÃÑé§·Õè 01  ©ºÑº·Õè 2
ÇÑ¹·ÕèºÑ§¤ÑºãªŒ 28 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2563  Ë¹ŒÒ 46    ¢Í§ 194

àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
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 3.1.5 ¡Ã³ÕË¹‹ÇÂ§Ò¹´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÃÕèÂäÃ ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹áÅÐ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ à¡Ô¹ 500,000 ºÒ· 
  ã¹à¢µ¨Ñ§ËÇÑ´ã´¨Ñ§ËÇÑ´Ë¹Öè§ ÊÓËÃÑºÃÒª¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤

(4.1) Í¹ØÁÑµÔ

(4.2) äÁ‹Í¹ØÁÑµÔ

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
·Õè¨Ñ´ãËŒÁÕ
¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
·Õè¨Ñ´ãËŒÁÕ
¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
·Õè¨Ñ´ãËŒÁÕ
¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
·Õè¨Ñ´ãËŒÁÕ
¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
·Õè¨Ñ´ãËŒÁÕ
¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

(4) ¼ÙŒÁÕÍÓ¹Ò¨¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔâ¤Ã§¡ÒÃ

(2) ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº¨Ñ´·Óâ¤Ã§¡ÒÃµÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�

(3) àÊ¹ÍËÑÇË¹ŒÒË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔâ¤Ã§¡ÒÃÏ

(5) ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºÊ‹§àÃ×èÍ§àÊ¹ÍËÑÇË¹ŒÒË¹‹ÇÂ§Ò¹
Å§¹ÒÁã¹Ë¹Ñ§Ê×Íà¾×èÍ¢Í¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡

¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑºÁÍºÍÓ¹Ò¨

ãªŒàÇÅÒ
äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 60 ÇÑ¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
·Õè¨Ñ´ãËŒÁÕ
¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(6) ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºÊ‹§àÃ×èÍ§àÊ¹Í¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑºÁÍºÍÓ¹Ò¨
ãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ªÍºâ¤Ã§¡ÒÃ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÅ‹Ç§Ë¹ŒÒäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 
60 ÇÑ¹ ¡‹Í¹Â×è¹àÍ¡ÊÒÃ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµ‹Í ¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´

(1) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ

ก
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 30 ÇÑ¹

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§ ¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´

(7) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹àµÃÕÂÁËÅÑ¡°Ò¹à¾×èÍ»ÃÐ¡Íº¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ
 ãËŒ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ ´Ñ§¹Õé
 (7.1) áºº ¡¤Ã. 1
 (7.2) â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ áÅÐËÃ×ÍÃÒÂÅÐàÍÕÂ´
  ¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (7.3) ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃä´ŒÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº·ÕèÂ×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ
  ¨Ò¡¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑºÁÍºÍÓ¹Ò¨
 (7.4) ËÅÑ¡°Ò¹Í×è¹ æ (¶ŒÒÁÕ)

(10) ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
¨Ñ§ËÇÑ´¾Ô¨ÒÃ³Ò

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
·Õè¨Ñ´ãËŒÁÕ
¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
·Õè¨Ñ´ãËŒÁÕ
¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§ ¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´

¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´

¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´

(8) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Â×è¹àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ
µ‹ÍÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¨Ñ§ËÇÑ´ Å‹Ç§Ë¹ŒÒäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 30 ÇÑ¹

¡‹Í¹·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(9) àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¨Ñ§ËÇÑ´
¹ÓàÃ×èÍ§à¢ŒÒ·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¨Ñ§ËÇÑ´

â´ÂÁÕ¼ÙŒá·¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁªÕéá¨§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
Í¹ØÁÑµÔãËŒ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ 

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº
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ก

ข
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
·Õè¨Ñ´ãËŒÁÕ
¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒ
ã¹â¤Ã§¡ÒÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
·Õè¨Ñ´ãËŒÁÕ
¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒ
ã¹â¤Ã§¡ÒÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
·Õè¨Ñ´ãËŒÁÕ
¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

90 ÇÑ¹ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
·Õè¨Ñ´ãËŒÁÕ
¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§ ¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´

¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´
(11) àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¨Ñ§ËÇÑ´

á¨Œ§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹·ÃÒº

(12) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹á¨Œ§¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºâ¤Ã§¡ÒÃ
¨Ñ´àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ

(13) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹»ÃÐ¡ÒÈáÅÐ·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(14) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨Ñ´·ÓËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹ËÃ×Í·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹
ãËŒá¡‹¼ÙŒºÃÔ¨Ò¤

(15) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨Ñ´·ÓºÑÞªÕ¡ÒÃÃÑºà§Ô¹ËÃ×ÍÊÔ¹·ÃÑ¾Â�

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ

ข

ค
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

30 ÇÑ¹ ËÅÑ§¨Ò¡¨Ñ´·Ó
ºÑÞªÕµÒÁÅÓ´Ñº 15 

áÅŒÇàÊÃç¨

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
·Õè¨Ñ´ãËŒÁÕ
¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 30 ÇÑ¹ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
·Õè¨Ñ´ãËŒÁÕ
¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(16) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨Ñ´Ê‹§ÃÒÂ§Ò¹ ´Ñ§¹Õé
 (16.1) ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐºÑÞªÕ¡ÒÃÃÑº¨‹ÒÂà§Ô¹ãËŒ
  ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹´Ô¹ÀÙÁÔÀÒ¤ 
  ÀÒÂã¹ 30 ÇÑ¹
 (16.2) ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
  ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°à¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³ÒÊÑè§¡ÒÃ 
  ã¹¡Ã³ÕÁÕà§Ô¹àËÅ×Í¨‹ÒÂ ÏÅÏ
 (16.3) ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃàÃÕèÂäÃàÁ×èÍàÊÃç¨ÊÔé¹â¤Ã§¡ÒÃ
  ãËŒ»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ÃÑº·ÃÒº 
  (¼‹Ò¹ËÑÇË¹ŒÒÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ 
  ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢)
 (16.4) ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ»ÃÐÁÇÅ
  ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¾ÅàÃ×Í¹ ¡Ã³Õ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ 
  ãËŒÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ 
  ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¼‹Ò¹ÃÐºº
  MOPH Solicit Report System : MSRS
  µÒÁÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÃÙ»áºº·Õè¡ÓË¹´ 

(19) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨Ñ´ãËŒÁÕàÍ¡ÊÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
áÊ´§â´Âà»�´à¼ÂãËŒ»ÃÐªÒª¹ÊÒÁÒÃ¶

à¢ŒÒµÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍÁÙÅä´Œ

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

 3.1.5.1  ¢Íºà¢µ
   เร่ิมจากหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค

มีความประสงคจะจัดใหมีการเรี่ยไรในเขตทองที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง และมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดเงิน

หรือมูลคาทรัพยสิน หรือจำนวนเงินและมูลคาทรัพยสินรวมกันเกิน 500,000 บาท ดำเนินการจัดทำโครงการเร่ียไร 

และขออนุมัติโครงการ ฯ จากหัวหนาหนวยงานท่ีจัดใหมีการเร่ียไร เม่ือไดรับการอนุมัติโครงการ ฯ แลว ผูรับผิดชอบ

สงเรื่องเสนอจากหัวหนาหนวยงานในการพิจารณาอนุมัติโครงการ ฯ จำแนกดังนี้

   - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากนายแพทยสาธารณสุข

จังหวัด

   - โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน 

เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากผูอำนวยการโรงพยาบาลศูนย ผูอำนวยการโรงพยาบาลท่ัวไป สาธารณสุขอำเภอ 

และผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

   - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ สาธารณสุขอำเภอ

ลงนามในหนังสือถึงผูท่ีไดรับมอบอำนาจ เพ่ือขอความเห็นชอบ ท้ังน้ี ในชวงเวลาขอความเห็นชอบจากผูท่ีได

รับมอบอำนาจ หนวยงานที่จัดใหมีการเรี่ยไร ตองดำเนินการลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน กอนยื่นเอกสาร

ขออนุมัติใหจัดใหมีการเร่ียไรตอคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรจังหวัด (กคร. จังหวัด) หนวยงานดำเนินการ

ย่ืนขออนุมัติใหจัดใหมีการเร่ียไรจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรจังหวัด (กคร. จังหวัด) ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 

กอนทำการเร่ียไร เม่ือไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรจังหวัด (กคร. จังหวัด) แลว ผูรับผิดชอบ

โครงการจัดเตรียมความพรอมโครงการ ฯ หนวยงานประกาศประชาสัมพันธหรือเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ 

กำหนดสถานท่ีรับบริจาคหรือวิธีการท่ีจะรับเงินหรือทรัพยสินท่ีไดจากการเร่ียไร และทำการเร่ียไรเปนการท่ัวไป

ตามสถานท่ีและวิธีการท่ีไดกำหนดไวในโครงการ ฯ และการประชาสัมพันธ หนวยงานออกใบเสร็จหรือหลักฐาน

การรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาคทุกคร้ัง เวนแตการเร่ียไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกลาวได 

ใหหนวยงานจัดทำเปนบัญชีการรับเงินหรือทรัพยสินไวเพ่ือใหตรวจสอบได หนวยงานจัดทำบัญชีการรับจายเงิน

หรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน 90 วัน นับแตวันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร 

หรือในกรณีที่เปนการเรี่ยไรที่กระทำอยางตอเนื่องใหหนวยงานดำเนินการทุก 3 เดือน และปดประกาศบัญชี

การรับจายเงินหรือทรัพยสินจากการเรี่ยไรโดยเปดเผย หนวยงานรายงานการเงินและบัญชีการรับจายเงิน

ใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดจัดทำบัญชีการรับจายเงิน และ / 

หรือทรัพยสินแลวเสร็จ หรือทุก 3 เดือน ในกรณีที่เปนการเรี่ยไรอยางตอเนื่อง ในกรณีที่มีการดำเนินการ

ตามวัตถุประสงคแลว หากไดรับเงินหรือทรัพยสินเกินกวาจำนวนที่กำหนดใหหนวยงานแจงคณะกรรมการ
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

ควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการใหสงเงินหรือทรัพยสินสวนที่เกินไป

ประกอบการกุศลหรือสาธารณประโยชนอยางหน่ึงอยางใดตามวัตถุประสงคของการเร่ียไรเดิมหรือตามท่ีเห็นสมควร 

หนวยงานรายงานผลการเรี่ยไรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ (ผานหัวหนา

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) หนวยงานรายงานผลการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน กรณีการเร่ียไร ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผานระบบรายงาน

การเร่ียไร และการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

(ระบบ MOPH Solicit Report System : MSRS) ตามรอบระยะเวลาและรูปแบบที่กำหนด และหนวยงาน

จัดใหมีเอกสารเก่ียวกับการเร่ียไรแสดงโดยเปดเผยใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลได ไมนอยกวา 30 วัน
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

 3.1.5.2 ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
  (1) ผูรับผิดชอบของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ที ่มีความประสงคจะจัดใหมีการเรี ่ยไรในเขตทองที ่จังหวัดใดจังหวัดหนึ ่ง 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดเงินหรือมูลคาทรัพยสินหรือจำนวนเงินและมูลคาทรัพยสินรวมกันเกิน 500,000 บาท

  (2) ผูรับผิดชอบโครงการจัดทำโครงการตามวัตถุประสงค 

  (3) ผูรับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากหัวหนาหนวยงานในการพิจารณา

อนุมัติโครงการ ฯ จำแนกดังนี้

   -  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากนายแพทยสาธารณสุข

จังหวัด

   - โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน 

เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากผูอำนวยการโรงพยาบาลศูนย ผูอำนวยการโรงพยาบาลท่ัวไป สาธารณสุขอำเภอ 

และผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

    -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ สาธารณสุขอำเภอ

  (4) หัวหนาหนวยงานที่จัดใหมีการเรี่ยไรพิจารณาอนุมัติโครงการ ฯ 

   (4.1) กรณีอนุมัติ ใหผูรับผิดชอบของหนวยงาน ดำเนินการสงเรื่องเสนอลงนาม

เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานที่จัดใหมีการเรี่ยไร (ตามขอ (3)) ใหความเห็นชอบโครงการ ฯ 

   (4.2) กรณีไมอนุมัติ ใหผูรับผิดชอบของหนวยงานดำเนินการตามขอสั่งการ

ของหัวหนาหนวยงานที่จัดใหมีการเรี่ยไร

  (5) ผูรับผิดชอบของหนวยงานสงเรื่องเสนอหัวหนาหนวยงาน ลงนามในหนังสือ

เพื่อขอความเห็นชอบจากผูที่ไดรับมอบอำนาจ ใหความเห็นชอบโครงการ ฯ 

  (6) ผูรับผิดชอบของหนวยงานสงเร่ืองเสนอโครงการท่ีไดรับการอนุมัติไปยังผูท่ีไดรับมอบ

อำนาจ ใหความเห็นชอบโครงการ ฯ หนวยงานที่จัดใหมีการเรี่ยไรดำเนินการลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน 

กอนยื่นเอกสารขออนุมัติใหจัดใหมีการเรี่ยไรตอคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด (กคร. จังหวัด)

µÑÇÍÂ‹Ò§

Ê‹§â¤Ã§¡ÒÃà¾×èÍàÊ¹Í¢Í¤ÇÒÁàËç¹ªÍº
ä»ÂÑ§»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ 
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 àÁÉÒÂ¹ 2562

ÇÑ¹·Õè 30 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2562
¤Ãº¡ÓË¹´àÊ¹Í¢Í¤ÇÒÁàËç¹ªÍºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ 60 ÇÑ¹ 
¡‹Í¹Â×è¹àÍ¡ÊÒÃ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔãËŒ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
µ‹Í ¡¤Ã.¨Ñ§ËÇÑ´
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

µÑÇÍÂ‹Ò§

Â×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ ¡¤Ã.¨Ñ§ËÇÑ´
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562

ÇÑ¹·Õè 30 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562
¤Ãº¡ÓË¹´Â×è¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ 30 ÇÑ¹ 
áÅÐàÁ×èÍä´ŒÃÑºÍ¹ØÁÑµÔáÅŒÇãËŒ·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃä´Œ

µÑÇÍÂ‹Ò§

Â×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµ‹Í ¡¤Ã.¨Ñ§ËÇÑ´
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562

ÇÑ¹·Õè 15 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562
¤Ãº¡ÓË¹´Â×è¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ 15 ÇÑ¹ 
áÅÐãËŒÍÂÙ‹ã¹´ØÅ¾Ô¹Ô¨¢Í§ ¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´

  (7) หนวยงานเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบคำขออนุมัติใหจัดใหมีการเรี่ยไร ดังนี้

   (7.1) แบบ กคร. 1 

   (7.2) โครงการจัดใหมีการเรี่ยไร และหรือรายละเอียดของการจัดใหมีการเรี่ยไร

   (7.3) หลักฐานการไดรับความเห็นชอบท่ีย่ืนคำขออนุมัติจากผูท่ีไดรับมอบอำนาจ

   (7.4) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)

  (8) หนวยงานยื่นเอกสารหลักฐานคำขออนุมัติตามขอ (7) ตอสำนักงานเลขานุการ

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด (กคร. จังหวัด) ลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนทำการเรี่ยไร

  ในกรณีท่ีมีความจำเปนเรงดวนและหนวยงานไมอาจย่ืนคำขออนุมัติเปนการลวงหนา

ไมนอยกวา 30 วันกอนทำการเรี่ยไรได หนวยงานอาจยื่นคำขออนุมัติเปนการลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 

กอนทำการเรี่ยไร ทั้งนี้ ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด (กคร. จังหวัด) ที่จะรับเรื่อง

ดังกลาวไวพิจารณาหรือไมก็ได
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

  (9) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด (กคร. จังหวัด) นำเรื่องเขา

ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด (กคร. จังหวัด) โดยมีผูแทนจากหนวยงานเขารวมชี้แจงขอมูล

และรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของอันจะเปนประโยชนตอการพิจารณาอนุมัติใหจัดใหมีการเรี่ยไร

  (10)  คณะกรรมการควบคุมการเรี ่ยไรจังหวัด (กคร. จังหวัด) พิจารณาอนุมัติ

ใหจัดใหมีการเรี่ยไร

  (11)  เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเร ี ่ยไรจ ังหวัด (กคร. จ ังหวัด)

แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานขออนุมัติจัดใหมีการเรี่ยไรทราบ

  (12) หนวยงานแจงผูรับผิดชอบโครงการจัดเตรียมความพรอม เชน ประชุมวางแผน

การดำเนินโครงการ ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทำส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เปดบัญชีรับเงิน

จากการเรี่ยไร เปนตน

  (13) หนวยงานประกาศประชาสัมพันธหรือเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ กำหนด

สถานที่รับบริจาคหรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไร และทำการเรี่ยไรเปนการทั่วไป

ตามสถานที่และวิธีการที่ไดกำหนดไวในโครงการ ฯ และการประชาสัมพันธ

  (14) หนวยงานออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาคทุกคร้ัง

เวนแตการเรี่ยไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกลาวได ใหหนวยงานจัดทำเปนบัญชีการรับเงิน

หรือทรัพยสินไวเพื่อใหตรวจสอบได

  (15) หนวยงานจัดทำบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินท่ีไดจากการเร่ียไรตามระบบบัญชี

ของทางราชการภายใน 90 วัน นับแตวันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือในกรณีที่เปนการเรี่ยไรที่กระทำอยางตอเนื่อง

ใหหนวยงานดำเนินการทุก 3 เดือน และปดประกาศบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินจากการเร่ียไรโดยเปดเผย

ไมนอยกวา 30 วัน เพื่อใหบุคคลทั่วไปทราบ

  (16) หนวยงานดำเนินการ ดังนี้

   (16.1) รายงานการเงินและบัญชีการรับจายเงินใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ภูมิภาค ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดจัดทำบัญชีการรับจายเงิน และหรือทรัพยสินแลวเสร็จ หรือทุก 3 เดือน

ในกรณีที่เปนการเรี่ยไรอยางตอเนื่อง

   (16.2) ในกรณีที ่ม ีการดำเนินการตามวัตถุประสงคแลว หากไดรับเงิน

หรือทรัพยสินเกินกวาจำนวนท่ีกำหนดใหหนวยงานแจงคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) 

ทราบเพื่อพิจารณาสั่งการใหสงเงินหรือทรัพยสินสวนที่เกินไปประกอบการกุศลหรือสาธารณประโยชน

อยางหนึ่งอยางใดตามวัตถุประสงคของการเรี่ยไรเดิม หรือตามที่เห็นสมควร

   (16.3) รายงานผลการเรี่ยไรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับทราบ (ผานหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) 

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµàÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ54
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ

   (16.4) รายงานผลการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

กรณีการเร่ียไร ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผานระบบรายงานการเร่ียไรและการให

หรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ระบบ MOPH 

Solicit Report System : MSRS) ตามรอบระยะเวลาและรูปแบบท่ีกำหนด (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 

  (17) หนวยงานจัดใหมีเอกสารเกี ่ยวกับการดำเนินการเรี ่ยไรแสดงโดยเปดเผย 

ณ สถานที่ของหนวยงาน และหรือเว็บไซตหนวยงาน และหรือสื่อสังคมออนไลนอื่น ๆ ไมนอยกวา 30 วัน 

เพื่อใหประชาชนสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูลหรือคนหาศึกษาขอมูลขาวสารของทางราชการได

55
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

 3.1.6 ¡Ã³ÕË¹‹ÇÂ§Ò¹à¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ (ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ
  ¨Ñ´à¡çºÃÒÂä´Œã¹¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ) ã¹à¢µ¨Ñ§ËÇÑ´ã´¨Ñ§ËÇÑ´Ë¹Öè§ ÊÓËÃÑº
  ÃÒª¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹¡ÅÒ§

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

(3) ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºÊ‹§àÃ×èÍ§àÊ¹ÍËÑÇË¹ŒÒÊ‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃ¢Í§
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Å§¹ÒÁã¹Ë¹Ñ§Ê×Íà¾×èÍ¢Í¤ÇÒÁàËç¹ªÍº

¨Ò¡ËÑÇË¹ŒÒÊ‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃÃÐ´Ñº¡ÃÁà¨ŒÒÊÑ§¡Ñ´
ËÃ×Í·Õèà·ÕÂºà·‹Ò (»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢)

(1) ºØ¤¤ÅËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å·Õèä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ¨
Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃµÒÁ¡®ËÁÒÂ

Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃáÅŒÇ»ÃÐÊÒ¹
¢ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹ãËŒà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(2) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 ÁÍºËÁÒÂµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹¢Í§ºØ¤¤Å
 ËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å ´Ñ§¹Õé
 (2.1) â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº
  ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ / ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃà¢ŒÒä»
  ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (2.2) ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÞÒµãËŒ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
  ËÃ×Í·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃ ã¹¡Ã³Õ·ÕèË¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°
  ·ÕèÂ×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµŒÍ§ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµµÒÁ¡®ËÁÒÂ
  Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (2.3) ÊÓà¹ÒãºÍ¹ØÞÒµãËŒºØ¤¤ÅËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å¨Ñ´ãËŒÁÕ
  ËÃ×Í·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃµÒÁ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
  ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (2.4) ËÅÑ¡°Ò¹Í×è¹ æ (¶ŒÒÁÕ)

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ

ก

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ56
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

ÅÓ´Ñº 4-6 ãªŒàÇÅÒ
äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 60 ÇÑ¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº

- Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº
- È»·.Ê¸.

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

(6.1) ¡Ã³ÕäÁ‹àËç¹ªÍº Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº 
á¨Œ§ãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¤ÇÒÁàËç¹¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº·ÕèàÊ¹Íµ‹Í»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

(6) »ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢¾Ô¨ÒÃ³Ò
ãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ªÍº

(5) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº àÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹
µ‹Í»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³Ò

(6.2) ¡Ã³ÕàËç¹ªÍº ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ´Ñ§¹Õé
 - Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº ´Óà¹Ô¹¡ÒÃá¨Œ§¼Å
  ãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹·ÃÒºáÅÐ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµ‹Íä»
 - ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§
  ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¢ÍÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ªÍº
  â¤Ã§¡ÒÃ Ï ¨Ò¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº 
   à»š¹ÃÒÂäµÃÁÒÊ

(4) ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºÊ‹§àÃ×èÍ§àÊ¹ÍËÑÇË¹ŒÒÊ‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃÃÐ´Ñº
¡ÃÁà¨ŒÒÊÑ§¡Ñ´ËÃ×Í·Õèà·ÕÂºà·‹Ò (»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢)
ãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ªÍºâ¤Ã§¡ÒÃ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÅ‹Ç§Ë¹ŒÒäÁ‹¹ŒÍÂ

¡Ç‹Ò 60 ÇÑ¹ ¡‹Í¹Â×è¹àÍ¡ÊÒÃ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµ‹Í ¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ

ก

ข
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§ ¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 30 ÇÑ¹

(7) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹àµÃÕÂÁËÅÑ¡°Ò¹à¾×èÍ»ÃÐ¡Íº¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ
 ãËŒà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ ´Ñ§¹Õé
 (7.1) áºº ¡¤Ã. 2
 (7.2) â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ / ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´
  ¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (7.3) ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃä´ŒÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
  ÃÐ´Ñº¡ÃÁà¨ŒÒÊÑ§¡Ñ´ËÃ×Í·Õèà·ÕÂºà·‹Ò ã¹¡Ã³Õ
  ·ÕèË¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°·ÕèÂ×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔÁÔãª‹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
  ÃÐ´Ñº¡ÃÁËÃ×Í·Õèà·ÕÂºà·‹Ò
 (7.4) ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÞÒµãËŒ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
  ËÃ×Í·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃ ã¹¡Ã³Õ·ÕèË¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°·Õè
  Â×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµŒÍ§ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµµÒÁ¡®ËÁÒÂ
  Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (7.5) ÊÓà¹ÒãºÍ¹ØÞÒµãËŒºØ¤¤ÅËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å¨Ñ´ãËŒÁÕ
  ËÃ×Í·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃµÒÁ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
  ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (7.6) ËÅÑ¡°Ò¹Í×è¹ æ (¶ŒÒÁÕ)

(8) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Â×è¹àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµ‹Í
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¨Ñ§ËÇÑ´ 

Å‹Ç§Ë¹ŒÒäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 30 ÇÑ¹ ¡‹Í¹·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´(9) àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¨Ñ§ËÇÑ´ 
¹ÓàÃ×èÍ§à¢ŒÒ·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¨Ñ§ËÇÑ´ 

â´ÂÁÕ¼ÙŒá·¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁªÕéá¨§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´
ã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔãËŒà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ 

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ

ข

ค

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ58
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§ ¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§ ¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´

¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´

(10) ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¨Ñ§ËÇÑ´
(¡¤Ã.¨Ñ§ËÇÑ´) ¾Ô¨ÒÃ³Ò

(11) àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¨Ñ§ËÇÑ´
á¨Œ§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹·ÃÒº

(12) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹á¨Œ§¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºâ¤Ã§¡ÒÃ
¨Ñ´àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ

µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒ
ã¹â¤Ã§¡ÒÃ

µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒ
ã¹â¤Ã§¡ÒÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(13) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹»ÃÐ¡ÒÈáÅÐ·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(14) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨Ñ´·ÓËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹ËÃ×Í·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹
ãËŒá¡‹¼ÙŒºÃÔ¨Ò¤

90 ÇÑ¹
ËÃ×Í

·Ø¡ 3 à´×Í¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(15) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨Ñ´·ÓºÑÞªÕ¡ÒÃÃÑºà§Ô¹ËÃ×ÍÊÔ¹·ÃÑ¾Â�
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 30 ÇÑ¹

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

ÀÒÂã¹ 7 ÇÑ¹·Ó¡ÒÃ
ËÅÑ§¨Ò¡¨Ñ´·Ó

ºÑÞªÕµÒÁÅÓ´Ñº 15 
áÅŒÇàÊÃç¨

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

30 ÇÑ¹ ËÅÑ§¨Ò¡¨Ñ´·Ó
ºÑÞªÕµÒÁÅÓ´Ñº 15

áÅŒÇàÊÃç¨

¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´

(16) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Ê‹§à§Ô¹ËÃ×Í·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Õèä´Œ¨Ò¡¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
ãËŒá¡‹ºØ¤¤ÅËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å Ï ¾ÃŒÍÁàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹

(17) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ´Ñ§¹Õé
 (17.1) ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐºÑÞªÕ¡ÒÃÃÑº ‹̈ÒÂà§Ô¹ãËŒÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
  ¡ÒÃµÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹´Ô¹ÀÙÁÔÀÒ¤ ÀÒÂã¹ 30 ÇÑ¹
 (17.2) ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃàÃÕèÂäÃàÁ×èÍàÊÃç¨ÊÔé¹â¤Ã§¡ÒÃãËŒ
  »ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ÃÑº·ÃÒº 
  (¼‹Ò¹ËÑÇË¹ŒÒÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ 
  ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢)
 (17.3) ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ»ÃÐÁÇÅ
  ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¾ÅàÃ×Í¹ ¡Ã³Õ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
  ãËŒÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ 
  ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¼‹Ò¹ÃÐºº
  MOPH Solicit Report System : MSRS
  µÒÁÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÃÙ»áºº·Õè¡ÓË¹´ 

(18) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨Ñ´ãËŒÁÕàÍ¡ÊÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ áÊ´§â´Âà»�´à¼ÂãËŒ»ÃÐªÒª¹

ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒµÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍÁÙÅä´Œ
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

 3.1.6.1  ¢Íºà¢µ
   เริ่มจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเร่ียไรแลว ประสานขอใหหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารสวนกลาง เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร (หมายถึง มีสวนเกี่ยวของกับการจัดเก็บรายได

ในการจัดใหมีการเรี่ยไร) ในเขตทองที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หนวยงานที่ประสงคจะเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับ

การเรี่ยไร ตองตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสารหลักฐานของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาต

จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว ผูรับผิดชอบสงเรื่องเสนอ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่กำกับดูแลหนวยงานที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร) ลงนามในหนังสือ

ถึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมเจาสังกัด หรือที่เทียบเทา (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เพื่อขอความเห็นชอบ

   หนวยงานที่รับผิดชอบ จะดำเนินการเสนอความเห็นตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เพ่ือพิจารณา ในกรณีปลัดกระทรวงสาธารณสุขไมเห็นชอบ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ แจงใหหนวยงานดำเนินการ

ตามความเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีเสนอตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข และในกรณีปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เห็นชอบ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดำเนินการแจงผลใหหนวยงานทราบเพ่ือเตรียมหลักฐานใชประกอบคำขออนุมัติ

ใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร ทั้งนี้ ในชวงเวลาขอความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการระดับกรม

เจาสังกัด หรือที่เทียบเทา (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) หนวยงานที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร 

ตองดำเนินการลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนยื่นเอกสารขออนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร

ตอคณะกรรมการควบคุม การเร่ียไรจังหวัด (กคร. จังหวัด) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

จะดำเนินการขอรายงานผลการใหความเห็นชอบโครงการ ฯ จากหนวยงานที่รับผิดชอบ เปนรายไตรมาส 

หนวยงานดำเนินการย่ืนขออนุมัติเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไรจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรจังหวัด 

ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนทำการเร่ียไร เม่ือไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรจังหวัดแลว 

ผูรับผิดชอบโครงการจัดเตรียมความพรอมโครงการ ฯ หนวยงานประกาศประชาสัมพันธหรือเผยแพรใหสาธารณชน

รับทราบ กำหนดสถานที่รับบริจาคหรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร

เปนการท่ัวไปตามสถานท่ีและวิธีการท่ีไดกำหนดไวในโครงการ ฯ และการประชาสัมพันธ หนวยงานออกใบเสร็จ

หรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาคทุกคร้ัง เวนแตการเร่ียไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐาน

ดังกลาวได ใหหนวยงานจัดทำเปนบัญชีการรับเงินหรือทรัพยสินไวเพื่อใหตรวจสอบได หนวยงานจัดทำบัญชี

การรับจายเงินหรือทรัพยสินท่ีไดจากการเร่ียไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีส้ินสุด

การเร่ียไร หรือในกรณีท่ีเปนการเร่ียไรท่ีกระทำอยางตอเน่ืองใหหนวยงานดำเนินการทุก 3 เดือน และปดประกาศ

บัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินจากการเร่ียไรโดยเปดเผย หนวยงานรายงานการเงินและบัญชีการรับจายเงิน

ใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค ภายใน 30 วัน นับแตวันที ่ไดจัดทำบัญชีการรับจายเงิน 

และหรือทรัพยสินแลวเสร็จ หรือทุก 3 เดือน ในกรณีท่ีเปนการเร่ียไรอยางตอเน่ือง หนวยงานสงเงินหรือทรัพยสิน
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

ที่ไดจากการเรี่ยไรใหแกบุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการจัดใหมีการเรี่ยไร พรอมเอกสารหลักฐาน หนวยงาน

รายงานผลการเรี่ยไร เมื่อเสร็จสิ้นโครงการใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ (ผานหัวหนาศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) หนวยงานรายงานผลการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน กรณีการเร่ียไร ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผานระบบรายงาน

การเร่ียไรและการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

(ระบบ MOPH Solicit Report System : MSRS) ตามรอบระยะเวลาและรูปแบบที่กำหนด และหนวยงาน

จัดใหมีเอกสารเก่ียวกับการเร่ียไรแสดงโดยเปดเผยใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลได ไมนอยกวา 30 วัน
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

 3.1.6.2  ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
  (1) บุคคลหรือนิติบุคคลที ่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี ่ยไร

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเร่ียไรแลว ประสานขอหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารสวนกลาง ใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร (หมายถึงมีสวนรวมในการจัดเก็บรายได

จากการเรี่ยไร) ในเขตทองที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง

  (2) หนวยงานท่ีประสงคจะเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร ตองตรวจสอบความถูกตอง 

ครบถวนของเอกสารหลักฐานของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว ดังนี้

   (2.1) โครงการจัดใหมีการเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร และหรือรายละเอียด

ของการจัดใหมีการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร

   (2.2) หลักฐานการขอรับการอนุญาตใหจัดใหมีการเรี่ยไรหรือทำการเรี่ยไร 

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร

   (2.3) ใบอนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร (ร.3) และใบอนุญาตทำการเรี่ยไร (ร.4) 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร โดยตรวจสอบวัตถุประสงค จำนวนเงินที่จะเรี่ยไร วิธีทำการเรี่ยไร

วันเวลาที่อนุญาตใหทำการเรี่ยไร และวันหมดอายุของใบอนุญาต

     •  กรณีทำการเร ี ่ยไรในกรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตตองปรากฏ

การลงลายมือชื่อเปนหลักฐานการไดรับการอนุญาตจากอธิบดีกรมการปกครองเทานั้น

     •  กรณีจ ัดใหมีหร ือทำการเร ี ่ยไรในเขตอำเภอ หร ือจ ังหว ัดอ ื ่น

นอกจากกรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตตองปรากฏการลงลายมือช่ือเปนหลักฐานการไดรับการอนุญาตจากนายอำเภอ 

หรือปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำกิ่งอำเภอ แลวแตกรณี ยกตัวอยางเชน กรณีการปนจักรยานการกุศล

เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑทางการแพทย จัดใหมีการปนจักรยานผาน 3 อำเภอ ไดแก อำเภอ ก อำเภอ ข 

และอำเภอ ค โดยมีจุดรับการเรี่ยไรคือ อำเภอ ก และอำเภอ ค บุคคลหรือนิติบุคคลที่จัดใหมีหรือทำการเรี่ยไร

จะตองไดรับการอนุญาตจากนายอำเภอ ก และอำเภอ ค ในสวนของอำเภอ ข ไมตองรับการอนุญาตจากนายอำเภอ ข 

เนื่องจากไมไดเปนจุดรับการเรี่ยไร 

   (2.4) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)

  (3) ผูรับผิดชอบของหนวยงานสงเรื่องลงนามเพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหนา

สวนราชการระดับกรมเจาสังกัด หรือท่ีเทียบเทา (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ใหความเห็นชอบโครงการ ฯ ดังน้ี

   • ราชการบริหารสวนกลาง สงเรื่องเสนอไปยังรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ที่กำกับดูแลหนวยงานที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร) ลงนาม
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

µÑÇÍÂ‹Ò§

Ê‹§â¤Ã§¡ÒÃà¾×èÍàÊ¹Í¢Í¤ÇÒÁàËç¹ªÍº
ä»ÂÑ§»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 àÁÉÒÂ¹ 2562

ÇÑ¹·Õè 30 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2562
¤Ãº¡ÓË¹´àÊ¹Í¢Í¤ÇÒÁàËç¹ªÍºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ 60 ÇÑ¹ 
¡‹Í¹Â×è¹àÍ¡ÊÒÃ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔãËŒà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
µ‹Í ¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´ 

  (4) ผูรับผิดชอบของหนวยงานเสนอการเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไรไปยังหัวหนา

สวนราชการระดับกรมเจาสังกัด หรือที่เทียบเทา (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ใหความเห็นชอบโครงการ ฯ 

ผานหนวยงานที่รับผิดชอบ ลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน กอนยื่นเอกสารขออนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับ

การเรี่ยไรตอคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด (กคร. จังหวัด)

  (5) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เสนอความเห็นตอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพิจารณา

  (6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาใหความเห็นชอบ

   (6.1) กรณีไมเห็นชอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงใหหนวยงานดำเนินการ

ตามความเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบ ที่เสนอตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   (6.2) กรณีเห็นชอบ ดำเนินการ ดังนี้

     •  หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงผลใหหนวยงานทราบและดำเนินการ

เตรียมหลักฐาน เพื่อประกอบคำขออนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร

     •  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอรายงานผล

การใหความเห็นชอบโครงการ ฯ จากหนวยงานที่รับผิดชอบ เปนรายไตรมาส
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

µÑÇÍÂ‹Ò§

Â×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ ¡¤Ã.¨Ñ§ËÇÑ´
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562

ÇÑ¹·Õè 30 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562
¤Ãº¡ÓË¹´Â×è¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ 30 ÇÑ¹ 
áÅÐàÁ×èÍä´ŒÃÑºÍ¹ØÁÑµÔáÅŒÇãËŒ·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃä´Œ

µÑÇÍÂ‹Ò§

Â×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµ‹Í ¡¤Ã.¨Ñ§ËÇÑ´
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562

ÇÑ¹·Õè 15 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562
¤Ãº¡ÓË¹´Â×è¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ 15 ÇÑ¹ 
áÅÐãËŒÍÂÙ‹ã¹´ØÅ¾Ô¹Ô¨¢Í§ ¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´

  (7) หนวยงานเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบคำขออนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับ

การเรี่ยไร ดังนี้

   (7.1) แบบ กคร. 2 

   (7.2) โครงการที ่จ ัดใหมีการเร ี ่ยไร (โครงการของหนวยงานเจ าภาพ) 

และหรือรายละเอียดของการจัดใหมีการเรี่ยไร

   (7.3) หลักฐานการไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานระดับกรมเจาสังกัด 

หรือท่ีเทียบเทาในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติมิใชหนวยงานระดับกรม หรือเทียบเทา

   (7.4) หลักฐานการขอรับการอนุญาตใหจัดใหมีการเรี ่ยไรหรือทำการเรี ่ยไร 

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร

   (7.5) สำเนาใบอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลจัดใหมีหรือทำการเร่ียไรตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมการเรี่ยไร

   (7.6) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)

  (8) หนวยงานยื่นเอกสารหลักฐานคำขออนุมัติตามขอ 6 ตอสำนักงานเลขานุการ

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด (กคร. จังหวัด) ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนทำการเรี่ยไร 

  ในกรณีท่ีมีความจำเปนเรงดวนและหนวยงานไมอาจย่ืนคำขออนุมัติเปนการลวงหนา

ไมนอยกวา 30 วัน กอนทำการเรี่ยไรไดหนวยงานอาจยื่นคำขออนุมัติเปนการลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 

กอนทำการเรี่ยไร ทั้งนี้ ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด (กคร. จังหวัด) ที่จะรับเรื่อง

ดังกลาวไวพิจารณาหรือไมก็ได
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

  (9) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด (กคร. จังหวัด) นำเรื่อง

เขาท่ีประชุมคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของจังหวัด (กคร. จังหวัด) โดยมีผูแทนจากหนวยงานเขารวมช้ีแจง

ขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของอันจะเปนประโยชนตอการพิจารณาอนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของ

กับการเรี่ยไร

  (10) คณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานจังหวัด (กคร. จังหวัด) พิจารณา

อนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร

  (11) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด (กคร. จังหวัด) แจงผล

การพิจารณาใหหนวยงานขออนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรทราบ

  (12) หนวยงานแจงผูรับผิดชอบโครงการจัดเตรียมความพรอม เชน ประชุมวางแผน

การดำเนินโครงการ ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทำส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เปดบัญชีรับเงิน

จากการเรี่ยไร เปนตน

  (13) หนวยงานประกาศประชาสัมพันธหรือเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ กำหนด

สถานที่รับบริจาคหรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไร และทำการเรี่ยไรเปนการทั่วไป

ตามสถานที่และวิธีการที่ไดกำหนดไวในโครงการ ฯ และการประชาสัมพันธ

  (14) หนวยงานออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาคทุกคร้ัง

เวนแตการเรี่ยไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกลาวได ใหหนวยงานจัดทำเปนบัญชีการรับเงิน

หรือทรัพยสินไวเพื่อใหตรวจสอบได
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

  (15) หนวยงานจัดทำบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินท่ีไดจากการเร่ียไรตามระบบบัญชี

ของทางราชการภายใน 90 วัน นับแตวันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือในกรณีที่เปนการเรี่ยไรที่กระทำอยางตอเนื่อง

ใหหนวยงานดำเนินการทุก 3 เดือน และปดประกาศบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินจากการเร่ียไรโดยเปดเผย

ไมนอยกวา 30 วัน เพื่อใหบุคคลทั่วไปทราบ

  (16) หนวยงานสงเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไรใหแกบุคคลหรือนิติบุคคล ฯ 

พรอมเอกสารหลักฐาน

  (17) หนวยงานดำเนินการ ดังนี้

   (17.1) รายงานการเงินและบัญชีการรับจายเงินใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ภูมิภาค ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดจัดทำบัญชีการรับจายเงิน และหรือทรัพยสินแลวเสร็จ หรือทุก 3 เดือน 

ในกรณีที่เปนการเรี่ยไรอยางตอเนื่อง

   (17.2) รายงานผลการเรี่ยไรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับทราบ (ผานหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข)

   (17.3) รายงานผลการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

กรณีการเรี่ยไร ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุข ผานระบบรายงาน

การเร่ียไรและการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

(ระบบ MOPH Solicit Report System : MSRS) ตามรอบระยะเวลาและรูปแบบที่กำหนด (รอบ 6 เดือน 

และรอบ 12 เดือน)

  (18) หนวยงานจัดใหมีเอกสารเกี ่ยวกับการดำเนินการเรี ่ยไรแสดงโดยเปดเผย 

ณ สถานที่ของหนวยงาน และหรือเว็บไซตหนวยงาน และหรือสื่อสังคมออนไลนอื่น ๆ ไมนอยกวา 30 วัน 

เพื่อใหประชาชนสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูลหรือคนหาศึกษาขอมูลขาวสารของทางราชการได
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

 3.1.7 ¡Ã³ÕË¹‹ÇÂ§Ò¹à¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ (ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº
  ¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºÃÒÂä´Œã¹¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ) ã¹à¢µ¨Ñ§ËÇÑ´ã´¨Ñ§ËÇÑ´Ë¹Öè§ 
  ÊÓËÃÑºÃÒª¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

(3) ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºÊ‹§àÃ×èÍ§àÊ¹ÍËÑÇË¹ŒÒË¹‹ÇÂ§Ò¹Å§¹ÒÁ
ã¹Ë¹Ñ§Ê×Íà¾×èÍ¢Í¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑºÁÍºÍÓ¹Ò¨

(1) ºØ¤¤ÅËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å·Õèä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ
¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃµÒÁ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ
¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃáÅŒÇ »ÃÐÊÒ¹¢ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹ãËŒà¢ŒÒä»

ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(2) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 ÁÍºËÁÒÂµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹¢Í§ºØ¤¤Å
 ËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å ´Ñ§¹Õé
 (2.1) â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº
  ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ / ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃà¢ŒÒä»
  ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (2.2) ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÞÒµãËŒ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
  ËÃ×Í·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃ ã¹¡Ã³Õ·ÕèË¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°
  ·ÕèÂ×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµŒÍ§ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµµÒÁ¡®ËÁÒÂ
  Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (2.3) ÊÓà¹ÒãºÍ¹ØÞÒµãËŒºØ¤¤ÅËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å¨Ñ´ãËŒÁÕ
  ËÃ×Í·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃµÒÁ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
  ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (2.4) ËÅÑ¡°Ò¹Í×è¹ æ (¶ŒÒÁÕ)

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ

ก
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 30 ÇÑ¹

(4) ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºÊ‹§àÃ×èÍ§àÊ¹Í¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑºÁÍºÍÓ¹Ò¨
ãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ªÍºâ¤Ã§¡ÒÃ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ
äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 60 ÇÑ¹ ¡‹Í¹Â×è¹àÍ¡ÊÒÃ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ

µ‹Í ¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(5) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹àµÃÕÂÁËÅÑ¡°Ò¹à¾×èÍ»ÃÐ¡Íº¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔãËŒà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ ´Ñ§¹Õé
 (5.1) áºº ¡¤Ã. 2
 (5.2) â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ /ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§
  ¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (5.3) ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃä´ŒÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº·ÕèÂ×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ
  ¨Ò¡¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑºÁÍºÍÓ¹Ò¨
 (5.4) ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÞÒµãËŒ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
  ËÃ×Í·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃ ã¹¡Ã³Õ·ÕèË¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°
  ·ÕèÂ×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµŒÍ§ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµµÒÁ¡®ËÁÒÂ
  Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (5.5) ÊÓà¹ÒãºÍ¹ØÞÒµãËŒºØ¤¤ÅËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å¨Ñ´ãËŒÁÕ
  ËÃ×Í·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃµÒÁ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
  ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (5.6) ËÅÑ¡°Ò¹Í×è¹ æ (¶ŒÒÁÕ)

(6) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Â×è¹àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµ‹Í
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¨Ñ§ËÇÑ´ 

Å‹Ç§Ë¹ŒÒäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 30 ÇÑ¹ ¡‹Í¹·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº
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ก

ข
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§ ¡¤Ã.¨Ñ§ËÇÑ´

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§ ¡¤Ã.¨Ñ§ËÇÑ´

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

(7) àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¨Ñ§ËÇÑ´ 
¹ÓàÃ×èÍ§à¢ŒÒ·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¨Ñ§ËÇÑ´ 

â´ÂÁÕ¼ÙŒá·¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁªÕéá¨§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´
ã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔãËŒà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ 

¡¤Ã.¨Ñ§ËÇÑ´

¡¤Ã.¨Ñ§ËÇÑ´

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§ ¡¤Ã.¨Ñ§ËÇÑ´

¡¤Ã.¨Ñ§ËÇÑ´

(8) ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¨Ñ§ËÇÑ´
(¡¤Ã.¨Ñ§ËÇÑ´) ¾Ô¨ÒÃ³Ò

(9) àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¨Ñ§ËÇÑ´
á¨Œ§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹·ÃÒº

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(10) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹á¨Œ§¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºâ¤Ã§¡ÒÃ
¨Ñ´àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ

µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒ
ã¹â¤Ã§¡ÒÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(11) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹»ÃÐ¡ÒÈáÅÐ·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ

ข

ค
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

90 ÇÑ¹
ËÃ×Í

·Ø¡ 3 à´×Í¹

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

ÀÒÂã¹ 7 ÇÑ¹·Ó¡ÒÃ
ËÅÑ§¨Ò¡¨Ñ´·Ó

ºÑÞªÕµÒÁÅÓ´Ñº 13 
áÅŒÇàÊÃç¨

(12) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨Ñ´·ÓËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹ËÃ×Í·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹
ãËŒá¡‹¼ÙŒºÃÔ¨Ò¤

(13) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨Ñ´·ÓºÑÞªÕ¡ÒÃÃÑºà§Ô¹ËÃ×ÍÊÔ¹·ÃÑ¾Â�

(14) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Ê‹§à§Ô¹ËÃ×Í·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Õèä´Œ¨Ò¡¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
ãËŒá¡‹ºØ¤¤ÅËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å Ï ¾ÃŒÍÁàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹

µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒ
ã¹â¤Ã§¡ÒÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

ÀÒÂã¹ 7 ÇÑ¹·Ó¡ÒÃ
ËÅÑ§¨Ò¡¨Ñ´·Ó

ºÑÞªÕµÒÁÅÓ´Ñº 13 
áÅŒÇàÊÃç¨

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 30 ÇÑ¹ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(15) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ´Ñ§¹Õé
 (15.1) ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐºÑÞªÕ¡ÒÃÃÑº¨‹ÒÂà§Ô¹ãËŒ
  ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹´Ô¹ÀÙÁÔÀÒ¤ 
  ÀÒÂã¹ 30 ÇÑ¹
 (15.2) ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃàÃÕèÂäÃàÁ×èÍàÊÃç¨ÊÔé¹â¤Ã§¡ÒÃãËŒ
  »ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ÃÑº·ÃÒº 
  (¼‹Ò¹ËÑÇË¹ŒÒÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ 
  ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢)
 (15.3) ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ 
  MOPH Solicit Report System : MSRS
  µÒÁÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÃÙ»áºº·Õè¡ÓË¹´ 

(16) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨Ñ´ãËŒÁÕàÍ¡ÊÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ áÊ´§â´Âà»�´à¼ÂãËŒ»ÃÐªÒª¹

ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒµÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍÁÙÅä´Œ

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

 3.1.7.1  ¢Íºà¢µ
   เริ่มจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเร่ียไรแลว ประสานขอใหหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารสวนภูมิภาค เขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร (หมายถึง มีสวนเก่ียวของกับการจัดเก็บรายได

ในการจัดใหมีการเรี่ยไร) ในเขตทองที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หนวยงานที่ประสงคจะเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับ

การเรี่ยไร ตองตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสารหลักฐานของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาต

จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว ผูรับผิดชอบสงเรื่องเสนอ

หัวหนาหนวยงานในการพิจารณาอนุมัติโครงการ ฯ จำแนก ดังนี้

   - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากนายแพทยสาธารณสุข

จังหวัด

   - โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน 

เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากผูอำนวยการโรงพยาบาลศูนย ผูอำนวยการโรงพยาบาลท่ัวไป สาธารณสุขอำเภอ 

และผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

   - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ สาธารณสุขอำเภอ 

ลงนามในหนังสือถึงผูที่ไดรับมอบอำนาจ เพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในชวงเวลาขอความเห็นชอบจากผูที่ได

รับมอบอำนาจ หนวยงานที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร ตองดำเนินการลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน

กอนยื่นเอกสารขออนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรตอคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด 

(กคร. จังหวัด) หนวยงานดำเนินการย่ืนขออนุมัติเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไรจากคณะกรรมการควบคุม

การเรี ่ยไรจังหวัด (กคร. จังหวัด) ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนทำการเรี ่ยไร เมื ่อไดรับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรจังหวัด (กคร. จังหวัด) แลว ผูรับผิดชอบโครงการจัดเตรียมความพรอมโครงการ ฯ 

หนวยงานประกาศประชาสัมพันธหรือเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ กำหนดสถานที่รับบริจาคหรือวิธีการ

ท่ีจะรับเงินหรือทรัพยสินท่ีไดจากการเร่ียไรและทำการเร่ียไรเปนการท่ัวไปตามสถานท่ีและวิธีการท่ีไดกำหนดไว

ในโครงการ ฯ และการประชาสัมพันธ หนวยงานออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาค

ทุกคร้ัง เวนแตการเร่ียไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกลาวได ใหหนวยงานจัดทำเปนบัญชีการรับเงิน

หรือทรัพยสินไวเพื่อใหตรวจสอบได หนวยงานจัดทำบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไร

ตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีส้ินสุดการเร่ียไร หรือในกรณีท่ีเปนการเร่ียไรท่ีกระทำ

อยางตอเน่ืองใหหนวยงานดำเนินการทุก 3 เดือน และปดประกาศบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินจากการเร่ียไร

โดยเปดเผย หนวยงานรายงานการเงินและบัญชีการรับจายเงินใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 

ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดจัดทำบัญชีการรับจายเงิน และหรือทรัพยสินแลวเสร็จ หรือทุก 3 เดือน ในกรณี
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

 3.1.7.2  ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
  (1) บุคคลหรือนิติบุคคลที ่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี ่ยไร

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเร่ียไรแลว ประสานขอหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร (หมายถึงมีสวนรวมในการจัดเก็บรายได

จากการเรี่ยไร) ในเขตทองที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง

  (2) หนวยงานที่ประสงคจะเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี ่ยไร ตองตรวจสอบ

ความถูกตอง ครบถวนของเอกสารหลักฐานของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุม

การเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว ดังนี้

   (2.1) โครงการจัดใหมีการเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร และหรือรายละเอียด

ของการจัดใหมีการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร

   (2.2) หลักฐานการขอรับการอนุญาตใหจัดใหมีการเรี่ยไรหรือทำการเรี่ยไร 

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร

   (2.3) ใบอนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร (ร.3) และใบอนุญาตทำการเรี่ยไร (ร.4)

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร โดยตรวจสอบวัตถุประสงค จำนวนเงินที่จะเรี่ยไร วิธีทำการเรี่ยไร

วันเวลาที่อนุญาตใหทำการเรี่ยไร และวันหมดอายุของใบอนุญาต

     •  กรณีทำการเร ี ่ยไรในกรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตตองปรากฏ

การลงลายมือชื่อเปนหลักฐานการไดรับการอนุญาตจากอธิบดีกรมการปกครองเทานั้น

ที่เปนการเรี่ยไรอยางตอเนื่อง หนวยงานสงเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไรใหแกบุคคลหรือนิติบุคคล

ที่ดำเนินการจัดใหมีการเรี่ยไรพรอมเอกสารหลักฐาน หนวยงานรายงานผลการเรี่ยไร เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับทราบ (ผานหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) 

หนวยงานรายงานผลการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน กรณีการเรี ่ยไร 

ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผานระบบรายงานการเร่ียไรและการใหหรือรับของขวัญ

หรือประโยชนอื่นใดศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ระบบ MOPH Solicit Report 

System : MSRS) ตามรอบระยะเวลาและรูปแบบที่กำหนด และหนวยงานจัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับการเรี่ยไร

แสดงโดยเปดเผยใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลไดไมนอยกวา 30 วัน 
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

     • กรณีจัดใหมีหรือทำการเรี่ยไรในเขตอำเภอ หรือจังหวัดอื่นนอกจาก

กรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตตองปรากฏการลงลายมือชื่อเปนหลักฐานการไดรับการอนุญาตจากนายอำเภอ 

หรือปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำกิ่งอำเภอ แลวแตกรณี ยกตัวอยางเชน กรณีการปนจักรยานการกุศล

เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑทางการแพทย จัดใหมีการปนจักรยานผาน 3 อำเภอ ไดแก อำเภอ ก อำเภอ ข 

และอำเภอ ค โดยมีจุดรับการเรี่ยไรคือ อำเภอ ก และอำเภอ ค บุคคลหรือนิติบุคคลที่จัดใหมีหรือทำการเรี่ยไร

จะตองไดรับการอนุญาตจากนายอำเภอ ก และอำเภอ คในสวนของอำเภอ ข ไมตองรับการอนุญาตจากนายอำเภอ ข 

เนื่องจากไมไดเปนจุดรับการเรี่ยไร 

    (2.4) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)

  (3) ผูรับผิดชอบของหนวยงานสงเรื่องลงนามเพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหนา

หนวยงาน จำแนกดังนี้

   - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากนายแพทยสาธารณสุข

จังหวัด

   - โรงพยาบาลศ ูนย  โรงพยาบาลทั ่วไป สำน ักงานสาธารณสุขอำเภอ 

และโรงพยาบาลชุมชน เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากผูอำนวยการโรงพยาบาลศูนย ผูอำนวยการโรงพยาบาลท่ัวไป 

สาธารณสุขอำเภอ และผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

   - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ สาธารณสุขอำเภอ

  (4) ผูรับผิดชอบของหนวยงานเสนอการเขาไปมีสวนเกี ่ยวของกับการเรี ่ยไร

ไปยังผูท่ีไดรับมอบอำนาจ ใหความเห็นชอบโครงการ ฯ ผานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน 

กอนยื่นเอกสารขออนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรตอคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด 

(กคร. จังหวัด)

µÑÇÍÂ‹Ò§

Ê‹§â¤Ã§¡ÒÃà¾×èÍàÊ¹Í¢Í¤ÇÒÁàËç¹ªÍº
ä»ÂÑ§»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 àÁÉÒÂ¹ 2562

ÇÑ¹·Õè 30 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2562
¤Ãº¡ÓË¹´àÊ¹Í¢Í¤ÇÒÁàËç¹ªÍºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ 60 ÇÑ¹ 
¡‹Í¹Â×è¹àÍ¡ÊÒÃ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔãËŒà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
µ‹Í ¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´ 

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµàÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ74
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

  (5) หนวยงานเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบคำขออนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของ

กับการเรี่ยไร ดังนี้

   (5.1) แบบ กคร. 2 

   (5.2) โครงการที่จัดใหมีการเรี่ยไร (โครงการของหนวยงานเจาภาพ) และ / 

หรือรายละเอียดของการจัดใหมีการเรี่ยไร

   (5.3) หลักฐานการไดรับความเห็นชอบท่ีย่ืนคำขออนุมัติจากผูท่ีไดรับมอบอำนาจ

   (5.4) หลักฐานการขอรับการอนุญาตใหจัดใหมีการเรี่ยไรหรือทำการเรี่ยไร 

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร

   (5.5) สำเนาใบอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลจัดใหมีหรือทำการเรี ่ยไร

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร

   (5.6) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)

  (6) หนวยงานยื่นเอกสารหลักฐานคำขออนุมัติตามขอ 6 ตอสำนักงานเลขานุการ

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด (กคร. จังหวัด) ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนทำการเรี่ยไร 

 

  ในกรณีที่มีความจำเปนเรงดวนและหนวยงานไมอาจยื่นคำขออนุมัติเปนการลวงหนา

ไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนทำการเรี่ยไรไดหนวยงานอาจยื่นคำขออนุมัติเปนการลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 

กอนทำการเรี่ยไร ทั้งนี้ ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด (กคร. จังหวัด) ที่จะรับเรื่อง

ดังกลาวไวพิจารณาหรือไมก็ได

µÑÇÍÂ‹Ò§

Â×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµ‹Í ¡¤Ã.¨Ñ§ËÇÑ´
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562

ÇÑ¹·Õè 30 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562
¤Ãº¡ÓË¹´Â×è¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ 30 ÇÑ¹ 
áÅÐàÁ×èÍä´ŒÃÑºÍ¹ØÁÑµÔáÅŒÇãËŒ·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃä´Œ

µÑÇÍÂ‹Ò§

Â×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµ‹Í ¡¤Ã.¨Ñ§ËÇÑ´
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562

ÇÑ¹·Õè 15 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562
¤Ãº¡ÓË¹´Â×è¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ 15 ÇÑ¹ 
áÅÐãËŒÍÂÙ‹ã¹´ØÅ¾Ô¹Ô¨¢Í§ ¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ 75



àÍ¡ÊÒÃàÅ¢·Õè SP-MOPH-M-011   á¡Œä¢¤ÃÑé§·Õè 01  ©ºÑº·Õè 2
ÇÑ¹·ÕèºÑ§¤ÑºãªŒ 28 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2563  Ë¹ŒÒ 76    ¢Í§ 194

àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

  (7) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี ่ยไรจังหวัด นำเรื ่องเขาที ่ประชุม

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของจังหวัด (กคร. จังหวัด) โดยมีผูแทนจากหนวยงานเขารวมชี้แจงขอมูล

และรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอันจะเปนประโยชนตอการพิจารณาอนุมัติใหเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร

 ` (8) คณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานจังหวัด (กคร. จังหวัด) พิจารณา

อนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร

  (9) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี ่ยไรจังหวัด แจงผลการพิจารณา

ใหหนวยงานขออนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรทราบ

  (10) หนวยงานแจงผูรับผิดชอบโครงการจัดเตรียมความพรอม เชน ประชุมวางแผน

การดำเนินโครงการ ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทำส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เปดบัญชีรับเงิน

จากการเรี่ยไร เปนตน

  (11) หนวยงานประกาศประชาสัมพันธหรือเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ กำหนด

สถานที่รับบริจาคหรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไร และทำการเรี่ยไรเปนการทั่วไป

ตามสถานที่และวิธีการที่ไดกำหนดไวในโครงการ ฯ และการประชาสัมพันธ

  (12) หนวยงานออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาค

ทุกครั้งเวนแตการเรี่ยไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกลาวได ใหหนวยงานจัดทำเปนบัญชีการรับเงิน

หรือทรัพยสินไวเพื่อใหตรวจสอบได

  (13) หนวยงานจัดทำบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินที ่ไดจากการเรี ่ยไร

ตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีส้ินสุดการเร่ียไร หรือในกรณีท่ีเปนการเร่ียไรท่ีกระทำ

อยางตอเน่ืองใหหนวยงานดำเนินการทุก 3 เดือน และปดประกาศบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินจากการเร่ียไร

โดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน เพื่อใหบุคคลทั่วไปทราบ

  (14) หนวยงานสงเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไรใหแกบุคคลหรือนิติบุคคล ฯ 

พรอมเอกสารหลักฐาน

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµàÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ76



àÍ¡ÊÒÃàÅ¢·Õè SP-MOPH-M-011   á¡Œä¢¤ÃÑé§·Õè 01  ©ºÑº·Õè 2
ÇÑ¹·ÕèºÑ§¤ÑºãªŒ 28 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2563 Ë¹ŒÒ 77   ¢Í§ 194

àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

  (15) หนวยงานดำเนินการ ดังนี้

   (15.1) รายงานการเงินและบัญชีการรับจายเงินใหสำนักงานการตรวจเงิน

แผนดิน ภูมิภาค ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดจัดทำบัญชีการรับจายเงิน และหรือทรัพยสินแลวเสร็จ 

หรือทุก 3 เดือน ในกรณีที่เปนการเรี่ยไรอยางตอเนื่อง

   (15.2) รายงานผลการเร่ียไรเม่ือเสร็จส้ินโครงการใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับทราบ (ผานหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข)

   (15.3) รายงานผลการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน

กรณีการเร่ียไร ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุข ผานระบบรายงานการเร่ียไร

และการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

(ระบบ MOPH Solicit Report System : MSRS) ตามรอบระยะเวลาและรูปแบบที่กำหนด (รอบ 6 เดือน 

และรอบ 12 เดือน)

  (16) หนวยงานจัดใหมีเอกสารเกี ่ยวกับการดำเนินการเรี ่ยไรแสดงโดยเปดเผย 

ณ สถานที่ของหนวยงาน และหรือเว็บไซตหนวยงาน และหรือสื่อสังคมออนไลนอื่น ๆ ไมนอยกวา 30 วัน 

เพื่อใหประชาชนสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูลหรือคนหาศึกษาขอมูลขาวสารของทางราชการได
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

 3.1.8 ¡Ã³ÕË¹‹ÇÂ§Ò¹à¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ (ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº
  ¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºÃÒÂä´Œã¹¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ) ã¹à¢µ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ËÃ×Íà¢µ¾×é¹·Õè
  à¡Ô¹ 1 ¨Ñ§ËÇÑ´ ÊÓËÃÑºÃÒª¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹¡ÅÒ§

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

(3) ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºÊ‹§àÃ×èÍ§àÊ¹ÍËÑÇË¹ŒÒÊ‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Å§¹ÒÁã¹Ë¹Ñ§Ê×Í à¾×èÍ¢Í¤ÇÒÁàËç¹ªÍº

¨Ò¡ËÑÇË¹ŒÒÊ‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃÃÐ´Ñº¡ÃÁà¨ŒÒÊÑ§¡Ñ´
ËÃ×Í·Õèà·ÕÂºà·‹Ò (»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢)

(1) ºØ¤¤ÅËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å·Õèä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ
¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ µÒÁ¡®ËÁÒÂ
Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃáÅŒÇ »ÃÐÊÒ¹¢Í
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ãËŒà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(2) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 ÁÍºËÁÒÂ ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹
 ¢Í§ºØ¤¤ÅËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å ´Ñ§¹Õé
 (2.1) â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº
  ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ / ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃ
  à¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (2.2) ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÞÒµãËŒ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
  ËÃ×Í·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃ ã¹¡Ã³Õ·ÕèË¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°
  ·ÕèÂ×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµŒÍ§ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµµÒÁ¡®ËÁÒÂ
  Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (2.3) ÊÓà¹ÒãºÍ¹ØÞÒµãËŒºØ¤¤ÅËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å¨Ñ´ãËŒÁÕ
  ËÃ×Í·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃµÒÁ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
  ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (2.4) ËÅÑ¡°Ò¹Í×è¹ æ (¶ŒÒÁÕ)

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ

ก

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ78
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

ÅÓ´Ñº 4-6
ãªŒàÇÅÒ

äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 60 ÇÑ¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº

- Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº
- È»·.Ê¸.

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

(6.1) ¡Ã³ÕäÁ‹àËç¹ªÍº Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº 
á¨Œ§ãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¤ÇÒÁàËç¹¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº·ÕèàÊ¹Íµ‹Í»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

(6) »ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢¾Ô¨ÒÃ³Ò
ãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ªÍº

(5) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº àÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹µ‹Í
»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢à¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³Ò

(6.2) ¡Ã³ÕàËç¹ªÍº ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ´Ñ§¹Õé
 - Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº ´Óà¹Ô¹¡ÒÃá¨Œ§¼ÅãËŒ
  Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÃÒºáÅÐ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµ‹Íä»
 - ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§
  ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¢ÍÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ªÍº
  â¤Ã§¡ÒÃ Ï ¨Ò¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº 
   à»š¹ÃÒÂäµÃÁÒÊ

(4) ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºÊ‹§àÃ×èÍ§àÊ¹ÍËÑÇË¹ŒÒÊ‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃ
ÃÐ´Ñº¡ÃÁà¨ŒÒÊÑ§¡Ñ´ËÃ×Í·Õèà·ÕÂºà·‹Ò

(»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢) ãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ªÍºâ¤Ã§¡ÒÃ
´Óà¹Ô¹¡ÒÃÅ‹Ç§Ë¹ŒÒäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 60 ÇÑ¹ 
¡‹Í¹Â×è¹àÍ¡ÊÒÃ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµ‹Í ¡¤Ã.

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ

ก

ข

79
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 30 ÇÑ¹

(7) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹àµÃÕÂÁËÅÑ¡°Ò¹à¾×èÍ»ÃÐ¡Íº¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ
 ãËŒà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ ´Ñ§¹Õé
 (7.1) áºº ¡¤Ã. 2
 (7.2) â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ / ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§
  ¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (7.3) ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃä´ŒÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
  ÃÐ´Ñº¡ÃÁà¨ŒÒÊÑ§¡Ñ´ËÃ×Í·Õèà·ÕÂºà·‹Òã¹¡Ã³Õ
  ·ÕèË¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°·ÕèÂ×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔÁÔãª‹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
  ÃÐ´Ñº¡ÃÁËÃ×Í·Õèà·ÕÂºà·‹Ò
 (7.4) ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÞÒµãËŒ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
  ËÃ×Í·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃ ã¹¡Ã³Õ·ÕèË¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°·ÕèÂ×è¹
  ¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµŒÍ§ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµµÒÁ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ
  ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (7.5) ÊÓà¹ÒãºÍ¹ØÞÒµãËŒºØ¤¤ÅËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å¨Ñ´ãËŒÁÕ
  ËÃ×Í·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃµÒÁ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
  ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (7.6) ËÅÑ¡°Ò¹Í×è¹ æ (¶ŒÒÁÕ)

(8) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Â×è¹àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµ‹ÍÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ° ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ÊÓ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
Å‹Ç§Ë¹ŒÒäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 30 ÇÑ¹ ¡‹Í¹·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§ ¡¤Ã.

¡¤Ã.(9) àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
¢Í§ÃÑ° ¹ÓàÃ×èÍ§à¢ŒÒ·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ° â´ÂÁÕ¼ÙŒá·¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁ
ªÕéá¨§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔãËŒà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ 

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ

ข

ค

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ80
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§ ¡¤Ã.

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

¡¤Ã.

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§ ¡¤Ã.

¡¤Ã.

(10) ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ° ¾Ô¨ÒÃ³Ò

(11) àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
á¨Œ§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹·ÃÒº

(12) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹á¨Œ§¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºâ¤Ã§¡ÒÃ
¨Ñ´àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ

µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒ
ã¹â¤Ã§¡ÒÃ

µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒ
ã¹â¤Ã§¡ÒÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(13) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹»ÃÐ¡ÒÈáÅÐ·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(14) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨Ñ´·ÓËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹ËÃ×Í·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹
ãËŒá¡‹¼ÙŒºÃÔ¨Ò¤

90 ÇÑ¹ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(15) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨Ñ´·ÓºÑÞªÕ¡ÒÃÃÑºà§Ô¹ËÃ×ÍÊÔ¹·ÃÑ¾Â�

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ

ค

ง

81



àÍ¡ÊÒÃàÅ¢·Õè SP-MOPH-M-011   á¡Œä¢¤ÃÑé§·Õè 01  ©ºÑº·Õè 2
ÇÑ¹·ÕèºÑ§¤ÑºãªŒ 28 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2563  Ë¹ŒÒ 82   ¢Í§ 194

àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 30 ÇÑ¹

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

ÀÒÂã¹ 7 ÇÑ¹·Ó¡ÒÃ
ËÅÑ§¨Ò¡¨Ñ´·Ó

ºÑÞªÕµÒÁÅÓ´Ñº 15 
áÅŒÇàÊÃç¨

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

30 ÇÑ¹ ËÅÑ§¨Ò¡¨Ñ´·Ó
ºÑÞªÕµÒÁÅÓ´Ñº 15

áÅŒÇàÊÃç¨

(16) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Ê‹§à§Ô¹ËÃ×Í·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Õèä´Œ¨Ò¡¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
ãËŒá¡‹ºØ¤¤ÅËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å Ï ¾ÃŒÍÁàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹

(17) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ´Ñ§¹Õé
 (17.1) ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐºÑÞªÕ¡ÒÃÃÑº ‹̈ÒÂà§Ô¹ãËŒÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
  ¡ÒÃµÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹´Ô¹ÀÙÁÔÀÒ¤ ÀÒÂã¹ 30 ÇÑ¹
 (17.2) ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃàÃÕèÂäÃàÁ×èÍàÊÃç¨ÊÔé¹â¤Ã§¡ÒÃ
  ãËŒ»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ÃÑº·ÃÒº 
  (¼‹Ò¹ËÑÇË¹ŒÒÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ 
  ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢)
 (17.3) ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ»ÃÐÁÇÅ
  ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¾ÅàÃ×Í¹ ¡Ã³Õ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
  ãËŒÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ 
  ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¼‹Ò¹ÃÐºº
  MOPH Solicit Report System : MSRS
  µÒÁÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÃÙ»áºº·Õè¡ÓË¹´ 

(18) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨Ñ´ãËŒÁÕàÍ¡ÊÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ áÊ´§â´Âà»�´à¼ÂãËŒ»ÃÐªÒª¹

ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒµÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍÁÙÅä´Œ

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ

ง
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

 3.1.8.1  ¢Íºà¢µ
   เริ่มจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร

ตามกฎหมาย วาดวยการควบคุมการเร่ียไรแลว ประสานขอใหหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารสวนกลาง เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร (หมายถึง มีสวนเกี่ยวของกับการจัดเก็บรายได

ในการจัดใหมีการเรี่ยไร) ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตทองที่เกิน 1 จังหวัด หนวยงานที่ประสงคจะเขาไป

มีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร ตองตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสารหลักฐานของบุคคลหรือนิติบุคคล

ที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว ผูรับผิดชอบ

สงเร่ืองเสนอหัวหนาสวนราชการของหนวยงาน โดยเสนอรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ท่ีกำกับดูแลหนวยงาน

ท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร) ลงนามในหนังสือถึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมเจาสังกัด หรือท่ีเทียบเทา

(ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เพื่อขอความเห็นชอบ

   หนวยงานที่รับผิดชอบ จะดำเนินการเสนอความเห็นตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เพ่ือพิจารณา ในกรณีปลัดกระทรวงสาธารณสุขไมเห็นชอบ หนวยงานท่ีรับผิดชอบแจงใหหนวยงาน ดำเนินการ

ตามความเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีเสนอตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข และในกรณีปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เห็นชอบ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดำเนินการแจงผลใหหนวยงานทราบเพ่ือเตรียมหลักฐานใชประกอบคำขออนุมัติ

ใหเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร ท้ังน้ี ในชวงเวลาขอความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมเจาสังกัด 

หรือท่ีเทียบเทา (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) หนวยงานท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร ตองดำเนินการลวงหนา

ไมนอยกวา 60 วันกอนยื่นเอกสารขออนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรตอคณะกรรมการควบคุม

การเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการขอรายงานผล

การใหความเห็นชอบโครงการ ฯ จากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เปนรายไตรมาส หนวยงานดำเนินการย่ืนขออนุมัติ

เขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไรจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ สำนักงานเลขานุการ

คณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 

กอนทำการเรี่ยไร เมื่อไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) แลว 

ผูรับผิดชอบโครงการจัดเตรียมความพรอมโครงการ ฯ หนวยงานประกาศประชาสัมพันธหรือเผยแพรใหสาธารณชน

รับทราบ กำหนดสถานที่รับบริจาคหรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไร และทำการเรี่ยไร

เปนการท่ัวไปตามสถานท่ีและวิธีการท่ีไดกำหนดไวในโครงการ ฯ และการประชาสัมพันธ หนวยงานออกใบเสร็จ

หรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาคทุกคร้ัง เวนแตการเร่ียไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐาน

ดังกลาวได ใหหนวยงานจัดทำเปนบัญชีการรับเงินหรือทรัพยสินไวเพื่อใหตรวจสอบได หนวยงานจัดทำบัญชี

การรับจายเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน 90 วันนับแตวันที่สิ้นสุด

การเร่ียไร หรือในกรณีท่ีเปนการเร่ียไรท่ีกระทำอยางตอเน่ืองใหหนวยงานดำเนินการทุก 3 เดือน และปดประกาศ

บัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินจากการเรี่ยไรโดยเปดเผยหนวยงานรายงานการเงินและบัญชีการรับจายเงิน
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

 3.1.8.2  ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
  (1) บุคคลหรือนิติบุคคลที ่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี ่ยไร

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเร่ียไรแลว ประสานขอหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารสวนกลาง ใหเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร (หมายถึงมีสวนรวมในการจัดเก็บรายไดจากการเร่ียไร) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตทองที่เกิน 1 จังหวัด

  (2) หนวยงานที่ประสงคจะเขาไปมีสวนเกี ่ยวของกับการเรี ่ยไรตองตรวจสอบ

ความถูกตอง ครบถวนของเอกสารหลักฐานของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุม

การเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว ดังนี้

   (2.1) โครงการจัดใหมีการเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร และหรือรายละเอียด

ของการจัดใหมีการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร

   (2.2) หลักฐานการขอรับการอนุญาตใหจัดใหมีการเรี ่ยไรหรือทำการเรี ่ยไร 

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร

   (2.3) ใบอนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร (ร.3) และใบอนุญาตทำการเรี่ยไร (ร.4) 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร โดยตรวจสอบวัตถุประสงค จำนวนเงินที่จะเรี่ยไร วิธีทำการเรี่ยไร 

วันเวลาที่อนุญาตใหทำการเรี่ยไร และวันหมดอายุของใบอนุญาต

     • กรณีทำการเรี ่ยไรในกรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตตองปรากฏการ

ลงลายมือชื่อเปนหลักฐานการไดรับการอนุญาตจากอธิบดีกรมการปกครองเทานั้น

ใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดจัดทำบัญชีการรับจายเงิน และหรือทรัพยสิน

แลวเสร็จ หรือทุก 3 เดือน ในกรณีท่ีเปนการเร่ียไรอยางตอเน่ือง หนวยงานสงเงินหรือทรัพยสินท่ีไดจากการเร่ียไร

ใหแกบุคคลหรือนิติบุคลที่ดำเนินการจัดใหมีการเรี่ยไร พรอมเอกสารหลักฐาน หนวยงานรายงานผลการเรี่ยไร

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ (ผานหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข) หนวยงานรายงานผลการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 กรณีการเรี่ยไร ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผานระบบรายงาน

การเร่ียไรและการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

(ระบบ MOPH Solicit Report System : MSRS) ตามรอบระยะเวลาและรูปแบบที่กำหนด และหนวยงาน

จัดใหมีเอกสารเก่ียวกับการเร่ียไรแสดงโดยเปดเผยใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลได ไมนอยกวา 30 วัน
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

µÑÇÍÂ‹Ò§

Ê‹§â¤Ã§¡ÒÃà¾×èÍàÊ¹Í¢Í¤ÇÒÁàËç¹ªÍº
ä»ÂÑ§»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 àÁÉÒÂ¹ 2562

ÇÑ¹·Õè 30 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2562
¤Ãº¡ÓË¹´àÊ¹Í¢Í¤ÇÒÁàËç¹ªÍºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ 60 ÇÑ¹ 
¡‹Í¹Â×è¹àÍ¡ÊÒÃ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔãËŒà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
µ‹Í ¡¤Ã. ¨Ñ§ËÇÑ´ 

     • กรณีจัดใหมีหรือทำการเรี่ยไรในเขตอำเภอ หรือจังหวัดอื่นนอกจาก

กรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตตองปรากฏการลงลายมือชื่อเปนหลักฐานการไดรับการอนุญาตจากนายอำเภอ 

หรือปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำกิ่งอำเภอ แลวแตกรณี ยกตัวอยางเชน กรณีการปนจักรยานการกุศล

เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑทางการแพทย จัดใหมีการปนจักรยานผาน 3 อำเภอ ไดแก อำเภอ ก อำเภอ ข 

และอำเภอ ค โดยมีจุดรับการเรี่ยไรคือ อำเภอ ก และอำเภอ ค บุคคลหรือนิติบุคคลที่จัดใหมีหรือทำการเรี่ยไร

จะตองไดรับการอนุญาตจากนายอำเภอ ก และอำเภอ ค ในสวนของอำเภอ ข ไมตองรับการอนุญาตจาก

นายอำเภอ ข เนื่องจากไมไดเปนจุดรับการเรี่ยไร

   (2.4) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)

  (3) ผูรับผิดชอบของหนวยงานสงเรื่องลงนามเพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหนา

สวนราชการระดับกรมเจาสังกัด หรือท่ีเทียบเทา (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ใหความเห็นชอบโครงการ ฯ ดังน้ี

   • กรณีราชการบริหารสวนกลาง สงเร่ืองเสนอไปยังรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(ที่กำกับดูแลหนวยงานที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร) ลงนาม

  (4) ผูรับผิดชอบของหนวยงานเสนอการเขาไปมีสวนเกี ่ยวของกับการเรี ่ยไร

ไปยังหัวหนาสวนราชการระดับกรมเจาสังกัด หรือท่ีเทียบเทา (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ใหความเห็นชอบโครงการ ฯ 

หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร ดำเนินการลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน กอนยื่นเอกสารขออนุมัติ

เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรตอคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ 
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  (5) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เสนอความเห็นตอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพิจารณา

  (6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาใหความเห็นชอบ

   (6.1) กรณีไมเห็นชอบ หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงใหหนวยงานดำเนินการ

ตามความเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบ ที่เสนอตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   (6.2) กรณีเห็นชอบ ดำเนินการ ดังนี้

     • หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงผลใหหนวยงานทราบและดำเนินการ

เตรียมหลักฐาน เพื่อประกอบคำขออนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร

     • ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอรายงานผล

การใหความเห็นชอบโครงการ ฯ จากหนวยงานที่รับผิดชอบ เปนรายไตรมาส
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

µÑÇÍÂ‹Ò§

Â×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ ¡¤Ã.
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562

ÇÑ¹·Õè 30 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562
¤Ãº¡ÓË¹´Â×è¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ 30 ÇÑ¹ 
áÅÐàÁ×èÍä´ŒÃÑºÍ¹ØÁÑµÔáÅŒÇãËŒ·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃä´Œ

µÑÇÍÂ‹Ò§

Â×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ ¡¤Ã.
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562

ÇÑ¹·Õè 30 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562
¤Ãº¡ÓË¹´Â×è¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ 30 ÇÑ¹ 
áÅÐàÁ×èÍä´ŒÃÑºÍ¹ØÁÑµÔáÅŒÇãËŒ·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃä´Œ

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ

  (7) หนวยงานเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบคำขออนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของ

กับการเรี่ยไร ดังนี้

     แบบ กคร. 2 

   (7.2) โครงการที ่จ ัดใหมีการเร ี ่ยไร (โครงการของหนวยงานเจ าภาพ) 

และหรือรายละเอียดของการจัดใหมีการเรี่ยไร

   (7.3) หลักฐานการไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานระดับกรมเจาสังกัด 

หรือที่เทียบเทาในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติมิใชหนวยงานระดับกรม หรือที่เทียบเทา

   (7.4) หลักฐานการขอรับการอนุญาตใหจัดใหมีการเรี่ยไรหรือทำการเรี่ยไร 

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร

   (7.5) สำเนาใบอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลจัดใหมีหรือทำการเรี ่ยไร

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร

   (7.6) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)

  (8) หนวยงานยื่นเอกสารหลักฐานคำขออนุมัติตามขอ 6 ตอสำนักงานเลขานุการ

คณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 

กอนทำการเรี่ยไร

  ในกรณีท่ีมีความจำเปนเรงดวนและหนวยงานไมอาจย่ืนคำขออนุมัติเปนการลวงหนา

ไมนอยกวา 30 วัน กอนทำการเรี่ยไรได หนวยงานอาจยื่นคำขออนุมัติเปนการลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 

กอนทำการเรี่ยไร ทั้งนี้ ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการควบคุมการเรี ่ยไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) 

ที่จะรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาหรือไมก็ได
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

  (9) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ นำเรื่องเขาที่

ประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) โดยมีผูแทนจากหนวยงานเขารวมชี้แจง

ขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของอันจะเปนประโยชนตอการพิจารณาอนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของ

กับการเรี่ยไร 

  (10) คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) พิจารณาอนุมัติ

ใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร

  (11) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี ่ยไรของหนวยงานของรัฐ แจงผล

การพิจารณา ใหหนวยงานขออนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรทราบ

  (12) หนวยงานแจงผูรับผิดชอบโครงการจัดเตรียมความพรอม เชน ประชุมวางแผน

การดำเนินโครงการ ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทำส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เปดบัญชีรับเงิน

จากการเรี่ยไร เปนตน

  (13) หนวยงานประกาศประชาสัมพันธหรือเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ กำหนด

สถานที่รับบริจาคหรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไร และทำการเรี่ยไรเปนการทั่วไป

ตามสถานที่และวิธีการที่ไดกำหนดไวในโครงการ ฯ และการประชาสัมพันธ

  (14) หนวยงานออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาคทุกคร้ัง

เวนแตการเรี่ยไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกลาวได ใหหนวยงานจัดทำเปนบัญชีการรับเงิน

หรือทรัพยสินไวเพื่อใหตรวจสอบได

  (15) หนวยงานจัดทำบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินท่ีไดจากการเร่ียไรตามระบบบัญชี

ของทางราชการภายใน 90 วัน นับแตวันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือในกรณีที่เปนการเรี่ยไรที่กระทำอยางตอเนื่อง

ใหหนวยงานดำเนินการทุก 3 เดือน และปดประกาศบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินจากการเร่ียไรโดยเปดเผย

ไมนอยกวา 30 วัน เพื่อใหบุคคลทั่วไปทราบ

  (16) หนวยงานสงเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไรใหแกบุคคลหรือนิติบุคคล ฯ 

พรอมเอกสารหลักฐาน
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

  (17) หนวยงานดำเนินการ ดังนี้

   (17.1) รายงานการเงินและบัญชีการรับจายเงินใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

ภูมิภาค ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดจัดทำบัญชีการรับจายเงิน และหรือทรัพยสินแลวเสร็จ หรือทุก 3 เดือน

ในกรณีที่เปนการเรี่ยไรอยางตอเนื่อง

   (17.2) รายงานผลการเร่ียไรเม่ือเสร็จส้ินโครงการใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับทราบ (ผานหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข)

   (17.3) รายงานผลการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

กรณีการเร่ียไร ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผานระบบรายงานการเร่ียไรและการให

หรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ระบบ MOPH 

Solicit Report System : MSRS) ตามรอบระยะเวลาและรูปแบบท่ีกำหนด (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 

  (18) หนวยงานจัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเรี ่ยไรแสดงโดยเปดเผย 

ณ สถานที่ของหนวยงาน และหรือเว็บไซตหนวยงาน และหรือสื่อสังคมออนไลนอื่น ๆ ไมนอยกวา 30 วัน 

เพื่อใหประชาชนสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูลหรือคนหาศึกษาขอมูลขาวสารของทางราชการได
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

 3.1.9 ¡Ã³ÕË¹‹ÇÂ§Ò¹à¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ (ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ
  ¨Ñ´à¡çºÃÒÂä´Œã¹¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ) ã¹à¢µ¾×é¹·Õèà¡Ô¹ 1 ¨Ñ§ËÇÑ´ 
  ÊÓËÃÑºÃÒª¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

(3) ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºÊ‹§àÃ×èÍ§àÊ¹ÍËÑÇË¹ŒÒË¹‹ÇÂ§Ò¹
Å§¹ÒÁã¹Ë¹Ñ§Ê×Í à¾×èÍ¢Í¤ÇÒÁàËç¹ªÍº

¨Ò¡¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑºÁÍºÍÓ¹Ò¨

(1) ºØ¤¤ÅËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å·Õèä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ¨Ò¡
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ µÒÁ¡®ËÁÒÂ
Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃáÅŒÇ »ÃÐÊÒ¹¢Í
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ãËŒà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(2) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 ÁÍºËÁÒÂ ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹
 ¢Í§ºØ¤¤ÅËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å ´Ñ§¹Õé
 (2.1) â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº
  ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ / ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃ
  à¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (2.2) ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÞÒµãËŒ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
  ËÃ×Í·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃ ã¹¡Ã³Õ·ÕèË¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°
  ·ÕèÂ×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµŒÍ§ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµµÒÁ¡®ËÁÒÂ
  Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (2.3) ÊÓà¹ÒãºÍ¹ØÞÒµãËŒºØ¤¤ÅËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å¨Ñ´ãËŒÁÕ
  ËÃ×Í·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃµÒÁ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
  ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (2.4) ËÅÑ¡°Ò¹Í×è¹ æ (¶ŒÒÁÕ)
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹

äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 30 ÇÑ¹

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

(5) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹àµÃÕÂÁËÅÑ¡°Ò¹à¾×èÍ»ÃÐ¡Íº¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ
 ãËŒ¨Ñ´à¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ ´Ñ§¹Õé
 (5.1) áºº ¡¤Ã. 2
 (5.2) â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ / ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¡ÒÃ
  ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (5.3) ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃä´ŒÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº·ÕèÂ×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ
  ¨Ò¡¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑºÁÍºÍÓ¹Ò¨
 (5.4) ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÞÒµãËŒ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
  ËÃ×Í·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃ ã¹¡Ã³Õ·ÕèË¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°
  ·ÕèÂ×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµŒÍ§ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµµÒÁ¡®ËÁÒÂ
  Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (5.5) ÊÓà¹ÒãºÍ¹ØÞÒµãËŒºØ¤¤ÅËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å¨Ñ´ãËŒÁÕ
  ËÃ×Í·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃµÒÁ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
  ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
 (5.6) ËÅÑ¡°Ò¹Í×è¹ æ (¶ŒÒÁÕ)

(4) ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºÊ‹§àÃ×èÍ§àÊ¹Í¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑºÁÍºÍÓ¹Ò¨
ãËŒ¤ÇÒÁàËç¹ªÍºâ¤Ã§¡ÒÃ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÅ‹Ç§Ë¹ŒÒäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò

60 ÇÑ¹ ¡‹Í¹Â×è¹àÍ¡ÊÒÃ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµ‹Í ¡¤Ã.

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(6) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Â×è¹àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔµ‹ÍÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ° ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ÊÓ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
Å‹Ç§Ë¹ŒÒäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 30 ÇÑ¹ ¡‹Í¹·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§ ¡¤Ã.

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

(7) àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ° ¹ÓàÃ×èÍ§à¢ŒÒ·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ° â´ÂÁÕ¼ÙŒá·¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
à¢ŒÒÃ‹ÇÁªÕéá¨§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔãËŒ

à¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ 

¡¤Ã.

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§ ¡¤Ã.

¡¤Ã.

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§ ¡¤Ã.

¡¤Ã.

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(8) ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ° ¾Ô¨ÒÃ³Ò

(9) àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
¢Í§ÃÑ° á¨Œ§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹·ÃÒº

µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ
¢Í§ ¡¤Ã.(10) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹á¨Œ§¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍºâ¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´àµÃÕÂÁ

¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒ
ã¹â¤Ã§¡ÒÃ(11) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹»ÃÐ¡ÒÈáÅÐ·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

µÒÁ·Õè¡ÓË¹´äÇŒ
ã¹â¤Ã§¡ÒÃ(12) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨Ñ´·ÓËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÃÑºà§Ô¹ËÃ×Í·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹

ãËŒá¡‹¼ÙŒºÃÔ¨Ò¤

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

90 ÇÑ¹
(13) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨Ñ´·ÓºÑÞªÕ¡ÒÃÃÑºà§Ô¹ËÃ×ÍÊÔ¹·ÃÑ¾Â�
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

ÇÑ¹ ËÅÑ§¨Ò¡¨Ñ´·Ó
ºÑÞªÕµÒÁÅÓ´Ñº 13

áÅŒÇàÊÃç¨

ÅÓ´Ñº                 ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹            ãªŒàÇÅÒ (PT/WR)    ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 30 ÇÑ¹ Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

ÀÒÂã¹ 7 ÇÑ¹·Ó¡ÒÃ
ËÅÑ§¨Ò¡¨Ñ´·Ó

ºÑÞªÕµÒÁÅÓ´Ñº 15 
áÅŒÇàÊÃç¨

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè¨Ðà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

(14) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Ê‹§à§Ô¹ËÃ×Í·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Õèä´Œ¨Ò¡¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
ãËŒá¡‹ºØ¤¤ÅËÃ×Í¹ÔµÔºØ¤¤Å Ï ¾ÃŒÍÁàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹

(15) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ´Ñ§¹Õé
 (15.1) ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐºÑÞªÕ¡ÒÃÃÑº¨‹ÒÂà§Ô¹
  ãËŒÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹´Ô¹ÀÙÁÔÀÒ¤
  ÀÒÂã¹ 30 ÇÑ¹
 (15.2) ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃàÃÕèÂäÃàÁ×èÍàÊÃç¨ÊÔé¹â¤Ã§¡ÒÃ
  ãËŒ»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ÃÑº·ÃÒº 
  (¼‹Ò¹ËÑÇË¹ŒÒÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ 
  ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢)
 (15.3) ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ
  »ÃÐÁÇÅ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¾ÅàÃ×Í¹ 
  ¡Ã³Õ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ ãËŒÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 
  µ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ 
  ¼‹Ò¹ÃÐºº MOPH Solicit Report
  System : MSRS
  µÒÁÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÃÙ»áºº·Õè¡ÓË¹´

(16) Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¨Ñ´ãËŒÁÕàÍ¡ÊÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃà¢ŒÒä»
ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÃÕèÂäÃ

áÊ´§â´Âà»�´à¼ÂãËŒ»ÃÐªÒª¹ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ
µÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍÁÙÅä´Œ

àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õéà»š¹ÊÁºÑµÔ¢Í§ÈÙ¹Â�»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ à·‹Ò¹Ñé¹ ËŒÒÁ¹Óä»ãªŒÀÒÂ¹Í¡ËÃ×Í·Ó«éÓâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

 3.1.9.1  ¢Íºà¢µ
   เริ่มจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเร่ียไรแลว ประสานขอใหหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารสวนภูมิภาค เขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร (หมายถึง มีสวนเก่ียวของกับการจัดเก็บรายได

ในการจัดใหมีการเรี่ยไร) ในเขตพื้นที่เกิน 1 จังหวัด หนวยงานที่ประสงคจะเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร 

ตองตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสารหลักฐานของบุคคลหรือนิติบุคคลที ่ไดรับอนุญาต

จากคณะกรรมการควบคุมการเรี ่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี ่ยไรแลว ผูรับผิดชอบสงเรื่อง

เสนอหัวหนาหนวยงานในการพิจารณาอนุมัติโครงการ ฯ จำแนกดังนี้

   - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากนายแพทยสาธารณสุข

จังหวัด

   - โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน 

เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากผูอำนวยการโรงพยาบาลศูนย ผูอำนวยการโรงพยาบาลท่ัวไป สาธารณสุขอำเภอ 

และผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

   - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ สาธารณสุขอำเภอ

ลงนามในหนังสือถึงผูที่ไดรับมอบอำนาจ เพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในชวงเวลาขอความเห็นชอบจากผูที่ได

รับมอบอำนาจ หนวยงานที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร ตองดำเนินการลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน

กอนยื่นเอกสารขออนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี ่ยวของกับการเรี ่ยไรตอคณะกรรมการควบคุมการเรี ่ยไร

ของหนวยงานของรัฐ (กคร.) หนวยงานดำเนินการยื ่นขออนุมัติเขาไปมีสวนเกี ่ยวของกับการเรี ่ยไร

จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการควบคุม

การเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนทำการเรี่ยไร เมื่อไดรับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการควบคุมการเรี ่ยไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) แลว ผูรับผิดชอบโครงการจัดเตรียม

ความพรอมโครงการ ฯ หนวยงานประกาศประชาสัมพันธหรือเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ กำหนดสถานที่

รับบริจาคหรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไร และทำการเรี่ยไรเปนการทั่วไปตามสถานที่

และวิธีการที่ไดกำหนดไวในโครงการ ฯ และการประชาสัมพันธ หนวยงานออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงิน

หรือทรัพยสินใหแกผูบริจาคทุกคร้ัง เวนแตการเร่ียไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกลาวได ใหหนวยงาน

จัดทำเปนบัญชีการรับเงินหรือทรัพยสินไวเพ่ือใหตรวจสอบได หนวยงานจัดทำบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสิน

ท่ีไดจากการเร่ียไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน 90 วันนับแตวันท่ีส้ินสุดการเร่ียไร หรือในกรณีท่ีเปน

การเรี่ยไรที่กระทำอยางตอเนื่องใหหนวยงานดำเนินการทุก 3 เดือน และปดประกาศบัญชีการรับจายเงิน

หรือทรัพยสินจากการเรี ่ยไรโดยเปดเผยหนวยงานรายงานการเงินและบัญชีการรับจายเงินใหสำนักงาน

การตรวจเงินแผนดินภูมิภาค ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดจัดทำบัญชีการรับจายเงิน และหรือทรัพยสินแลวเสร็จ 
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

 3.1.9.2 ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
  (1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี ่ยไร

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเร่ียไรแลว ประสานขอหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารสวนกลาง ใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร (หมายถึงมีสวนรวมในการจัดเก็บรายได

จากการเรี่ยไร) ในเขตทองที่เกิน 1 จังหวัด

  (2) หนวยงานท่ีประสงคจะเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไรตองตรวจสอบความถูกตอง 

ครบถวนของเอกสารหลักฐานของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว ดังนี้

   (2.1) โครงการจัดใหมีการเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร และหรือรายละเอียด

ของการจัดใหมีการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร

   (2.2) หลักฐานการขอรับการอนุญาตใหจัดใหมีการเรี่ยไรหรือทำการเรี่ยไร 

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร

   (2.3) ใบอนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร (ร.3) และใบอนุญาตทำการเรี่ยไร (ร.4) 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร โดยตรวจสอบวัตถุประสงค จำนวนเงินที่จะเรี่ยไร วิธีทำการเรี่ยไร 

วันเวลาที่อนุญาตใหทำการเรี่ยไร และวันหมดอายุของใบอนุญาต

     •  กรณีจัดใหมีหรือทำการเรี่ยไรในเขตอำเภอ หรือจังหวัดอื่นนอกจาก

กรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตตองปรากฏการลงลายมือชื่อเปนหลักฐานการไดรับการอนุญาตจากนายอำเภอ 

หรือปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำกิ่งอำเภอ แลวแตกรณี ยกตัวอยางเชน กรณีการปนจักรยานการกุศล

เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑทางการแพทย จัดใหมีการปนจักรยานผาน 3 อำเภอ ไดแก อำเภอ ก อำเภอ ข 

และอำเภอ ค โดยมีจุดรับการเรี่ยไรคือ อำเภอ ก และอำเภอ ค บุคคลหรือนิติบุคคลที่จัดใหมีหรือทำการเรี่ยไร

จะตองไดรับการอนุญาตจากนายอำเภอ ก และอำเภอ ค ในสวนของอำเภอ ข ไมตองรับการอนุญาต

จากนายอำเภอ ข เนื่องจากไมไดเปนจุดรับการเรี่ยไร

   (2.4) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)

หรือทุก 3 เดือน ในกรณีที่เปนการเรี่ยไรอยางตอเนื่อง หนวยงานสงเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไร

ใหแกบุคคลหรือนิติบุคลที่ดำเนินการจัดใหมีการเรี่ยไร พรอมเอกสารหลักฐาน หนวยงานรายงานผลการเรี่ยไร

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ (ผานหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข) หนวยงานรายงานผลการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

กรณีการเรี ่ยไร ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผานระบบรายงานการเรี่ยไร

และการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

(ระบบ MOPH Solicit Report System : MSRS) ตามรอบระยะเวลาและรูปแบบที่กำหนด และหนวยงาน

จัดใหมีเอกสารเก่ียวกับการเร่ียไรแสดงโดยเปดเผยใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบขอมูลได ไมนอยกวา 30 วัน
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

  (3) ผูรับผิดชอบของหนวยงานสงเร่ืองลงนาม เพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน 

จำแนกดังนี้

   - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากนายแพทยสาธารณสุข

จังหวัด

   - โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาล

ชุมชน เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากผูอำนวยการโรงพยาบาลศูนย ผูอำนวยการโรงพยาบาลทั ่วไป 

สาธารณสุขอำเภอ และผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

   - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ สาธารณสุขอำเภอ

  (4) ผูรับผิดชอบของหนวยงานเสนอการเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไรไปยังหัวหนา

สวนราชการระดับกรมเจาสังกัด หรือที่เทียบเทา (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ใหความเห็นชอบโครงการ ฯ 

หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร ดำเนินการลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน กอนยื่นเอกสารขออนุมัติ

เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรตอคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.)

µÑÇÍÂ‹Ò§

Ê‹§â¤Ã§¡ÒÃà¾×èÍàÊ¹Í¢Í¤ÇÒÁàËç¹ªÍº
ä»ÂÑ§»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 àÁÉÒÂ¹ 2562

ÇÑ¹·Õè 30 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2562
¤Ãº¡ÓË¹´àÊ¹Í¢Í¤ÇÒÁàËç¹ªÍºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ 60 ÇÑ¹ 
¡‹Í¹Â×è¹àÍ¡ÊÒÃ¢ÍÍ¹ØÁÑµÔãËŒà¢ŒÒä»ÁÕÊ‹Ç¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ
µ‹Í ¡¤Ã.
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  (5) หนวยงานเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบคำขออนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับ

การเรี่ยไร ดังนี้

   (5.1) แบบ กคร. 2 

   (5.2) โครงการที ่จ ัดใหมีการเร ี ่ยไร (โครงการของหนวยงานเจ าภาพ) 

และหรือรายละเอียดของการจัดใหมีการเรี่ยไร

   (5.3) หลักฐานการไดรับความเห็นชอบจากท่ีย่ืนคำขออนุมัติจากผูไดรับมอบอำนาจ

   (5.4) หลักฐานการขอรับการอนุญาตใหจัดใหมีการเรี่ยไรหรือทำการเรี่ยไร 

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร

   (5.5) สำเนาใบอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลจัดใหมีหรือทำการเรี ่ยไร

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร

   (5.6) หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

µÑÇÍÂ‹Ò§

Â×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ ¡¤Ã.
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562

ÇÑ¹·Õè 30 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562
¤Ãº¡ÓË¹´Â×è¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ 30 ÇÑ¹ 
áÅÐàÁ×èÍä´ŒÃÑºÍ¹ØÁÑµÔáÅŒÇãËŒ·Ó¡ÒÃàÃÕèÂäÃä´Œ

µÑÇÍÂ‹Ò§

Â×è¹¤Ó¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ ¡¤Ã.
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562

ÇÑ¹·Õè 15 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562
¤Ãº¡ÓË¹´Â×è¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ 15 ÇÑ¹ 
áÅÐãËŒÍÂÙ‹ã¹´ØÅ¾Ô¹Ô¨¢Í§ ¡¤Ã. 

  (6) หนวยงานยื่นเอกสารหลักฐานคำขออนุมัติตามขอ 6 ตอสำนักงานเลขานุการ

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนทำการเรี่ยไร

  ในกรณีท่ีมีความจำเปนเรงดวนและหนวยงานไมอาจย่ืนคำขออนุมัติเปนการลวงหนา

ไมนอยกวา 30 วัน กอนทำการเรี่ยไรได หนวยงานอาจยื่นคำขออนุมัติเปนการลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 

กอนทำการเรี่ยไร ทั้งนี้ ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด (กคร. จังหวัด) ที่จะรับเรื่อง

ดังกลาวไวพิจารณาหรือไมก็ได

  (7)  เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ นำเร่ืองเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) โดยมีผูแทนจากหนวยงานเขารวมชี้แจงขอมูล 

และรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอันจะเปนประโยชนตอการพิจารณาอนุมัติใหเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร 

  (8)  คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) พิจารณาอนุมัติ

ใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร

  (9)  เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี ่ยไรของหนวยงานของรัฐ แจงผล

การพิจารณา ใหหนวยงานขออนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรทราบ

  (10)  หนวยงานแจงผูรับผิดชอบโครงการจัดเตรียมความพรอม เชน ประชุมวางแผน

การดำเนินโครงการ ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทำสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เปดบัญชี

รับเงินจากการเรี่ยไร เปนตน
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

  (11) หนวยงานประกาศประชาสัมพันธหรือเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ กำหนด

สถานที่รับบริจาคหรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไร และทำการเรี่ยไรเปนการทั่วไป

ตามสถานที่และวิธีการที่ไดกำหนดไวในโครงการ ฯ และการประชาสัมพันธ

  (12) หนวยงานออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาคทุกคร้ัง

เวนแตการเรี่ยไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกลาวได ใหหนวยงานจัดทำเปนบัญชีการรับเงิน

หรือทรัพยสินไวเพื่อใหตรวจสอบได

  (13) หนวยงานจัดทำบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินท่ีไดจากการเร่ียไรตามระบบบัญชี

ของทางราชการภายใน 90 วัน นับแตวันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือในกรณีที่เปนการเรี่ยไรที่กระทำอยางตอเนื่อง

ใหหนวยงานดำเนินการทุก 3 เดือน และปดประกาศบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินจากการเร่ียไรโดยเปดเผย

ไมนอยกวา 30 วัน เพื่อใหบุคคลทั่วไปทราบ

  (14) หนวยงานสงเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไรใหแกบุคคลหรือนิติบุคคล ฯ 

พรอมเอกสารหลักฐาน

  (15) หนวยงานดำเนินการ ดังนี้

   (15.1) รายงานการเงินและบัญชีการรับจายเงินใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

ภูมิภาค ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดจัดทำบัญชีการรับจายเงิน และหรือทรัพยสินแลวเสร็จ หรือทุก 3 เดือน

ในกรณีที่เปนการเรี่ยไรอยางตอเนื่อง

   (15.2) รายงานผลการเร่ียไรเม่ือเสร็จส้ินโครงการใหปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับทราบ (ผานหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข)

   (15.3) รายงานผลการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

กรณีการเรี ่ยไร ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผานระบบรายงานการเรี ่ยไร

และการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

(ระบบ MOPH Solicit Report System : MSRS) ตามรอบระยะเวลาและรูปแบบที่กำหนด (รอบ 6 เดือน 

และรอบ 12 เดือน) 

  (16) หนวยงานจัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเรี ่ยไรแสดงโดยเปดเผย 

ณ สถานที่ของหนวยงาน และหรือเว็บไซตหนวยงาน และหรือสื่อสังคมออนไลนอื่น ๆ ไมนอยกวา 30 วัน 

เพื่อใหประชาชนสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูลหรือคนหาศึกษาขอมูลขาวสารของทางราชการได
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

4.1 ¡®ËÁÒÂ ÃÐàºÕÂº áÅÐàÍ¡ÊÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 3. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี ่ยไรของหนวยงานของรัฐ เรื ่อง การกำหนดหลักเกณฑ
และวิธีการดำเนินการกับสิ่งของที่หนวยงานของรัฐไดรับมาจากการเรี่ยไรโดยฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ
 4. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ เร่ือง การยกเวนใหหนวยงานของรัฐ
ทำการเร่ียไรโดยไมตองขออนุมัติตอคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุม
การเร่ียไรจังหวัด ตามขอ 19 (4) และ (5) แหงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2544 
 5. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ เร่ือง การยกเวนใหหนวยงานของรัฐ
ทำการเร่ียไรโดยไมตองขออนุมัติตอคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุม
การเร่ียไรจังหวัด ตามขอ 19 (4) และ (5) แหงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 6. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการย่ืน
คำขออนุมัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการเรี่ยไรหรือใหหนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร
 7. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที ่ สธ 0201.042.4/ว 618 ลงวันที ่ 13 พฤศจิกายน 2558 
เร่ือง ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการย่ืนคำขออนุมัติ
ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการเรี่ยไร หรือใหหนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร
 8. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ดวนที่สุด ที่ สธ 0201.044.3/ว 328 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 
เร่ือง ซักซอมความเขาใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม
 9. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ดวนที่สุด ที ่ สธ 0202.1.6/ว 634 ลงวันที ่ 5 ตุลาคม 2561 
เร่ือง การใหถือปฏิบัติตามแนวทางเก่ียวกับการจัดใหมีการเร่ียไรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไร
ของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม
 10. พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487
 11. กฎกระทรวง แตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี และกำหนดหลักเกณฑวิธีการขออนุญาตจัดใหมีการเร่ียไร
และทำการเรี่ยไร พ.ศ. 2548
 12. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร 
พ.ศ. 2548
 13. คำสั ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที ่ 381/2563 ลงวันที ่ 12 กุภาพันธ 2563 
เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการเรี่ยไร ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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4.2 ¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºàÍ¡ÊÒÃ

คูมือแนวทาง
การปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัด
กระทรวง
สาธารณสุข
การเรี่ยไร
ของหนวยงาน
สังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับปรับปรุง)

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
www.stopcorruption.moph.go.th

กลุมงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

กลุมงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

1 ป
(ทบทวน)

Available

ª×èÍàÍ¡ÊÒÃ       Ê¶Ò¹·Õèà¡çº             ¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº        ÃÐÂÐàÇÅÒ

4.3 ¼ÙŒÁÕÊÔ·¸Ôìà¢ŒÒ¶Ö§
 บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรหนวยงานภายนอก และบุคคลทั่วไป

4.4 ÃÐºº¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
 ระดับความสำเร็จของการกำกับ ติดตาม การรายงานกรณีการเรี่ยไรและกรณีการใหหรือรับของขวัญ

 หรือประโยชนอื่นใด ประจำปงบประมาณ
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5.1 ÊÑÞÅÑ¡É³�·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ¨Ñ´·Ó Work Flow

ÊÑÞÅÑ¡É³� ¤ÓÍ¸ÔºÒÂ

จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ เชน การพิจารณาใหความเห็น
การลงนาม การอนุมัติ เปนตน
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5.2 ¤ÓÊÑè§áµ‹§µÑé§¤³Ð·Ó§Ò¹¨Ñ´·Ó¤Ù‹Á×ÍÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
 ¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´
 ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

 ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกำหนดแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร พรอมทั้งกำชับดูแลขาราชการในสังกัดใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
การเรี่ยไรใหถูกตอง เรียบรอย และเปนมาตรฐานเดียวกัน สอดคลองกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด นั้น
  ฉะน้ัน เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน : กรณีการเรี่ยไร ที่กำหนดไว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอแตงตั้งคณะทำงานจัดทำ
คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
องคประกอบและหนาที่ ดังนี้
 1. องคประกอบ
   1) นายยงยศ ธรรมวุฒิ ประธานคณะทำงาน
    ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน)
   2) นายสุเมธี วิทุนัด คณะทำงาน
    นิติกร
   3) นางสาวภุมรินทร กิตติผลานันท คณะทำงาน
    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   4) นางสาวสุชาฎา วรินทรเวช คณะทำงานและเลขานุการ
    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
   5) นางสาวพลอยนลิน ค่ำคูณ คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ
    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
   6) นายพศวีร วัชรบุตร คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ
    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   7) นายสัญทนา นาทม คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ
    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
   8) นางสาวศุทธินี นิลคง คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ
    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติ

สำเนา
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่ 2308/2561
เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานจัดทำคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหนวยงาน

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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 2. หนาที่และอำนาจ
   1)  พิจารณาทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ
   2) ว ิ เคราะห ข ั ้นตอนกระบวนการ ออกแบบกระบวนการ สอดคล องตามระเบ ียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี ่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2549 และกฎหมายที่เกี่ยวของ
   3) จัดทำคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานการเรี ่ยไรของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
   4) ส่ือสารทำความเขาใจคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานการเร่ียไรของหนวยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   5) เผยแพรประชาสัมพันธคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานการเร่ียไรของหนวยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ  วันที่  9  กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ     นางพรรณพิมล วิปุลากร

            (นางพรรณพิมล วิปุลากร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำเนาถูกตอง

พลอยนลิน  ค่ำคูณ

(นางสาวพลอยนลิน  ค่ำคูณ)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

9 กรกฎาคม 2561
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ขอ 1 “การเรี่ยไร” กับ “การบริจาค” แตกตางกันอยางไร

  “การเรี่ยไร” หมายถึง การเก็บเงินหรือทรัพยสินโดยขอรองใหชวยออกเงินหรือทรัพยสินตามใจ

 สมัครและใหหมายความรวมถึงการซื ้อขายแลกเปลี ่ยน ชดใชหรือบริการซึ ่งมีการแสดงโดยตรง

 หรือโดยปริยายวามิใชเปนการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการธรรมดา แตเพื่อรวบรวมเงิน

 หรือทรัพยสินที่ไดมาทั้งหมดหรือบางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหนึ่งนั้นดวย

  “การบริจาค” หมายถึง การใหเงินหรือทรัพยสินโดยมิไดมีการเรียกรองหรือรองขอ เพื่อใช

 ในกิจการอยางใดอยางหนึ่ง โดยระบุวัตถุประสงคหรือไมไดระบุวัตถุประสงค หรือระบุวัตถุประสงคไว

 ไมชัดแจง

ขอ 2 กิจกรรมที่เปนการเรี่ยไร มีอะไรบาง

  ทอดผาปา การจำหนายบัตรกิจกรรมเพื่อการกุศล เชน กอลฟ มวย เดิน-วิ่ง ฟุตบอล คอนเสิรต 

 จำหนายเสื้อ เข็มกลัด กระเปา ของที่ระลึก การขอรับบริจาคเงิน หรือทรัพยสิน เปนตน

ขอ 3 หนวยงานของรัฐ สามารถดำเนินการจัดใหมีการเรี่ยไรไดหรือไม

  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และแกไขเพ่ิมเติม 

 ขอ 6 ระบุวา หนวยงานของรัฐจะจัดใหมีการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรมิได เวนแต

 เปนการเร่ียไรตามขอ 19 หรือไดรับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แลวแตกรณี ดังน้ันหนวยงานของรัฐ

 จัดใหมีการเรี่ยไรได ก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แลว และปฏิบัติตามระเบียบ

 สำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และแกไขเพิ่มเติม กำหนด

ขอ 4 กรณีใดบางไดรับการยกเวน ไมตองขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด

  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และแกไขเพ่ิมเติม 

 ขอ 19 ระบุวา การเร่ียไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร ดังตอไปน้ี ไดรับยกเวนไมตองขออนุมัติ 

 จาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด แลวแตกรณี

  (1) เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีใหเรี่ยไรได

  (2) เปนการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจำเปนตองดำเนินการเพื่อชวยเหลือผูเสียหาย

   หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณใดที่สำคัญ

  (3) เปนการเรี่ยไรเพื่อรวมกันทำบุญเนื่องในโอกาสการทอดผาพระกฐินพระราชทาน
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  (4) เปนการเรี ่ยไรตามขอ 18 (1) หรือ (3) เพื ่อใหไดเงินหรือทรัพยสินไมเกินจำนวนเงิน

   หรือมูลคาไมเกิน 500,000 บาท

  (5) เปนการเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไรตามขอ 18 (4) ซ่ึง กคร. ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา

   ยกเวนใหหนวยงานของรัฐดำเนินการไดโดยไมตองขออนุมัติ

  (6) เปนการใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐอ่ืนท่ีไดรับอนุมัติหรือไดรับยกเวนในการขออนุมัติ 

   ตามระเบียบนี้แลว

ขอ 5 ระยะเวลาในการขออนุมัติจัดใหมีการเรี่ยไร ใชระยะเวลาเทาใด

  หนวยงานสงเรื่องเสนอโครงการที่ไดรับการอนุมัติไปยังหัวหนาสวนราชการระดับกรมเจาสังกัด

 หรือที่เทียบเทา (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ใหความเห็นชอบโครงการ ฯ หนวยงานที่จัดใหมีการเรี่ยไร

 ตองดำเนินการลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน กอนย่ืนเอกสารขออนุมัติใหจัดใหมีการเร่ียไรตอคณะกรรมการ

 ควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ และหนวยงานตองย่ืนเอกสารหลักฐานคำขออนุมัติจัดใหมีการเร่ียไร

 ตอสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุม

 การเรี่ยไรจังหวัด ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนทำการเรี่ยไร 

ขอ 6 วันที่หนวยงานทำการเรี่ยไร นับตั้งแตวันใดตามกฎหมาย

  วันทำการเรี่ยไร ใหนับตั้งแตวันที่เริ่มทำการโฆษณาประชาสัมพันธโครงการจัดใหมีการเรี่ยไร

ขอ 7 กรณีหนวยงานมีการเรี่ยไรเปนประจำทุกป หนวยงานมีแนวทางดำเนินการอยางไร

  คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรหนวยงานของรัฐ กำหนดใหหนวยงานตองดำเนินการเปนรายป  

 โดยระบุวันเริ่มตน และสิ้นสุดของการเรี่ยไรในครั้งนั้น ๆ 

ขอ 8 กรณีโรงพยาบาล C จัดทำโครงการจัดใหมีการเรี่ยไร เปนโครงการตอเนื่อง ระยะเวลาติดตอกัน 3 ป

 หนวยงานสามารถขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐไดหรือไม

  คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรหนวยงานของรัฐ กำหนดใหหนวยงานตองดำเนินการเปนรายป  

 โดยระบุวันเริ่มตน และสิ้นสุดของการเรี่ยไรในครั้งนั้น ๆ 
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ขอ 9 เอกสารหลักฐานที่สงใหคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐหรือคณะกรรมการ

 ควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดเพื่อพิจารณา มีอะไรบาง

  1. ในกรณีการขออนุมัติจัดใหมีการเรี่ยไร ใชเอกสารประกอบ ดังนี้

   1.1 แบบ กคร. 1 

   1.2 โครงการจัดใหมีการเรี่ยไร และหรือรายละเอียดของการจัดใหมีการเรี่ยไร

   1.3 หลักฐานการไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานระดับกรมเจาสังกัด หรือที่เทียบเทา

    ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติมิใชหนวยงานระดับกรม หรือที่เทียบเทา 

   1.4 หลักฐานการขอรับอนุญาตใหจัดใหมีการเร่ียไรหรือทำการเร่ียไร ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐ

    ที ่ย ื ่นคำขออนุมัต ิตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี ่ยไร

    และหลักฐานอื่น ๆ (ถามี)

  2. ในกรณีการขออนุมัติเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร ใชเอกสารประกอบ ดังนี้

   2.1 แบบ กคร. 2 

   2.2 โครงการจัดใหมีการเรี่ยไร และหรือรายละเอียดของการจัดใหมีการเรี่ยไร

   2.3 หลักฐานการไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานระดับกรมเจาสังกัด หรือที่เทียบเทา

    ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติมิใชหนวยงานระดับกรม หรือเทียบเทา

   2.4 หลักฐานการขอรับอนุญาตใหจัดใหมีการเร่ียไรหรือทำการเร่ียไร ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐ

    ที ่ย ื ่นคำขออนุมัต ิตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเร ี ่ยไร

    และหลักฐานอื่น ๆ (ถามี)

   2.5 สำเนาใบอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลจัดใหมีการเร่ียไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

    การเรี่ยไร

ขอ 10 เอกสารอื่น ๆ ที่ใชประกอบการขออนุมัติจัดใหมีการเรี่ยไร คืออะไรบาง

  เอกสารท่ีเก่ียวของกับรายจายในการกิจกรรมการเร่ียไร เชน คาเชาสนามกอลฟ คาเชาสนามโบล่ิง 

 คาจางจัดงาน คาโลหรางวัล เปนตน เพื่อเสนอคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ 

 หรือคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรจังหวัด พิจารณา ท้ังน้ี รายจายดังกลาว ตองไมสูงเกินไป เพ่ือใหเงิน  

 หรือทรัพยสินจากการเรี่ยไรเปนประโยชนสูงสูด
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ขอ 11 การจัดใหมีการเร่ียไรโดยมีการประชาสัมพันธทาง Social Media ถือเปนการเร่ียไรในเขตจังหวัดใด

 จังหวัดหนึ่งหรือเปนการเรี่ยไรมากกวา 1 เขตจังหวัด

  การจัดใหมีการเรี ่ยไรโดยมีการประชาสัมพันธผานทาง Social Media ใหถือเปนการเรี ่ยไร

 มากกวา 1 เขตจังหวัด หนวยงานตองยื่นเอกสารหลักฐาน และแบบ กคร. 1 ตอคณะกรรมการควบคุม

 การเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ

ขอ 12 การจัดซ้ือหรือจัดหาทรัพยสิน ตามท่ีกำหนดไวในวัตถุประสงคของการเร่ียไร มีวิธีดำเนินการอยางไร

  วิธีการจัดซ้ือหรือจัดหาทรัพยสินตามท่ีกำหนดไวในวัตถุประสงคของการเร่ียไรน้ัน หากสวนราชการ  

 ที่จัดใหมีการเรี ่ยไรที่มีฐานะเปนหนวยบริการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบำรุง

 ของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

 วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการพัสดุโดยใชเงินบริจาคของหนวยบริการในสังกัดกระทรวง

 สาธารณสุข พ.ศ. 2561 แตสวนราชการท่ีมิไดมีฐานะเปนหนวยบริการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

 วาดวยเงินบำรุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

 การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือ

 จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ขอ 13 การเรี่ยไรจะตองออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูมารับบริจาคอยางไร

  ใหหนวยงานออกใบเสร็จรับเงินใหออกเหมือนลักษณะใบเสร็จรับเงินบริจาค เปนไปตามระเบียบ

 สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 20 กำหนด

 มีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร ใหหนวยงานของรัฐดำเนินการ (3) ระบุวา“ออกใบเสร็จหรือหลักฐาน

 การรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาคทุกคร้ัง เวนแตโดยลักษณะแหงการเร่ียไรไมสามารถออกใบเสร็จ

 หรือหลักฐานดังกลาวได ก็ใหจัดทำเปนบัญชีการรับเงินหรือทรัพยสินน้ันไวเพ่ือใหสามารถตรวจสอบได”

ขอ 14 ถาหนวยงานของรัฐอื่น ขอความรวมมือจากหนวยงานของทานในการประชาสัมพันธกิจกรรม

 การเรี่ยไร หนวยงานทานดำเนินการได หรือไม อยางไร

  สามารถดำเนินการประชาสัมพันธได เนื่องจากตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไร

 ของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 19 ระบุวา การเร่ียไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับ

 การเร่ียไร ไดรับยกเวนไมตองขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด และ (6) ระบุวาเปนการใหความรวมมือ

 กับหนวยงานของรัฐอื ่นที ่ไดรับอนุมัต ิหรือไดรับยกเวนในการขออนุมัต ิตามระเบียบนี ้แลว 

 ดังน้ัน หนวยงานตองตรวจสอบกอนวาหนวยงานของรัฐน้ัน ไดรับการอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด 

 หรือไดรับยกเวนในการขออนุมัติตามระเบียบนี้แลว
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ขอ 15 กรณีมีเงินเหลือจายจากโครงการจัดใหมีการเร่ียไร ตัวอยางเชน การขอรับบริจาคเงินเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ

 การแพทย ซึ ่งไดระบุรายการที ่จะจัดซื ้อไว เมื ่อไดจัดซื ้อถูกตองครบถวนตามวัตถุประสงค

 ที่ขออนุมัติแลวยังมีเงินหรือทรัพยสินเหลือจายอยู หนวยงานตองดำเนินการอยางไร

  ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ

 และวิธีการดำเนินการกับส่ิงของท่ีหนวยงานของรัฐไดรับมาจากการเร่ียไรโดยฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ 

 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ไดวางหลักเกณฑไววา “เงินหรือทรัพยสินที่หนวยงานของรัฐ

 รับมาจากการเรี่ยไร ถาไมตองจายเพราะไมอาจดำเนินการตามวัตถุประสงคแหงการเรี่ยไรที่แสดงไว 

 หรือเหลือจายเพราะเหตุใด หรือไดมาโดยฝาฝนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไร

 ของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ใหหนวยงานของรัฐท่ีจัดใหมีการเร่ียไรรายงานใหคณะกรรมการควบคุม

 การเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งใหสงเงินหรือทรัพยสินดังกลาวไปประกอบการกุศล

 หรือสาธารณประโยชนอยางหนึ่งอยางใดตามวัตถุประสงคของการเรี่ยไรเดิมหรือตามที่เห็นสมควร”

ขอ 16 การท่ีทำการเร่ียไรและไดเงินหรือทรัพยสินครบตามโครงการท่ีกำหนดแลว หนวยงานจะดำเนินการ

 อยางไร

  หนวยงานตองหยุดทำการเรี่ยไร และดำเนินการจัดหาทรัพยสินตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว

 ในโครงการจัดใหมีการเรี่ยไร

ขอ 17 หากเงินที่ไดมาจาการเรี ่ยไรยังไมครบตามจำนวนที่กำหนดในโครงการฯ แตหมดระยะเวลา

 ตามที่ระบุไวในโครงการแลว หนวยงานจะดำเนินการอยางไร

  หนวยงานตองหยุดทำการเรี่ยไร และยื่นขออนุมัติใหจัดใหมีการเรี่ยไรใหม

ขอ 18 หากเงินที่ไดจากการเรี่ยไรมีจำนวนเกินกวาที่กำหนดในโครงการ ฯ หนวยงานจะดำเนินการ

 กับเงินสวนตางนั้นอยางไร

  เงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจาการการเร่ียไรตองจัดหาตามท่ีระบุในโครงการ ฯ ถานอกเหนือจากโครงการ ฯ

 ตองขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของรัฐ ตามตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไร

 ของหนวยงานของรัฐ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ และวิธีการดำเนินการกับสิ่งของที่หนวยงานของรัฐ

 ไดรับมาจากการเรี่ยไรโดยฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

 ไดวางหลักเกณฑไววา “เงินหรือทรัพยสินที่หนวยงานของรัฐรับมาจากการเรี่ยไร ถาไมตองจาย

 เพราะไมอาจดำเนินการตามวัตถุประสงคแหงการเรี ่ยไรที ่แสดงไวหรือเหลือจายเพราะเหตุใด

 หรือไดมาโดยฝาฝนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 

 ใหหนวยงานของรัฐที่จัดใหมีการเรี่ยไรรายงานใหคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ  
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

 เพ่ือพิจารณาส่ังใหสงเงินหรือทรัพยสินดังกลาวไปประกอบการกุศลหรือสาธารณประโยชนอยางหน่ึงอยางใด

 ตามวัตถุประสงคของการเรี่ยไรเดิมหรือตามที่เห็นสมควร”

ขอ 19 หนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลไดหรือไม อยางไร

  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และแกไขเพ่ิมเติม 

 ขอ 18 ระบุวา การเร่ียไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไรท่ี กคร. หรือ กคร.จังหวัด แลวแตกรณี

 จะพิจารณาอนุมัติใหตามขอ 6 ไดนั ้น จะตองมีลักษณะและวัตถุประสงคอยางหนึ ่งอยางใด

 และในขอ 18 (4) ระบุวาเปนกรณีที่หนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคล

 หรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

 การเรี่ยไรแลว ดังนั้น หนวยงานสามารถทำการเรี่ยไรได แตตองพิจารณาวาการเรี่ยไรนั้นเปนประโยชน

 ตอประชาชน พรอมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานวาบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาว ไดรับอนุญาต

 จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว

ขอ 20 กรณีโรงพยาบาล A หรือสวนราชการ B จะเขาไปมีสวนเกี ่ยวของกับการเรี ่ยไรกับมูลนิธิ

 ของโรงพยาบาล A ซึ่งมีรายนามเปนองคกรสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา 

 ตามประกาศกระทรวงการคลังวาดวยภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 2) เร่ือง กำหนดองคการ

 สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7) (ข) แหงประมวลรัษฎากร 

 และมาตรา 3 (4) (ข) แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน

 ภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความ

 ในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 254) พ.ศ. 2535 ตองขออนุมัติเขาไป

 มีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร หรือไม

  โรงพยาบาล A หรือสวนราชการ B ไมตองขออนุมัติเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร เน่ืองจากมูลนิธิ

 ของโรงพยาบาล A เปนองคกร สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ซ่ึงปรากฏรายนาม

 ตามประกาศกระทรวงการคลังวาดวยภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดองคการ 

 สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7) (ข) แหงประมวลรัษฎากร 

 และมาตรา 3 (4) (ข) แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน

 ภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

 ประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 สอดคลองกับประกาศ

 คณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ เร่ือง การยกเวนใหหนวยงานของรัฐทำการเร่ียไร

 โดยไมตองขออนุมัติตอคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุม

 การเรี ่ยไรจังหวัด ตามขอ 19 (4) และ (5) แหงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี ่ยไร

 ของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

ขอ 21 กรณีโรงพยาบาล X หรือสวนราชการ Y จะเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไรกับมูลนิธิของโรงพยาบาล X 

 ท่ีไมมีรายนามเปนองคกร สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวง

 การคลังวาดวยภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพ่ิม (ฉบับท่ี 2) เร่ือง กำหนดองคการ สถานสาธารณกุศล 

 สถานพยาบาลและสถานศึกษาตามมาตรา 47 (7) (ข) แหงประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4) 

 (ข) แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม 

 (ฉบับท่ี 239) พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร

 วาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 ตองดำเนินการ อยางไร

  โรงพยาบาล X หรือสวนราชการ Y ตองขออนุมัติเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรโดยปฏิบัติ

 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และแกไขเพิ่มเติม 

 ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการยื่น

 คำขออนุมัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการเร่ียไร หรือใหหนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร 

 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี ในการประกาศประชาสัมพันธตองระบุชัดเจนวามูลนิธิเปนผูจัดใหมีการเร่ียไร

ขอ 22 กรณีสโมสรโรตารี่ จะดำเนินการจัดการเรี่ยไร และขออนุญาตนำชื่อผูอำนวยการโรงพยาบาล

 ประทับบนโลหรางวัล สามารถทำไดหรือไม

  กรณีดังกลาวสามารถกระทำได แตตองระบุเพียงชื่อ สกุล หามมิใหระบุตำแหนงทางบริหาร 

 ซึ ่งเปนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี ่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 

 และแกไขเพิ่มเติม ขอ 22 ระบุวา เจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคล

 หรือนิติบุคคลไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไร ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเร่ียไร 

 ซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐจะตองไมกระทำการดังตอไปนี้ (1) ใชหรือแสดงตำแหนงหนาที่ใหปรากฏ

 ในการดำเนินการเร่ียไร ไมวาจะเปนการโฆษณาดวยส่ิงพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพหรือส่ืออยางอ่ืน 

 หรือดวยวิธีการอื่นใด

ขอ 23 กรณีที่หนวยงานขออนุมัติจัดใหมีการเรี่ยไรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไร

 ของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และแกไขเพ่ิมเติม และไดรับเงินหรือทรัพยสินจากการเร่ียไรแลว

 แตไมสามารถใชจายเงินตามวัตถุประสงคท่ีไดแสดงไวได เชน มีการยกเลิกกิจกรรมหรือไมอาจจัดกิจกรรม

 การเรี่ยไรไดตามวัตถุประสงคที่ไดระบุไว หนวยงานตองดำเนินการอยางไร

  ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ

 และวิธีการดำเนินการกับส่ิงของท่ีหนวยงานของรัฐไดรับมาจากการเร่ียไรโดยฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ 

 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ไดวางหลักเกณฑไววา “เงินหรือทรัพยสินท่ีหนวยงานของรัฐรับมาจาก

 การเร่ียไร ถาไมตองจายเพราะไมอาจดำเนินการตามวัตถุประสงคแหงการเร่ียไรท่ีแสดงไว หรือเหลือจาย
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

 เพราะเหตุใด หรือไดมาโดยฝาฝนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ 

 พ.ศ. 2544 ใหหนวยงานของรัฐท่ีจัดใหมีการเร่ียไรรายงานใหคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงาน

 ของรัฐเพ่ือพิจารณาส่ังใหสงเงินหรือทรัพยสินดังกลาวไปประกอบการกุศลหรือสาธารณประโยชนอยางหน่ึง

 อยางใดตามวัตถุประสงคของการเรี่ยไรเดิมหรือตามที่เห็นสมควร”

ขอ 24 กรณีหนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร กำหนดใหรายงานสำนักงานตรวจเงินแผนดิน

 ดวยยอดเงินใด

  หนวยงานของรัฐท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร ตองรายงานยอดการรับจายท้ังหมดของโครงการฯ 

 เปนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของพ.ศ. 2544 และแกไขเพ่ิมเติม 

 ขอ 20 กำหนดใหกรณีที่หนวยงานของรัฐไดรับอนุมัติหรือไดรับยกเวนตามขอ 18 ใหจัดใหมีการเรี่ยไร

 หรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร ใหหนวยงานของรัฐดำเนินการ (4) ระบุวา “จัดทำบัญชีการรับ

 จายเงินหรือทรัพยสินท่ีไดจากการเร่ียไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีส้ินสุด

 การเรี่ยไรหรือทุก 3 เดือน ในกรณีที่เปนการเรี่ยไรที่กระทำอยางตอเนื่องและปดประกาศโดยเปดเผย 

 ณ ที่ทำการของหนวยงานของรัฐที่ไดทำการเรี่ยไรไมนอยกวาสามสิบวันเพื่อใหบุคคลทั่วไปไดทราบ 

 และจัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเรี่ยไรดังกลาวไว ณ สถานที่สำหรับประชาชน สามารถใช

 ในการคนหาและศึกษาขอมูลขาวสารของราชการดวย” และ (5) ระบุวา“รายงานการเงินของการเร่ียไร

 พรอมท้ังสงบัญชีตาม (4) ใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดจัดทำบัญชีตาม (4) 

 แลวเสร็จ หรือในกรณีที่เปนการเรี่ยไรที่ไดกระทำอยางตอเนื่องใหรายงานการเงินพรอมทั้งสงบัญชี

 ดังกลาวทุกสามเดือน” 

ขอ 25 กรณีการจัดใหมีการเรี่ยไร เพื่อสวัสดิการของหนวยงาน ทำไดหรือไมอยางไร

  การจัดใหมีการเรี่ยไร เพื่อสวัสดิการของหนวยงาน สามารถทำได หากแตตองเปนการเรี่ยไร

 เพ่ือประโยชนแกหนวยงานของรัฐ โดยมีหนวยงานของรัฐเปนผูขออนุมัติจัดใหมีการเร่ียไร ตามระเบียบ

 สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) 

 พ.ศ. 2549 ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ

 ในการย่ืนคำขออนุมัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการเร่ียไร หรือใหหนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเก่ียวของ

 กับการเรี่ยไร และหนวยงานตองดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ

 ภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 ระเบียบคณะกรรมการ สวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 วาดวยการจัดสวัสดิการ ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2548 และระเบียบ

 คณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจัดสวัสดิการ ภายในสำนักงาน

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 อีกดวย เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายกำหนด
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

ขอ 26 การตั้งตูบริจาค เปนการเรี่ยไรหรือการบริจาค

  การต้ังตูบริจาค เปนการเร่ียไรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ 

 พ.ศ. 2544 และแกไขเพิ ่มเติม ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี ่ยไรของหนวยงานของรัฐ 

 เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการย่ืนคำขออนุมัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการเร่ียไรหรือใหหนวยงานของรัฐ

 เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

ขอ 27 กรณีการเรี่ยไรโดยวิธีตั้งตูบริจาค หนวยงานมีแนวทางการดำเนินการอยางไร

  หนวยงานตองขออนุมัติใหจัดใหมีการเรี่ยไร โดยปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย

 การเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และแกไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไร

 ของหนวยงานของรัฐ เรื ่อง หลักเกณฑและวิธีการในการยื ่นคำขออนุมัติใหหนวยงานของรัฐ 

 จัดใหมีการเร่ียไร หรือใหหนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 หนวยงานตองดำเนินการเปนรายป โดยระบุวันเริ่มตน และสิ้นสุดของการเรี่ยไรไวอยางชัดเจน

ขอ 28 หากหนวยงานดำเนินการเรี่ยไรไปกอนไดรับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด แลวแตกรณี 

 หนวยงานตองดำเนินการอยางไร

  ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ

 และวิธีการดำเนินการกับสิ่งของที่หนวยงานของรัฐไดรับมาจากการเรี่ยไรโดยฝาฝน หรือไมปฏิบัติ

 ตามระเบียบ ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ไดวางหลักเกณฑไววา “เงินหรือทรัพยสินท่ีหนวยงาน

 ของรัฐรับมาจากการเร่ียไร ถาไมตองจายเพราะไมอาจดำเนินการตามวัตถุประสงคแหงการเร่ียไรท่ีแสดงไว 

 หรือเหลือจายเพราะเหตุใด หรือไดมาโดยฝาฝนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไร

 ของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ใหหนวยงานของรัฐท่ีจัดใหมีการเร่ียไรรายงานใหคณะกรรมการควบคุม

 การเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งใหสงเงินหรือทรัพยสินดังกลาวไปประกอบการกุศล

 หรือสาธารณประโยชนอยางหนึ่งอยางใด ตามวัตถุประสงคของการเรี่ยไรเดิมหรือตามที่เห็นสมควร” 

 หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ ฯ จะมีบทลงโทษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

 วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และแกไขเพิ่มเติม ขอ 7 ระบุวา “ผูบังคับบัญชา

 มีหนาท่ีควบคุมดูแลใหเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติตามระเบียบน้ี โดยเครงครัดในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ

 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบน้ีใหผูบังคับบัญชาดำเนินการลงโทษทางวินัยแกเจาหนาท่ีของรัฐผูน้ัน 

 ตามควรแกกรณี และในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาเห็นวาการกระทำน้ันอาจมีเหตุเก่ียวของกับการทุจริต

 และประพฤติมิชอบในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญาหรืออาจเปนการฝาฝนกฎหมายอื่น 

 ใหผูบังคับบัญชาแจงใหหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ในเรื่องนั้นเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป”
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

ขอ 29 เจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไรของหนวยงาน

 ของรัฐ พ.ศ. 2544 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549 มีบทลงโทษหรือไม อยางไร

  เจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไรของหนวยงาน

 ของรัฐ พ.ศ. 2544 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2549 มีบทลงโทษ คือตามระเบียบสำนักนายก

 รัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 7 ระบุวา “ผูบังคับบัญชา

 มีหนาท่ีควบคุมดูแลใหเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติตามระเบียบน้ีโดยเครงครัดในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ

 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบน้ีใหผูบังคับบัญชาดำเนินการลงโทษทางวินัยแกเจาหนาท่ีของรัฐผูน้ัน 

 ตามควรแกกรณีและในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเห็นวาการกระทำนั้นอาจมีเหตุเกี่ยวของกับการทุจริต

 และประพฤติมิชอบในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเปนการฝาฝนกฎหมายอื่น 

 ใหผูบังคับบัญชาแจงใหหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ในเรื่องนั้นเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป”
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

ตัวอยางการเขียนคำขออนุมัติใหจัดใหมีการเรี่ยไร

แบบ กคร. 1

 วันที่  22  กรกฎาคม  2562

เรียน เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ

 ชื่อหนวยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติ  โรงพยาบาล A 

 1. วัตถุประสงคของการเรี่ยไร  กิจกรรม “RUN FOR YOU” 

เพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้อครุภัณฑทางการแพทยที่ขาดแคลนใหแกโรงพยาบาล A

 2. รายละเอียดของการเรี่ยไร

  2.1 เปนการเรี่ยไรเพื่อ  � ประโยชนแกหนวยงานของรัฐที่ขออนุมัติใหจัดใหมีการเรี่ยไรนั้นเอง

     � ประโยชนแกการปองกันหรือพัฒนาประเทศ

     � สาธารณประโยชน

     � เปนการเร่ียไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร ซ่ึงมิไดรับยกเวน

      ตามขอ 19 แหงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไร

      ของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544

     � เปนการเรี่ยไรซึ่งหนวยงานของรัฐไดยื่นคำขออนุมัติเปนการลวงหนา

      ไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันทำการเรี่ยไร

     � เปนการเรี่ยไรในกรณีที่มีความจำเปนเรงดวน และหนวยงานของรัฐ 

      ยื่นคำขออนุมัติเปนการลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนวัน

      ทำการเรี่ยไร โดยมีเหตุผลความจำเปนเรงดวน ดังนี้

       (1) .....................................................................................

       (2) ..................................................................................... 

       (3) .....................................................................................

  2.2 วิธีการเรี่ยไร 

   2.2.1 ประกาศประชาสัมพันธเปนการทั่วไป ติดปายโฆษณา จดหมายเชิญชวนบริจาค

สื่อออนไลน เว็บไซตตาง ๆ Facebook Line สื่อกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สื่อประชาสัมพันธอื่น ๆ

   2.2.2 จำหนายบัตร ราคาดังนี้

    - บัตรราคา 350 บาท/5 กิโลเมตร   จำนวน 1,500 ใบ 

    - บัตรราคา 450 บาท/10 กิโลเมตร  จำนวน 1,500 ใบ 

    - บัตร VIP ราคา 1,000 บาท  จำนวน 800 ใบ 

  2.3 ระยะเวลาดำเนินการเรี่ยไร นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติ ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 

  2.4 พื้นที่ทำการเรี่ยไร  ทั่วประเทศ      
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

  2.5 สถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพยสินจากการเรี่ยไร 

   - กรณีบริจาคเงินสด ณ กลุมงานการเงิน โรงพยาบาล A    

   - บัญชีรับบริจาคธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “เงินบริจาค RUN FOR YOU”  

     เลขที่ 123-1-23986-3      

   - การรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน   

  2.6 วงเงินที่จะทำการเรี่ยไร  15,000,000 บาท (สิบหาลานบาทถวน)  

  2.7 เรื่องอื่น ๆ

   เคยทำการเรี่ยไรเรื่องใดมาแลวหรือไม

   � เคย  1. ................................................................ � ไมเคย

    2. ................................................................

    3. ................................................................

   สถานที่ติดตอ  โรงพยาบาล A เลขที่ 123 ตำบล A อำเภอ A จังหวัด A 

รหัสไปรษณีย 12345 โทรศัพท 0-4006-3598 โทรสาร 0-4006-3598

 3. หลักฐานประกอบคำขออนุมัติ

  � โครงการจัดใหมีการเรี่ยไร และหรือ รายละเอียดของการจัดใหมีการเรี่ยไร

  � หลักฐานการไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานระดับกรมเจาสังกัดหรือที่เทียบเทา

   ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติมิใชหนวยงานระดับกรมหรือที่เทียบเทา

  � หลักฐานการขอรับอนุญาตใหจัดใหมีการเรี่ยไรหรือทำการเรี่ยไรในกรณีที่หนวยงาน

   ของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร และ

  � หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)

   ...........................................................................................................................

   ...........................................................................................................................

 ทั้งนี้ เมื่อหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูดำเนินการเรี่ยไรตามคำขอนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุม

การเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดแลว จะไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ

ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม 

โดยเครงครัดตอไป

(ลงชื่อ) ................................................... หัวหนาหนวยงานของรัฐ
  (...................................................)
                  ผูอำนวยการโรงพยาบาล  A
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

คำขออนุมัติใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร

เรียน เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ

 ชื่อหนวยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติ    โรงพยาบาล B 

 ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่จัดใหมีการเรี่ยไร   ชมรม อสม.สรางสุข 

 ใบอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลจัดใหมีหรือทำการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร

เลขที่ใบอนุญาต          50/2562       วันสิ้นอายุ   15 ธันวาคม 2562 

 1. วัตถุประสงคของการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร   จัดหาทุนเพื่อชวยผูปวยผูยากไร 

 2. รายละเอียดของการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร

  � เปนการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรที่ไมไดรับยกเวนไมตองขออนุมัติจากกคร. 

   หรือ กคร. จังหวัด ตามขอ 19 แหงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไร

   ของหนวยงานของรัฐพ.ศ. 2544

  � เปนการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร และหนวยงานของรัฐไดยื่นคำขออนุมัติ

   เปนการลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร

  � เปนการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรในกรณีที่มีความจำเปนเรงดวน และหนวยงาน

   ของรัฐยื่นคำขออนุมัติเปนการลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเขาไปมีสวนเกี่ยวของ 

   กับการเรี่ยไร โดยมีเหตุผลความจำเปนเรงดวน ดังนี้

     (1) .......................................................................................

     (2) .......................................................................................

     (3) .......................................................................................

     (4) ......................................................................................

  2.1 วิธีการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร 

   2.1.1 ประกาศประชาสัมพันธเปนการทั่วไป ติดปายโฆษณา จดหมายเชิญชวนบริจาค

สื่อออนไลน เว็บไซตตาง ๆ Facebook Line สื่อกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สื่อประชาสัมพันธอื่น ๆ 

   2.2.2 รับบริจาคเงิน

   2.2.3 ตั้งผาปา (ภายในหนวยงาน สถานที่ภาครัฐ เอกชน และวัด)

  2.2 ระยะเวลาดำเนินการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร ตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติ 

ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

  2.3 พื้นที่การเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร   ทั่วประเทศ 

แบบ กคร. 2

 วันที่  22  กรกฎาคม  2562
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àÃ×èÍ§ á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÃÕèÂäÃ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
 ã¹ÊÑ§¡Ñ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§)¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

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

  (...................................................)

                  ผูอำนวยการโรงพยาบาล  B

  2.4 สถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพยสินจากการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร 

   - รับบริจาคเงินธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อผูปวยยากไรของชมรม 

   อสม. สรางสุข”เลขที่ 123-4-56789-0 

   - กลองรับบริจาค (ตั้งภายในโรงพยาบาล B หางสรรพสินคา และวัด) 

  2.5 วงเงินที่จะเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร  1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 

  2.6 เคยเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรเรื่องใดมาแลวหรือไม

   �  เคย  1. ................................................................ �  ไมเคย

      2. ................................................................

      3. ................................................................

   สถานท่ีติดตอ โรงพยาบาล B เลขท่ี 123 ตำบล B อำเภอ B จังหวัด B รหัสไปรษณีย 12345 

โทรศัพท 0-4006-3598 โทรสาร 0-4006-3598 

 3. หลักฐานประกอบคำขออนุมัติ

  � โครงการจัดใหมีการเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร และหรือ � รายละเอียดของการจัดใหมี

   การเรี่ยไร

  � หลักฐานการไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานระดับกรมเจาสังกัดหรือที่เทียบเทา

   ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติมิใชหนวยงานระดับกรมหรือที่เทียบเทา

  � หลักฐานการขอรับอนุญาตใหจัดใหมีการเรี่ยไรหรือทำการเรี่ยไรในกรณีที่หนวยงานของรัฐ

   ที่ยื่นคำขออนุมัติตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร และ

  � สำเนาใบอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลจัดใหมีหรือทำการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวย

   การควบคุมการเรี่ยไร

  � หลักฐานอื่น ๆ (ถามี)

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  ทั้งนี้ เมื่อหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรตามคำขอนี้ไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการควบคุมการเรี ่ยไรของหนวยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี ่ยไรจังหวัดแลว 

จะไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 

และที่แกไขเพิ่มเติม โดยเครงครัดตอไป
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 20 กรกฎาคม 2563 

หัวข้อ:คู ่มือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง แนวทางการเรี ่ยไรของหน่วยงาน  
ในสังกดั สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)  

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน ในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)  

Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
วินัย  คณาศรี  สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

นายวินัย  คณาศร ี นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  20  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

วันท่ี  20  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

นายวินัย  คณาศร ี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

วันที่  20  เดือน กรกฎาคม 2563 พ.ศ. 2562 

 
 

 
 


