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และประพฤตมิชิอบและประพฤตมิชิอบและประพฤตมิชิอบและประพฤตมิชิอบและประพฤตมิชิอบและประพฤตมิชิอบและประพฤตมิชิอบและประพฤตมิชิอบ
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คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
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และวันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2484) 

อาทิตยทิพอาภา 
ปรีดี พนมยงค 

ตราไว ณ วันที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2487 
เปนปที่ 11 ในรัชกาลปจจุบัน 

โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายควบคุมการเรี่ยไรใหรัดกุมยิ่งขึ้น 
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 

มาตรา 2 (1) ใหใชพระราชบัญญัตินี้เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา 3  นับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2480 และบรรดา 
กฎหมาย กฎ และขอบังคับซึ่งขัดแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
การเรี่ยไร  หมายความรวมตลอดถึงการซื้อขาย  แลกเปล่ียนชดใช  หรือบริการ  ซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดย 

ปริยาย  วามิใชเปนการซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  ชดใช  หรือบริการธรรมดา  แตเพื่อรวบรวมทรัพยสินที่ไดมาทั้งหมดหรือ 
บางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหนึ่งนั้นดวย 

ยุทธภัณฑ หมายความวา  ยุทธภัณฑตามความหมายแหงกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ 
สิ่งพิมพ หมายความวา  สิ่งพิมพตามความหมายแหงกฎหมายวาดวยการพิมพ 

มาตรา 5  หามมิใหจัดใหมีการเรี่ยไรหรือทําการเรี่ยไรดังตอไปนี้ 
(1)  การเรี่ยไรเพื่อรวบรวมทรัพยสินมาใหหรือชดใชแกจําเลยเพื่อใชเปนคาปรับ  เวนแตจะเปนการเรี่ยไรในระหวาง 

วงศญาติของจําเลย



(2)  การเรี่ยไรโดยกําหนดเก็บเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นเปนอัตราโดยคํานวณตามเกณฑปริมาณสินคา 
ผลประโยชนหรือวัตถุอยางอื่น 

(3) การเรี่ยไรอันอาจเปนเหตุใหเสื่อมทรามแกความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(4) การเรี่ยไรอันอาจเปนเหตุกระทบกระเทือนอยางรุนแรงถึงทางสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ 
(5) การเรี่ยไรเพื่อจัดหายุทธภัณฑใหแกตางประเทศ 

มาตรา  6  การเรี่ยไรซึ่งอางวาเพื่อประโยชนแกราชการเทศบาลหรือสาธารณะประโยชนจะจัดใหมีไดตอเมื่อไดรับ 
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรแลว 

ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับแกการเรี่ยไรซึ่งกระทรวงทบวงหรือกรมเปนผูจัดใหมี 

มาตรา 7  ใหมีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนประธานโดยตําแหนง 
และกรรมการอื่นคือผูแทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน  ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการหนึ่งคน  ผูแทนกระทรวงการ 
สาธารณสุขหนึ่งคน  ผูแทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน  ผูแทนกรมตํารวจหนึ่งคน  และผูแทนกรมมหาดไทยหนึ่งคน 
กรรมการตองมาประชุมไมนอยกวาสี่คนจึงเปนองคประชุม 

มาตรา  8  การเรี่ยไรในถนนหลวงหรือในที่สาธารณะ  การเรี่ยไรโดยโฆษณาดวยสิ่งพิมพ  ดวยวิทยุกระจายเสียง 
หรือดวยเครื่องเปลงเสียงจะจัดใหมีหรือทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลว 

ขอความในวรรคกอนนี้มิใหใชบังคับแก 
(1) การเรี่ยไรซึ่งไดรับอนุญาตหรือไดรับยกเวนตามมาตรา 6 
(2) การเรี่ยไรเพื่อกุศลสงเคราะหในโอกาสที่บุคคลชุมนุมกันประกอบศาสนกิจ 
(3)  การเรี่ยไรโดยขายสิ่งของในงานออกราน  หรือในที่นัดประชุมเฉพาะแหงอันไดจัดใหข้ึนโดยชอบดวยกฎหมาย 

ซึ่งผูไดรับอนุญาตใหมีการออกราน หรือผูจัดใหมีการนัดประชุมเปนผูจัดใหมีขึ้น 

มาตรา 9  เมื่อมีผูขอรับอนุญาตตามมาตรา 6 คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรมีอํานาจสั่งไมอนุญาต หรือสั่งอนุญาต 
โดยกําหนดเง่ือนไข 

(1) จํานวนเงินหรือทรัพยสินอื่นอยางสูงที่ใหเรี่ยไรได 
(2) เขตหรือสถานที่และเวลาที่อนุญาตใหทําการเรี่ยไร 
(3) วิธีการเก็บรักษาและทําบัญชีเงิน หรือทรัพยสินที่เรี่ยไรได 
(4) วิธีทําการเรี่ยไร 
ในกรณีที่สั่งอนุญาต  ใหคณะกรรมการกําหนดวันสิ้นอายุแหงใบอนุญาตไวดวย  และในกรณีที่สั่งไมอนุญาต  ให 

แจงและแสดงเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบ 

มาตรา 10  เมื่อมีผูขอรับอนุญาตตามมาตรา 8  ใหนําความในมาตรา 9 มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถาสั่งไมอนุญาต 
ใหพนักงานเจาหนาที่แจงและแสดงเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในกําหนดสิบวัน นับแตวันไดรับคํารองขอ



ในกรณีที่สั่งไมอนุญาต  ผูขออนุญาตมีสิทธิยื่นอุธรณคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดสิบหาวัน  นับแต 
วันไดทราบคําสั่งไมอนุญาตการยื่นอุทธรณในจังหวัดพระนครและธนบุรีใหยื่นตอคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังขึ้น 
ในจังหวัดอื่นใหย่ืนตอคณะกรมการจังหวัด คําชี้ขาดของคณะกรรมการหรือคณะกรมการจังหวัดแลวแตกรณีใหเปนที่สุด 

มาตรา 11  หามมิใหอนุญาตใหบุคคลดังตอไปนี้จัดใหมีการเรี่ยไรหรือทําการเรี่ยไร 
(1) บุคคลมีอายุตํ่ากวา 16 ป 
(2) บุคคลผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(3) บุคคลเปนโรคติดตอที่นารังเกียจ 
(4) บุคคลผูเคยตองโทษฐาน ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย โจรสลัด กรรโชก ฉอโกง ยักยอกทรัพย 

รับของโจร หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายลักษณะอาญา และพนโทษมาแลวยังไมครบหาป 
(5) บุคคลท่ีพนักงานเจาหนาที่เห็นวามีความประพฤติหรือหลักฐานไมนาไวใจ 

มาตรา  12  บุคคลผูไดรับอนุญาตใหทําการเรี่ยไรตองมีใบอนุญาตติดตัวอยูในขณะทําการเรี่ยไร  และตองให 
เจาหนาที่หรือบุคคลผูประสงคจะเขาสวนในการเรี่ยไรตรวจดู เมื่อเจาหนาที่หรือบุคคลนั้นเรียกรอง 

ในกรณีการเรี่ยไรซึ่งไดรับอนุญาตใหจัดทําประจําที่  ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไว  ณ  ที่ทําการเรี่ยไรใหเห็น 
ไดโดยชัดเจน 

มาตรา  13  ในการรับเงินหรือทรัพยสินที่เรี่ยไรได  ตองออกใบรับใหแกผูบริจาคกับมีตนขั้วใบรับไวเปนหลักฐาน 
และใหผูจัดใหมีการเรี่ยไรประกาศยอดรับและจายเงินและทรัพยสินใหประชาชนทราบเปนครั้งคราวตามสมควร และเมื่อ 
ไดจายเงินหรือทรัพยสินนั้นหมดไปแลวใหประกาศยอดบัญชีอีกครั้งหนึ่ง 

มาตรา  14  หามมิใหจายเงินหรือทรัพยสินที่เรี่ยไรไดมานั้นในกิจการอยางอื่นนอกวัตถุประสงคแหงการเรี่ยไร 
ตามที่ไดแสดงไว เวนแตจายเปนคาใชจายพอสมควรในการเรี่ยไรนั้นเอง 

มาตรา  15  เงินหรือทรัพยสินที่เรี่ยไรไดมานั้น  ถาไมตองจายเพราะไมอาจดําเนินการตามวัตถุประสงคแหงการ 
เรี่ยไรตามที่ไดแสดงไวหรือเหลือจายเพราะเหตุใด  ๆ  ใหผูจัดใหมีการเรี่ยไรรายงานใหคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 
หรือพนักงานเจาหนาที่แลวแตกรณีทราบและใหคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหสงเงินหรือ 
ทรัพยสินดังกลาวแลวไปประกอบการกุศลหรือสาธารณะประโยชนอยางหนึ่งอยางใดตามแตเห็นควร 

ถาผูจัดใหมีการเรี่ยไรตายลงเสียกอน  ใหหนาที่ของผูจัดใหมีการเรี่ยไรดังกลาวในวรรคกอน  ตกเปนของผู 
ครอบครองเงินและทรัพยสินดังกลาวแลว 

มาตรา  16  ในการเรี่ยไรหามมิใหใชถอยคําหรือวิธีการใด  ๆ    ซึ่งเปนการบังคับผูถูกเรี่ยไรโดยตรงหรือโดยปริยาย 
หรือซึ่งจะทําใหผูถูกเรี่ยไรเกิดความหวาดหวั่นหรือเกรงกลัว



มาตรา  17  ผูใดฝาฝนมาตรา  5  มาตรา  6  วรรคแรกมาตรา  8  วรรคแรก มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสอง 
รอยบาทหรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา 

มาตรา 18  ผูใดทําผิดเงื่อนไขในการอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรกําหนดตามมาตรา 9 หรือพนักงาน 
เจาหนาที่กําหนดตามมาตรา 10 หรือฝาฝนมาตรา 12 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท 

มาตรา 19  ผูใดฝาฝนมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท หรือจําคุก 
ไมเกินหกเดือนหรือทั้งปรับทั้งจํา 

มาตรา 20  ผูใดฝาฝนมาตรา 16 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้ง 
ปรับทั้งจํา

มาตรา 21  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่และกิจการอยางอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของ 
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว้าด้วยการเรี่ยไรของ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของทางราชการ  

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“การเรี่ยไร” หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงิน

หรือทรัพย์สินตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการซึ่งมี
การแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อ
รวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 

“เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร” หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วม
ในการจัดให้มีการเรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ 
คณะทํางาน ที่ปรึกษา หรือในฐานอื่นใดในการเรี่ยไรนั้น 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในกํากับดูแล
ของรัฐทุกระดับทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ 

 
ข้อ ๕  ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๑๓ ง/หน้า ๑๑/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ 



บททั่วไป 
   

 
ข้อ ๖  หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร

มิได้ เว้นแต่เป็นการเรี่ยไรตามข้อ ๑๙ หรือได้รับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

หน่วยงานของรัฐซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมการเรี่ยไร นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว จะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจกําหนดแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้ 

 
ข้อ ๗  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามระเบียบนี้

โดยเคร่งครัด 
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชา

ดําเนินการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นตามควรแก่กรณี และในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็น
ว่าการกระทํานั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ มีมูลความผิดทาง
อาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอื่นให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ใน 
เรื่องนั้นเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 

   
 
ข้อ ๘๒  ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า 

“กคร.” ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกไม่เกินสี่คน 
เป็นกรรมการ และผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ 

กคร. จะแต่งต้ังข้าราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวนไม่เกินสอง
คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

 
ข้อ ๙  ให้กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี 

กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี 

การแต่งต้ังกรรมการใหม่เข้ารับหน้าที่ 
                                                 
๒ ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 



 
ข้อ  ๑๐   นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อ  ๙  กรรมการซึ่ ง

นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖)  นายกรัฐมนตรีให้ออก 

ในกรณีที่ กรรมการซึ่ งนายกรั ฐมนตรีแ ต่ ง ต้ั งพ้นจากตําแหน่ งก่ อนวาระ  
ให้นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังผู้อื่นเป็นกรรมการแทน และให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่ง 
เท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง
เก้าสิบวันจะไม่แต่งต้ังกรรมการแทนก็ได้ 

 
ข้อ ๑๑  การประชุมของ กคร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
ข้อ ๑๒  กคร. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑)  พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปรับปรุง
ระเบียบนี้ 

(๒)  พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะทําการเรี่ยไร หรือเข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตท้องที่เกินหนึ่งจังหวัด จัดให้มี 
การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

(๓)  ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๔)  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคําขออนุมัติให้จัดให้มี 

การเรี่ยไร หรอืเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องการเรี่ยไรตามระเบียบนี้ 
(๕)  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการกับสิ่งของที่หน่วยงานของรัฐ

ได้รับมาจาการเรี่ยไร โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๖)  ให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติ

ตามระเบียบนี้ 
(๗)  มอบหมายให้ กคร. จังหวัด ปฏิบัติการอื่นใดตามที่เห็นสมควร 
(๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ระเบียบนี้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ 

กคร. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 



เมื่อ กคร. ได้พิจารณาอนุมัติตาม (๒) แล้ว ให้แจ้งให้สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย 

 
ข้อ ๑๓  กคร. จะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณา หรือ

ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กคร. มอบหมายก็ได้ 
การประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานให้นําข้อ ๑๑ มาใช้

บังคับโดยอนุโลม 
 

ข้อ ๑๔  ให้มีสํานักงานเลขานุการ กคร. ขึ้นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการและงานอื่นตามที่ กคร. มอบหมาย 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด 
   

 
ข้อ  ๑๕   มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ ยไรจั งหวัดในทุกจังหวัด  ยกเ ว้น

กรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “กคร. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัดนั้น ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน ปลัด
จังหวัด อัยการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังหนึ่งคน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ศึกษาธิการจังหวัด สรรพากรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด นายกเทศมนตรี
นครหรือนายกเทศมนตรีเมืองที่เป็นที่ต้ังจังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสมาคมหรือชมรม
ธนาคารพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด บุคคลอ่ืนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังอีก 
ไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง 
หนึ่งคนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

กคร. จังหวัด จะแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในจังหวัดจํานวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

 
ข้อ ๑๖  ให้ กคร. จังหวัด มีหน้าที่ช่วย กคร. ปฏิบัติการในจังหวัด และให้มีอํานาจ

หน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะทําการเรี่ยไรหรือเข้าไป

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรภายในจังหวัด จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

(๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ระเบียบนี้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ กคร. 
จังหวัด หรือตามที่ กคร. มอบหมาย 

เมื่อ กคร. จังหวัด ได้พิจารณาอนุมัติตาม (๑) แล้วให้แจ้งหน่วยงานของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินในภูมิภาคน้ันและรายงาน กคร. ให้ทราบด้วย 

 



ข้อ ๑๗  ให้นําความในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับกับวาระการ
ดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังการประชุม กคร. 
จังหวัด และการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

หลักเกณฑ์การเรี่ยไร 
   

 
ข้อ ๑๘  การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร. 

จังหวัด แล้วแต่กรณี จะพิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ ๖ ได้นั้นจะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการเพื่อประโยชน์แก่
หน่วยงานของรัฐนั้นเอง 

(๒)  เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการเพื่อประโยชน์แก่
การป้องกันหรือพัฒนาประเทศ 

(๓ )   เ ป็ นก า ร เ รี่ ย ไ รที่ หน่ ว ย ง านของรั ฐ เป็ นผู้ ดํ า เ นิ นกา ร เพื่ อ
สาธารณประโยชน์ 

(๔)  เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของ
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 

 
ข้อ ๑๙  การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อนี้ให้ได้รับยกเว้น 

ไม่ต้องขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี 
(๑)  เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
(๒)  เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจําเป็นต้องดําเนินการ

เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดที่สําคัญ 
(๓)  เป็นการเรี่ยไรเพื่อร่วมกันทําบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐิน

พระราชทาน 
(๔)  เป็นการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๑) หรือ (๓) เพื่อให้ได้เงินหรือทรัพย์สิน 

ไม่เกินจํานวนเงินหรือมูลค่าตามที่ กคร. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕)  เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๔) ซึ่ง กคร. 

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้นให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
(๖)  เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่ได้รับอนุมัติหรือ

ได้รับยกเว้นในการขออนุมัติตามระเบียบนี้แล้ว 
 

ข้อ ๒๐  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นตามข้อ ๑๙ ให้จัด
ให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการดังต่อไปนี้ 



(๑)  ให้กระทําการเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน 

(๒)  กําหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร 
(๓)  ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาค 

ทุกครั้ง เว้นแต่โดยลักษณะแห่งการเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จัดทํา
เป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 

(๔)  จัดทําบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบ
บัญชีของทางราชการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือนในกรณีที่เป็น 
การเรี่ยไรท่ีกระทําอย่างต่อเนื่องและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ทํา
การเรี่ยไรไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการดําเนิน 
การเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานที่สําหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการด้วย 

(๕)  รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (๔) ให้สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จัดทําบัญชีตาม (๔) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็น 
การเรี่ยไรที่ได้กระทําอย่างต่อเนื่องให้รายงานการเงินพร้อมทั้งส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน 

 
ข้อ ๒๑  ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิให้หน่วยงานของ

รัฐดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑)  กําหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่

หน่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้ 
(๒)  กําหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจํานวนหรือมูล

ค่าที่แน่นอน เว้นแต่ โดยสภาพมีความจําเป็นต้องกําหนดเป็นจํานวนเงินที่แน่นอน เช่น การจําหน่าย
บัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นต้น 

(๓)  กระทําการใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดทําการเรี่ยไรหรือบริจาค 
หรือกระทําในลักษณะที่ทําให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจํายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะ
ไม่ช่วยทําการเรี่ยไรหรือบริจาคไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๔)  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกทําการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนออกทําการเรี่ยไร 

 
ข้อ ๒๒  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือ 

นิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
การเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระทําการดังต่อไปนี้ 

(๑)  ใช้หรือแสดงตําแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไร ไม่ว่าจะ
เป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอื่น หรือด้วยวิธีการอื่นใด 

(๒)  ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยทํา 
การเรี่ยไรให้ หรือกระทําในลักษณะที่ทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจํายอม
ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทําการเรี่ยไรให้ได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 



บทเฉพาะกาล 
   

 
ข้อ ๒๓  การเรี่ยไร การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร หรือการให้ความร่วมมือ

กับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดในการเรี่ยไรที่ได้รับการอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของทางราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และดําเนินการไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ก็ให้ดําเนินการ
ต่อไปได้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนกว่า 
จะแล้วเสร็จ 

 
ข้อ ๒๔  ให้ กคร. และ กคร. จังหวัด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ กคร. และ กคร. จังหวัด ตามระเบียบนี้ ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งต้ังกรรมการ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี แต่งต้ังตามระเบียบนี้เข้ารับหน้าที่ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ชวน  หลักภัย 
นายกรัฐมนตร ี



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๓
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