ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ าด้ วยการรั บเงินหรื อทรั พย์สินทีมีผู ้ บริ จาคให้ ทางราชการ
พ.ศ. 2526
อาศั ยอํ านาจตามความในข้ อ9 แห่ งประกาศของคณะปฏิ ว ั ติ ฉบั บที 216 ลงวั นที 29 กั นยายน 2515 กระทรวงการคลังโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี วางระเบียบไว้ ดั งต่อไปนี
ข้ อ 1 ระเบียบนี เรี ยกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการรับเงิ นหรื อทรัพย์ สินทีมีผู ้ บริ จาคให้ทางราชการพ.ศ. 2526”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้บ ั งคับเมือพ้ นกําหนดหกสิ บวั นนับแต่ว ั นถัดจากวั นที ประกาศใช้ระเบียบนี เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 บรรดาระเบียบหรื อ ข้ อบั งคับอื นใดในส่ วนทีได้ กําหนดไว ้ แล้วในระเบียบนี หรื อซึ งขัดหรื อแย้ งกับข้ อกํ าหนดแห่งระเบียบ
นี ให้ใช้ระเบี ยบนี แทน
ข้ อ 4 ในระเบียบนี
“ส่ วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สํานักงานหรื อ หน่วยงานอื นใดของรัฐและจังหวั ดแต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิ จ
หรื อหน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้ องถิ น
หมวด 1
การรั บเงินหรือทรั พย์สิน
ข้ อ 5 ในการรั บเงินหรื อทรัพย์ สินทีมีผู้บริ จาคให้ราชการ ให้ส่วนราชการเป็ นผู ้ รับบริ จาคตามหลั กเกณฑ์ต่อไปนี
(1) การรับบริ จาคเงิ นหรื อทรั พย์สินไม่ว ่ากรณี ใด ๆ ให้ส่วนราชการผู ้ รับบริ จาคคํานึ งถึงผลได้ ผลเสี ย และประโยชน์ททาง
ี
ราชการจะพึงได้ รับ และจะพึงต้ องให้ตอบแทนทั งในปัจจุบั นและอนาคตเป็ นสําคัญ
(2) การรับบริ จาคที มี เงือนไขเป็ นการผูกพั นจะต้ องไม่ให้ประโยชน์ต่อผู ้ใดโดยเฉพาะ
(3) การรับบริ จาคเงิ นหรื อทรั พย์สินทีมี ภาระติดพั น หรื อมีภาระต้องเรี ยกร้องหรื อซ่อมบํารุ งรักษาส่ วนราชการผูรั้ บบริ จาคจะต้ อง
พิจารณาว่าผลตอบแทนที ได้รับคุ ้มกั บค่าใช้จ่ายทีรัฐต้องเสี ยไปหรื อ ไม่
(4) ในกรณี ทีส่ วนราชการได้รับบริ จาคเงินหรื อทรัพย์สินทีไม่ตรงกับอํ านาจหน้าทีของส่ วนราชการนั นให้ส่วนราชการทีได้รับ
การบริ จาคมาส่ งมอบให้แก่ส่วนราชการทีเกียวข้อ งซึ งมี หน้าทีโดยตรงในการดูแลและบริ หารทรัพย์ สินของแผ่นดินต่อไป
ในกรณี ทีมีผ ู ้ บริ จาคเงินหรื อ ทรัพย์ สินให้ทางราชการทุกกรณี ให้มีการรายงานผู ้ บั งคั บบัญชาตามลํ าดับขั นจนถึ งหัวหน้าส่ วน
ราชการ และให้ถือว่าเป็ นการรับบริ จาคในนามของส่ วนราชการ
(5) หัวหน้าส่ วนราชการอาจตั งคณะกรรมการขึ นเพือพิจารณาให้ความเห็นในการรับบริ จาค
เงินหรื อทรัพย์ สินก่อนก็ได้
ข้ อ 6 ในการรั บบริ จาคทรัพย์สินอื นนอกจากเงิ น ให้ส่วนราชการผู ้ รับบริ จาคตรวจสอบเสี ยก่อนว่าทรัพย์สินที จะรับบริ จาคมี
เอกสารสิ ทธิ สมบูรณ์ ทั งนี เพือมิ ให้ต้องเกิ ดคดีฟ้องร้องกั นภายหลั ง
ข้ อ 7 ห้ามมิ ให้ส่วนราชการกําหนดเงือนไขในการประมูลซื อทรัพย์ สิน จ้ างทํ าของหรื อให้เช่าทรัพย์ สิน โดยระบุให้ผ ู ้ ขาย ผู ้ รับ
จ้ าง ผู ้เช่ าทรัพย์สิน หรื อผู ้ ทีเป็ นคู่สัญญากั บทางราชการต้ องบริ จาคเงินหรื อทรัพย์ สินให้แก่ส่วนราชการนั น

ส่ วนราชการจะกํ าหนดเงื อนไขในการประมูลตามวรรคแรก ให้มีการบริ จาคทรัพย์ สินประเภทอสังหาริ มทรัพย์ รวมทั งทรัพย์สิน
ทีเป็ นส่ วนประกอบของอสังหาริ มทรัพย์นั นก็ได้แต่จะต้ องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลั งก่อน
หมวด 2
การจ่ ายเงิน
ข้ อ 8 เงินบริ จ าคหรื อดอกผลที เกิ ดจากทรัพย์สินซึงมีผู ้ บริ จาค ส่ วนราชการจะนําไปจ่ายหรื อก่อหนี ผูกพั นได้ เฉพาะในกิจการทีผู ้
บริ จาคระบุว ั ตถุประสงค์ในการใช้ไว้ เท่านั น
ในกรณี ทีผู ้ บริ จาคไม่ได้ ระบุว ั ตถุประสงค์ไว้ หรื อระบุว ั ตถุประสงค์ไว้ ไม่ชัดแจ้ให้
ง ส่วนราชการนําไปใช้จ่ายหรื อก่อหนี ผูกพัน
ได้ ในกิ จการของส่ วนราชการนั นหรื อในทางที เป็ นประโยชน์แก่ทางราชการโดยส่ วนรวมตามระเบี ยบที ได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง ทั งนี กระทรวงการคลั งอาจพิจารณาให้นําเงิ นบริ จาคในกรณี ด ั งกล่ าวส่งเป็ นเงินรายได้แผ่นดินตามจํ านวน
ทีเห็นสมควรก็ได้
ข้ อ 9 ให้หัวหน้าส่ วนราชการเป็ นผู ้ มีอ ํ านาจอนุมัติในการจ่ายหรื อก่อหนี ผูกพั นเงินบริ จาคหรื อดอกผลซึ งเกิ ดจากทรัพย์สินที มีผู ้
บริ จาคตามหลั กเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในระเบียบนี
หมวด 3
การเก็บรักษาและการตรวจสอบ
ข้ อ 10 ให้ส่วนราชการเก็บรักษาเงินสดไว้ เพือสํารองจ่ายได้ ภายในวงเงินทีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลั ง
นอกนั นให้นําฝากกระทรวงการคลังสํานักงานคลังจังหวั ดหรื อสํานักงานคลั งอําเภอแล้ วแต่กรณีหรื อนําฝากธนาคารที เป็ น
รัฐวิสาหกิ จ หรื อธนาคารพาณิ ชย์ทีกระทรวงการคลั งให้ความเห็นชอบ
การนําฝากธนาคารที เป็ นรัฐวิสาหกิ จหรื อธนาคารพาณิ ชย์ทีกระทรวงการคลั งให้ความเห็นชอบจะต้ องไม่เกินวงเงิ นทีได้ทํ าความ
ตกลงกั บกระทรวงการคลัง
ข้ อ 11 การปฏิบ ัติเกียวกั บบั ญชี วิธีการจ่าย และหลักฐานการรับจ่ ายเงินบริ จาคให้เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการโดย
อนุ โลม เว้ นแต่จะได้ รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ปฏิ บ ั ติเป็ นอย่างอืนและให้รวบรวมหลักฐานการรับจ่ ายให้สํานักงาน
ตรวจเงิ นแผ่นดิ นหรื อสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิ นภูมิ ภาคแล้ วแต่กรณี ตรวจสอบได้ทุกขณะ
ข้ อ 12 วิธีปฏิบัติอืนใดซึ งมิได้กํ าหนดไว้ ในระเบียบนีให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุ โลม
ข้ อ 13 ในกรณี ทีมีปัญหาเกียวกับการปฏิ บัติตามระเบี ยบนี ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเป็ นผู ้ วินิจฉัย

ประกาศ ณ วั นที 19 พฤษภาคม 2526
(ลงชือ) สุ ธี สิ งห์เสน่ห์
(นายสุ ธี สิ งห์เสน่ห์)
รัฐมนตรี ช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลั ง

