ปี ที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนำยน 2560

สำยทรัพยำกรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์ กร (DB)
โดยกองป้องกันและตรวจสอบกำรประพฤติมิชอบ (WL-P)

เป็ นที่ทราบกันดีว่า สังคมไทย เป็ นสังคมที่เอื ้อเฟื ้อและเห็นอกเห็นใจ
ผู้อยู่ร่วมกันในสังคม ซึง่ การกระทาบางอย่าง เช่น การเรี่ ยไร อาจมีผลทาให้
พนักงานมีความผิดต่อกฎหมาย หรื อโทษทางวินัยของหน่วยงานได้ ฉะนัน้
BULLETIN “TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริ ต ” ฉบับนี ้ ขอนาเสนอกฎหมาย
เกี่ยวกับการเรี่ ยไร และข้ อพึงปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการเรี่ ยไร ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ น
แนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิให้ พนักงานทุกท่านรับทราบและถือปฏิบตั ิ
ต่อไป
 ตามพจนานุก รมฉบับราชบัณฑิ ต ยสถาน คาว่า “เรี่ ยไร” หมายถึง การขอร้ องให้ ช่วยออกเงิ นทาบุญ
เป็ นต้ น ตามสมัครใจ เช่น เรี่ ยไรสงเคราะห์เด็กกาพร้ า
 ซึ่งการจะทาการเรี่ ยไร เพื่อขอร้ องให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อคณะบุคคลช่ วยออกเงินทาบุญ ยังมี
กฎหมายกาหนดไว้ เพื่อให้ การเรี่ ยไรไม่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการเรี่ ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ให้ ความหมาย “การเรี่ ยไร” หมายความว่า การเก็บ
เงินหรื อทรั พย์ สิน โดยขอร้ องให้ ช่วยออกเงิน หรื อทรั พย์สินตามใจสมัคร และให้ หมายความรวมถึง การซือ้ ขาย
แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรื อบริ การ ซึง่ มีการแสดงโดยตรงหรื อโดยปริ ยาย ว่ามิใช่เป็ นการซื ้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้ หรื อ
บริ การธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมทรัพย์สินที่มาทังหมดหรื
้
อบางส่วนไปใช้ ในกิจการอย่างใดอย่างหนึง่ นันด้
้ วย
หลักเกณฑ์ การเรี่ ยไรของเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ หรือหน่ วยงานของรั ฐ ส่ วนราชการ หรื อหน่ วยงานที่อยู่ใน
กากับดูแลของรัฐทุกระดับ ทัง้ ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมภิ าค ราชการส่ วนท้ องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
ในระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการเรี่ ยไรของหน่วยงานของรั ฐ พ.ศ.2554 ข้ อ 18 ได้ กาหนด
หลักเกณฑ์การเรี่ ยไรเอาไว้ ว่าจะต้ องมีลกั ษณะอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
ฐห
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(1) เป็ นการเรี่ ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็ นผู้ดาเนินการ เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนันเอง
้
(2) เป็ นการเรี่ ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็ นผู้ดาเนินการ เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรื อพัฒนาประเทศ
(3) เป็ นการเรี่ ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็ นผู้ดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
(4) เป็ นกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เข้ าไปมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องกั บ การเรี่ ย ไรของบุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ ยไร (กคร.) ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมการเรี่ ยไรแล้ ว

ข้ อยกเว้ น

ข้ อ 19 การเรี่ ยไร หรือเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการเรี่ ยไรดังต่ อไปนี ้
ให้ ได้ รับยกเว้ นไม่ ต้องขออนุมัตจิ ากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ ยไร
(กคร.) แล้ วแต่ กรณี
(1) เป็ นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรี ให้ เรี่ ยไรได้
(2) เป็ นการเรี่ ยไรที่รัฐบาลหรื อหน่วยงานของรัฐจาเป็ นต้ องดาเนินการ เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายหรื อบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรื อเหตุการณ์
(3) เป็ นการเรี่ ยไรเพื่อร่วมกันทาบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้ าพระกฐิ นพระราชทาน
(4) เป็ นการเรี่ ยไรเพื่ อตามข้ อ 18 (1) หรื อ (3) เพื่ อให้ ได้ เงิ นหรื อทรั พ ย์ สินไม่เกิ นจ านวนเงิ น หรื อมูลค่ า
ตามที่ กคร. กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(5) เป็ นการเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการเรี่ ยไรตามข้ อ 18 (4) ซึ่ งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ ยไร (กคร.)
ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกเว้ นให้ หน่วยงานของรัฐดาเนินการได้ โดยไม่ต้องขออนุมตั ิ
(6) เป็ นการให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่ได้ รับอนุมัติหรื อได้ รับการยกเว้ น ในการขออนุมตั ิตาม
ระเบียบนี ้แล้ ว
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ข้ อห้ าม
ข้ อ 21 ในการเรี่ ยไรหรื อ เข้ าไปมี ส่ วนเกี่ ยวข้ องกั บ การเรี่ ยไร ห้ า มมิ ใ ห้ หน่ วยงานของรั ฐ
ดาเนินการ ดังนี ้
(1)กาหนดประโยชน์ที่ผ้ บู ริจาคหรื อบุคคลอื่นๆจะได้ รับซึง่ มิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐได้ ประกาศไว้
(2) กาหนดให้ ผ้ ูบริ จาคต้ องบริ จาคเงิ นหรื อทรั พย์ สินเป็ นจานวนมูลค่าที่แน่นอน เว้ นแต่ โดยสภาพมี ความ
จ าเป็ นต้ อ งก าหนดเป็ นจ านวนเงิ น ที่ แ น่ น อน เช่ น การจ าหน่ า ยบัต รเข้ า ชมการแสดงหรื อ บัต รเข้ า ร่ ว ม
การแข่งขัน เป็ นต้ น
(3) กระท าการใดๆ ที่ เ ป็ นการบัง คับ ให้ บุค คลใดท าการเรี่ ย ไรหรื อ บริ จ าค หรื อ กระท าในลัก ษณะที่ ท าให้
บุคคลนันต้
้ องตกอยู่ในภาวะจายอม ไม่สามารถปฏิเสธ หรื อหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทาการเรี่ ยไรหรื อบริ จาค
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม

บทกาหนดโทษ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้ใดฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้ ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาดาเนินการลงโทษทางวินยั แก่เจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ ผู้นัน้ ตามควรแก่กรณี และในกรณี ที่ผ้ ูบังคับบัญชาเห็นว่าการกระทานัน้ อาจมีเหตุเกี่ ยวข้ องกับการทุจ ริ ตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ มีมลู ความผิดอาญา หรื ออาจเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายอื่นให้ ผ้ บู งั คับบัญชาแจ้ งให้ หน่ วยงาน
ที่มีอานาจหน้ าที่ในเรื่ องนันเพื
้ ่อพิจารณาดาเนินการต่อไป

อ่านต่อหน้ า 4

สำยทรัพยำกรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์ กร (DB)
โดยกองป้องกันและตรวจสอบกำรประพฤติมิชอบ (WL-P)

ปี ที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนำยน 2560

นอกจากนี ้ หากเพื่อนๆพนักงานผู้ใดกระทาการเรี่ ยไร อาจมีความผิดตามระเบียบบริ ษัทฯ ว่าด้ วยการ
บริ หารงานบุคคล ตอนที่ 2 วินัย การลงโทษ การอุทธรณ์ และ การร้ องทุกข์ พ.ศ. 2554 หมวด 2 ข้ อ 7.25
“ห้ ามเรี่ ยไรจากพนักงานในทุกกรณี เว้ นแต่ จะเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด และได้ รับอนุ มัติจากรอง
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ หรื อกรรมการผู้จดั การขึน้ ไป”


กรณีตัวอย่ าง (Case study)
นาย ก. (นามสมมติ) พนักงานบริ ษัทฯ ทาการเรี่ ยไรเงินจากเพื่ อนร่ วมงาน
ได้ เงิ นจานวนหนึ่ง เพื่ อ รวบรวมเงินที่ ได้ ไ ปให้ ญาติของตนเองในงานทาบุญทอดกฐิ น
ประจาปี ดังนัน้ นาย ก. พนักงานบริ ษัทฯ จึงมีความผิดตามระเบียบบริ ษัทฯ ว่าด้ วยการ
บริ หารงานบุคคล ตอนที่ 2 วินยั การลงโทษ การอุทธรณ์ และการร้ องทุกข์ พ.ศ. 2554
หมวด 2 ข้ อ 7.25 ซึ่งกาหนดไว้ ว่า “ห้ ามเรี่ ยไรจากพนักงานในทุกกรณี เว้ นแต่จะเป็ นไป
ตามที่ ก ฎหมายก าหนด และได้ รั บ อนุมัติ จ ากรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ หรื อ
กรรมการผู้จดั การขึ ้นไป”

ข้ อแนะนา

เพื่อเป็ นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อนๆพนักงานจะต้ องปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย และ
ระเบียบบริ ษัทฯว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคล ตอนที่ 2 ข้ อ 7.25 เพราะนอกจากจะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งอาจมีโทษ
ทางอาญา ทังปรั
้ บ หรื อจาคุก หรื อทังปรั
้ บทังจ
้ าคุกแล้ วนัน้ อาจมีโทษทางวินยั ด้ วยนะคะ ...
จัดทาและเรียบเรี ยงโดย : DB /WL-D /WL-P

