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แนวปฏิบัติเรื่อง การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน 
แนวปฏิบัตินี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีนโยบายบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
ซึ่งสามารถกระท าได้โดยเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคมและเพื่อภาพลักษณ์ที ่ดีของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
ตระหนักว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนอาจเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องจาก
กิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางส าหรับการ
คอร์รัปชั่นได้  ดังนั้น เพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนมีวัตถุประสงค์แอบแฝง  และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
บริษัทฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนเพื่อคัดกรอง คัดเลือกและพิจารณาองค์กรที่จะ
บริจาคและให้การสนับสนุน  รวมถึงก าหนดแนวปฏิบัติเรื่อง การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ 

วัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน 

การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย และต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นการน าไปใช้ใน
การกุศลหรือสนับสนุนอย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุมัติ ต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจน เพื่อไม่ให้เป็นเส้นทางส าหรับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ก าหนดแนวปฏิบัติเรื่อง การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนและสามารถเข้าใจขอบเขต หลักเกณฑ์ และวิ ธี
ปฏิบัติ ท่ีเหมาะสม  

การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้ 

1. ต้องเป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อ
เป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

2. ต้องเป็นการบริจาคหรือสนับสนุนมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
ต่อสังคม ต้องมีใบรับรองหรือเชื่อถือได้ และมีหลักฐานการบริจาคหรือสนับสนุนที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ โดยกระท าในนาม
ของบริษัทฯ เท่านั้น 

3. ต้องเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ 
4. ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการใช้เงินบริจาคและเงินสนับสนุนนั้น ซึ่งสามารถปฏิบัติและวัดประเมินผลได้ 
5. ต้องระบุสถานที่ในการน าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใช้ชัดเจน 
6. ต้องระบุถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการน าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใช้ว่า มีใครจะได้ประโยชน์บ้าง ได้รับ

ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมอย่างไร ท้ังเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 
7. ต้องมีหลักฐานหรือใบเสร็จทีร่ะบจุ านวนเงินท่ีสามารถตรวจสอบการใช้เงินและการด าเนินงานได ้
8. ต้องได้รับการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการพิจารณาการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน  

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1. ผู้ด าเนินการ จัดท าบันทึกแบบรายงานค าขอบริจาค/ขอเงินสนับสนุน (เอกสารแนบ 1)  โดยระบุชื่อหน่วยงานผู้รับบริจาค
หรือผู้ขอรับเงินสนับสนุน, วัตถุประสงค์และช่ือกิจกรรมหรือโครงการของผู้รับบริจาคหรือเงินสนับสนุน  
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2. น าส่งใบบันทึกแบบรายงานค าขอบริจาค/ขอเงินสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารทั้งหมด ต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกลุ่มงาน
เพื่อขออนุมัติ 

3. น าส่งใบบันทึกแบบรายงานค าขอบริจาค/ขอเงินสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารทั้งหมด ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

ตามกลุ่มงานแล้ว ต่อคณะกรรมการพิจารณาการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนเพื่อขออนุมัติ 

4. น าส่งใบบันทึกแบบรายงานค าขอบริจาค/ขอเงินสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารทั้ งหมด ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

สูงสุดของกลุ่มงานและคณะกรรมการพิจารณาการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน ต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ ระเบียบปฏิบัติ

ของบริษัทฯ เรื่อง ผู้มีอ านาจอนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน 

5. ด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบปฏิบัติ พร้อมทั้งแนบแบบรายงานค าขอบริจาค/ขอเงินสนับสนุนที่ได้รับการอนมุัติแล้ว
ต่อฝ่ายการเงิน  

6. ภายหลังการด าเนินการ ผู้ด าเนินการจะต้องน าส่งหลักฐานการบริจาคตามรายละเอียด เอกสารต้องน าส่งภายใน 7 วันท า

การหลังการด าเนินการ ให้ฝ่ายบัญชี 
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เอกสารแนบ 1  
แบบรายงานค าขอบริจาค/ขอเงินสนับสนุน 

 
 

วันที่ ……………………………………………………  
 

เรียน …………………………………………………. 
 
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ต าแหน่ง……………………………………………………….กลุ่มงาน………………………………………………………………สายงาน…………………………………………………….... 
ขอท าบันทึกการบริจาค / การให้เงินสนับสนุน ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้

 บริจาคเพื่อการกุศล  เงินสนับสนุน  
 

หน่วยงาน……………………………………………………………… ชื่อผู้ติดต่อ …………........................................………………………….. 
ต าแหน่ง ……………………………………………………..… เบอร์ติดต่อ........................................................... Email …………………………………….……….. 
ชื่อกิจกรรมหรือโครงการ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………………….…..… 
ที่อยู่ …………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..... 
วัตถุประสงค์ในการขอรับบริจาคขอรับเงินสนับสนุน 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................... 
มูลค่าสิ่งของหรือจ านวนเงินสดที่ขออนมุัติ………………………………………………………………….. 

เอกสารประกอบการพิจารณา  

 หนังสือขอรับบริจาค/ขอสนับสนุนจากหน่วยงาน 

 เอกสารส าคญัการจัดตั้งขององคก์รที่ขอรับบริจาค (ถ้ามี) 

 เอกสารชีแ้จงโครงการที่ขอรับบรจิาค/ขอสนับสนนุ 

 รายละเอียดเลขที่บัญชี กรณีขอการสนับสนุนเป็นเงนิสด  
เอกสารตอ้งน าส่งภายใน 7 วนัท าการหลังการด าเนินการ 

 หนังสือขอบคุณ หรือใบอนุโมทนาบัตร หรือใบเสรจ็รับเงนิ  (กรณีบรจิาคเงนิ)  ทีร่ะบุชื่อ ทีอ่ยูข่องผูร้ับบริจาคหรือรับการสนับสนุน รายการ และจ านวนเงิน อย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น หรือใบก ากับภาษี (กรณีชือ้สิ่งของไปบริจาค) 

 ภาพถ่ายกิจกรรมการส่งมอบ หรือภาพถา่ยกจิกรรมประกอบการบรจิาค 

 
 
ลงชื่อ ............................................... ผู้บนัทึกแบบรายงาน                             ลงชื่อ ............................................. ผู้อนุมัติ   
     (................................................. )           (..................................................) 
             
 
ลงชื่อ ............................................... ผู้อนุมัติ                                     ลงชื่อ ............................................. ผู้อนุมัติ   
     (..................................................)                                       (................................................. )  

               
ลงชื่อ ............................................... ผู้อนุมัติ      ลงชื่อ ............................................. ผู้อนุมัติ   
     (..................................................)                                       (................................................. ) 
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เอกสารแนบ 2 

ระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ เรื่อง ผู้มีอ านาจอนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน 

อ านาจอนุมัติตาม 
สายการบังคับบัญชา 

ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

ประธานเจา้หน้าที่
บริหารตามสายการ

บังคับบัญชา 

ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารร่วม 

คณะกรรมการบริษัท 

1. มูลค่าตั้งแต่ 0 - 3,000 บาท     

2. มูลค่าตั้งแต่ 3,001 บาท  ถึง 200,000 บาท    

3. มูลค่าตั้งแต่ 200,001 บาท ขึ้นไป    

 
                



รายงานประจ าป ี2562 

 
 

 

 
136 
 

 
 


