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ค าน า 
 

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน 
ในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการและต้องแยกเรื่องส่วนตัว 
ออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และต้องละเว้น
การแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  

  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ได้ก าหนดมาตรการแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  : กรณีการเรี่ยไร 
พร้อมทั้งก าชับดูแลข้าราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการเกี่ยวกับการเรี่ยไร 
ของหน่วยงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุขที่จัดให้มีการเรี่ยไรปฏิบัติงานด้านการเรี่ยไรที่มีแนวปฏิบัติเดียวกัน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  
แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้น ซ่ึงคู่มือการปฏิบัติงาน ฯ  
ฉบับดังกล่าว มีความสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการพัฒนากลไกด้านการป้องกัน 
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรผู้รับผิดชอบสามารถใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านการเรี่ยไร 
ของหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่ยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และเป็นนวัตกรรมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเกี่ยวกับการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับแผนปฏิรูป
ประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งผลต่อการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) อีกทางหนึ่ ง ทั้ งนี้  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มิ ได้สนับสนุนให้มีการเรี่ยไร  
หากแต่จะด าเนินการเรี่ยไร จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
กรกฎาคม 2562 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/Infographic%20MOPH%20ITA%202561.pdf
http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/Infographic%20MOPH%20ITA%202561.pdf
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

  ส านักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 และปรับปรุง 
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ. 2539  
รวมถึงได้ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการยื่นค าขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การเรี่ยไร  
  จากการด าเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
กรณีการเรี่ยไร พบว่า การเรี่ยไรเป็นบ่อเกิดในเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ เนื่องจากการหาทุนเพ่ือการสนับสนุน
บริการทางการแพทย์ เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ การสร้างอาคารเพ่ือรองรับผู้ป่วย เป็นต้น จ าเป็น
ที่ต้องใช้งบประมาณมากกว่าเงินงบประมาณแผ่นดินที่หน่วยงานได้รับ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนรวมที่สมควร 
ให้การสนับสนุน แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานราชการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคล ที่มีอ านาจให้คุณให้โทษแก่ผู้อื่น
ด าเนินการเรี่ยไรด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่แสดงบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไร 
ตามระบบบัญชีของทางราชการที่กฎหมายก าหนด ไม่มีการจ่ายภาษีรายได้ และหรือภาษีมูลค่าเพ่ิมให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย เป็นต้น พฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดระบบอุปถัมภ์ในวงราชการ และการเกื้อกูลเพ่ือแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน น ามาซึ่งปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อนและการคอร์รัปชันตามมา 
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบาย 
ของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง มีการบริหารราชการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในส่วนของราชการบริหารส่วนภูมิภาคนั้น มีหน่วยงาน 
ในสังกัดกระจายตั้งอยู่ตั้งแต่ในระดับจังหวัดจนถึงระดับต าบลทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 11,614 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 878 อ าเภอ 
โรงพยาบาลศูนย์ 33 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 83 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 781 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล จ านวน 9,763 แห่ง หน่วยงานมีความประสงค์ที่จะจัดให้มีการเรี่ยไรเพ่ือสนับสนุนการให้บริการ 
ทางการแพทย์ในรูปแบบต่าง ๆ แต่บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการจัดให้มีการเรี่ยไร  
หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามที่กฎหมายก าหนด เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่กฎหมาย
ก าหนดได้อย่างเป็นขั้นตอน 
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  จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ค านึงถึง 
การป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความประสงค์ให้หน่วยงานมีแนวทาง
ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้น  เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ระบบธรรมาภิบาลในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป้องกันการทุจริตในวงราชการ ตลอดจนการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน สอดรับกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มาตรการ  
3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตส านึก ป้องกันปราบปรามและสร้างเครือข่าย) แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) มุ่งเน้นการพัฒนากลไก 
ด้านการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างการปฏิบัติงานโดยยึดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
และเป็นนวัตกรรมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เป็นรูปธรรมชัดเจน อย่างเป็นขั้น 
เป็นตอนเกี่ยวกับการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งผลต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อีกทางหนึ่ง 

 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/application/editors/userfiles/files/Infographic%20MOPH%20ITA%202561.pdf
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บทท่ี 2 
 

การบริหารจัดการ 
 
 

2.1 หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

กองกฎหมาย 

หน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด 
(กคร. จังหวัด) 

หน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 
ของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) 
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2.2 ขอบเขต 
  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการ 
จัดให้ มี การเรี่ ยไร หรือการเข้ าไปมีส่ วนเกี่ ยวข้องกับการเรี่ ยไร ซึ่ งต้ องปฏิบั ติ ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศ
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขออนุมัติ  
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
 
2.3 ค าจ ากัดความ 
  การเรี่ยไร หมายถึง การเก็บเงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัคร 
และให้หมายความรวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่า 
มิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมด 
หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 
  เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร หมายถึง เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มี 
การเรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน ที่ปรึกษา
หรือในฐานะอ่ืนใดในการเรี่ยไร และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ในการจัดให้มีการเรี่ยไรนั้น 
  การให้ความร่วมมือในการเรี่ยไร หมายถึง เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มีการเรี่ยไร 
แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ในการจัดให้มีการเรี่ยไรนั้น เช่น การประชาสัมพันธ์ การให้ 
ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ เป็นต้น 
  หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร  
  หัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัดหรือท่ีเทียบเท่า  
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
และลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง  
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
  กคร. หมายถึง คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
  กคร.จังหวัด หมายถึง คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด 
  แบบ กคร. 1 หมายถึง แบบค าขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร ใช้ส าหรับหน่วยงานของรัฐขออนุมัติ
ท าการเรี่ยไร 
  แบบ กคร. 2 หมายถึง แบบค าขออนุมัติให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ใช้ส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐขออนุมัติเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร 
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2.4 หลักเกณฑ์ 
  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ระบุว่า 
  ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่ 
เป็นการเรี่ยไรตามข้อ ๑๙ หรือได้รับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
  หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร 
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจก าหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้สอดคล้อง  
กับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้ 
 

  2.4.1 หลักเกณฑ์การเรี่ยไร  
   ข้อ ๑๘ การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่  กคร. หรือ กคร.จังห วัด  
แล้วแต่กรณี จะพิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ ๖ ได้นั้น จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
    (1) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงาน 
     ของรัฐนั้นเอง 
    (๒) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อประโยชน์ 
     แก่การป้องกันหรือพัฒนาประเทศ 
    (๓) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ 
    (๔) เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคล 
     หรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมาย
     ว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
 

  2.4.2 ข้อยกเว้น : การเรี่ยไรที่ไม่ต้องขออนุมัติ 
   ข้อ 19 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้  ได้รับยกเว้นไม่ต้อง 
ขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี 
    (๑) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
    (๒) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องด าเนินการ 
     เพ่ือช่วยเหลือผู้เสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย 
     หรือเหตุการณ์ใดที่ส าคัญ 
    (๓) เป็นการเรี่ยไรเพ่ือร่วมกันท าบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
    (๔) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๑) หรือ (๓) เพ่ือให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกิน 
     จ านวนเงินหรือมูลค่าตามที่ กคร. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    (๕) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๔) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศ 
     ในราชกิจจานุเบกษายกเว้นให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
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    (๖) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับยกเว้น
    ในการขออนุมัติตามระเบียบนี้แล้ว 

  คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ได้ปรับปรุงการก าหนดจ านวนเงินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินที่หน่วยงานของรัฐได้รับการยกเว้นให้ท าการเรี่ยไรได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุม 
การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์  
จึงออกประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐ 
ท าการเรี่ยไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ตามข้อ 19 (4) และ (5) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยก ารเรี่ยไร 
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ข้อ 1 ของประกาศ
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐท าการเรี่ยไรได้  
โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร
จังหวัด ตามข้อ 19 (4) และ (5) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2544 และใช้ความต่อไปนี้แทน 
  ข้อ 1 หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการเรี่ยไร โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร
ของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดได้ ส าหรับการเรี่ยไรตาม ข้อ 18 (1) หรือ (3)  
แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้จ านวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สิน หรือจ านวนเงินและมูลค่าทรัพย์สินรวมกันไม่เกิน 
จ านวน 500,000 บาท 
  ในกรณีที่มีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากได้รับเงินหรือทรัพย์สินเกินกว่า
จ านวนตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง ให้ผู้จัดให้มีการเรี่ยไรแจ้งให้คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงาน 
ของรัฐทราบ เพ่ือพิจารณาสั่งการให้ส่งเงินหรือทรัพย์สินส่วนที่เกินไปประกอบการกุศลหรือสาธารณประโยชน์
อย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์ของการเรี่ยไรเดิมหรือตามที่เห็นสมควร 
  ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐที่ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรขององค์กร สถานสาธารณกุศล 
สถานพยาบาล และสถานศึกษา ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การเรี่ยไร และบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว เป็นองค์กร สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา  
ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษี เงินได้และภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่  ๒) เรื่อง ก าหนดองค์การ  
สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔) (ข)
แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ฉบับที่  ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่  ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕  
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
และคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ปรากฏตามรหัสคิวอาร์ (QR code) 
หรือ link http://www.rd.go.th/publish/2644.0.html  
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  2.4.3 ข้อห้ามหน่วยงานของรัฐกระท าการ 
   ข้อ ๒๑ ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    (๑) ก าหนดประโยชน์ที่ ผู้ บริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะได้ รับซึ่ งมิ ใช่ประโยชน์ 
     ที่หน่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้ 
    (๒) ก าหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจ านวนหรือมูลค่า 
     ที่แน่นอน เว้นแต่โดยสภาพมีความจ าเป็นต้องก าหนดเป็นจ านวนเงินที่แน่นอน 
     เช่น การจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นต้น 
    (๓) กระท าการใด ๆ ที่ เป็นการบังคับให้บุคคลใดท าการเรี่ยไรหรือบริจาค 
     หรือกระท าในลักษณะที่ท าให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถ
     ปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรหรือบริจาคไม่ว่าโดยทางตรง
     หรือทางอ้อม 
    (๔) ให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐออกท าการเรี่ยไร หรือใช้  สั่ ง ขอร้อง หรือบังคับให้ 
     ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอ่ืนออกท าการเรี่ยไร 
   ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคล 
ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร ซึ่งมิใช่หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องไม่กระท าการดังต่อไปนี้ 
    (๑) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไร ไม่ว่าจะเป็น 
     การโฆษณาด้วยสิ่ งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอ่ืน  
     หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 
    (๒) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไร 
     ให้ หรือกระท าในลักษณะที่ท าให้ ผู้ ใต้บั งคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนนั้ น 
     ต้องตกอยู่ ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วย 
     ท าการเรี่ยไรให้ได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 
  2.4.4 มาตรการในการปราบปรามการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
   ข้อ 7  ผู้บั งคับบัญชามีหน้าที่ควบคุมดูแลให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
โดยเคร่งครัด ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการลงโทษ
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นตามควรแก่กรณี และในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระท านั้นอาจมีเหตุ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอ่ืน 
ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้นเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ยืน่ขออนุมัติต่อ 
กคร. หรือ กคร.จังหวัด 
 

กคร. หรือ กคร.จังหวัด 
อนุมัติ 

 

ข้อแนะน าเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร จากคณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
  (1) การเขียนโครงการจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ต้องระบุว่าอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ที่หน่วยงานท าการเรี่ยไรต้องการเรี่ยไรนั้น เป็นจ านวนเงินเท่าไร และระบุไว้
ในการจัดท าค าของบประมาณประจ าปีหรือไม่ หรือเคยมีการขออนุมัติท าการเรี่ยไรในกรณีเดียวกันแล้วหรือไม่ 
พร้อมทั้งแนบรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ราคากลางของอุปกรณ์การแพทย์ ราคาประเมินที่ดิน แบบแปลนอาคาร 
เป็นต้น  
  (2) หน่วยงานต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินการเรี่ยไรก่อนท าการเรี่ยไร ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (3) กรณีจัดให้มีการเรี่ยไร โดยวิธีการจัดกอล์ฟหรือโบว์ลิ่ง ต้องแนบรายละเอียดอัตราค่าบริการ 
ในการใช้สนาม รวมถึงเปรียบเทียบอัตราค่าบริการดังกล่าวจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เคยจัดในสนามเดียวกัน 
  (4) กรณีหน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไรด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านกระบวนการให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ จากปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และยื่นขออนุ มัติจัดให้มีการเรี่ยไรต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐแล้ว 
เมื่อมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พิจารณาอนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร  
แต่การอนุมัติในครั้งนั้นอาจมีข้อทักท้วงหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ขอให้หน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไรจัดส่งเอกสาร 
หรือรายละเอียดอ่ืนใดตามข้อทักท้วงของคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ภายใน 7 วัน  
นับแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
 
 
 

พิจารณาความจ าเป็น 
ในการจัดให้มีการเรี่ยไร 

จัดท าโครงการ ฯ 

เริ่มท าการเรี่ยไร เสนอขอความเห็นชอบจาก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

30 วัน 
เดือน 

60 วัน 180 วัน 
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ข้อแนะน าเกี่ยวกับการพิจารณาเอกสารหลักฐานใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร ตามพระราชบัญญัติควบคุม 
การเรี่ยไร พ.ศ. 2487 จากกรมการปกครอง 
  หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ก่อนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
หรือให้ความร่วมมือในการเรี่ยไร ดังนี้ 
  (1) โครงการจัดให้มกีารเรี่ยไร และหรือเอกสารหลักฐานรายละเอียดของการจัดให้มีการเรี่ยไร 
  (2) ใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร (ร.3) และใบอนุญาตท าการเรี่ยไร (ร.4) ตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมการเรี่ยไร โดยตรวจสอบวัตถุประสงค์ จ านวนเงินที่จะเรี่ยไร วิธีท าการเรี่ยไร วันเวลาที่อนุญาต 
ให้ท าการเรี่ยไร และวันหมดอายุของใบอนุญาต 
   (2.1) กรณี ท าการเรี่ ยไรในกรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตต้องปรากฏการลงลายมือชื่ อ 
เป็นหลักฐานการได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมการปกครองเท่านั้น 
   (2.2) กรณีจัดให้มีหรือท าการเรี่ยไรในเขตอ าเภอ หรือจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร 
ใบอนุญาตต้องปรากฏการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานการได้รับการอนุญาตจากจากนายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอ 
ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ แล้วแต่กรณี ยกตัวอย่างเช่น กรณีการปั่นจักรยานการกุศลเพ่ือสมทบทุน 
ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จัดให้มีการปั่นจักรยานผ่าน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ ก อ าเภอ ข และอ าเภอ ค  
โดยมีจุดรับการเรี่ยไรคือ อ าเภอ ก และอ าเภอ ค บุคคลหรือนิติบุคคลที่จัดให้มีหรือท าการเรี่ยไรจะต้องได้รับ
การอนุญาตจากนายอ าเภอ ก และอ าเภอ ค ในส่วนของอ าเภอ ข ไม่ต้องรับการอนุญาตจากนายอ าเภอ ข 
เนื่องจากไม่ได้เป็นจุดรับการเรี่ยไร 
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บทท่ี 3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

3.1 ผังกระบวนงาน 
 3.1.1 กรณีหน่วยงานด าเนินการเรี่ยไร จ านวนเงินและทรัพย์สินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 

 หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

2   หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

3  
 
 
 

 หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

4  
 
 
 
 

 หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 

 หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

(4.1) อนุมัติ 

(1) หน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไร 

 (4) หัวหน้าหน่วยงานอนุมัตโิครงการ
โครงการฯ 

 

(4.2) ไม่อนุมัติ 

(5) ผู้รับผิดชอบโครงการจัดเตรยีมความพร้อม  

(๒) ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค ์

ก 

ตามระยะ 
เวลาของ
หน่วยงาน 

(3) เสนอหัวหน้าหน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไรพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 

  

6  
 
 
 

ตามที่
ก าหนดไว้ 
ในโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

7  
 
 
 

ตามที่
ก าหนดไว้ 
ในโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

8  
 
 
 

90 วัน 
หรือ 
ทุก 3 เดือน 
 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 วัน 
หลังจาก
จัดท าบัญชี
ตามข้อ (8) 
แล้วเสร็จ 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

10  
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกวา่ 
30 วัน 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

 

ก 

(9) หน่วยงานด าเนินการ ดังนี ้
 (9.1) รายงานการเงินและบญัชีการรับจา่ยเงินให้ส านกังาน
   การตรวจเงินแผน่ดินภูมภิาค ภายใน 30 วัน 
 (9.2) รายงานผลการเรี่ยไรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
  ใหป้ลัดกระทรวงสาธารณสุข รับทราบ  
  (ผ่านหัวหนา้ศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต  
  กระทรวงสาธารณสุข) 

 (9.3) รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
  ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร  
  ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
  ตามรอบระยะเวลา และรูปแบบที่ก าหนด  

(7) หน่วยงานจัดท าหลักฐานการรบัเงินหรือทรัพย์สิน 
ให้แก่ผู้บริจาค 

(8) หน่วยงานจัดท าบัญชีการรับเงินหรือสินทรัพย ์

(6) หน่วยงานประกาศและท าการเรี่ยไร 

(10) หน่วยงานจัดใหม้ีเอกสารเกีย่วกับการเรีย่ไร 
แสดงโดยเปิดเผยให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ 
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  3.1.1.1 ขอบเขต 
   เริ่มจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจัดให้มีการเรี่ยไรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้เงินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินหรือจ านวนเงินและมูลค่าทรัพย์สินรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ด าเนินการจัดท าโครงการเรี่ยไร  
และขออนุมัติโครงการ ฯ จากหัวหน้าหน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไร เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการ ฯ แล้ว
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดเตรียมความพร้อมโครงการ ฯ หน่วยงานประกาศประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ 
ให้สาธารณชนรับทราบ ก าหนดสถานที่รับบริจาคหรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไร  
และท าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไปตามสถานที่และวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ ฯ และการประชาสัมพันธ์ 
หน่วยงานออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่การเรี่ยไรไม่สามารถ
ออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ให้หน่วยงานจัดท าเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินไว้เพื่อให้ตรวจสอบได้  
หน่วยงานจัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน  
90 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระท าอย่างต่อเนื่องให้หน่วยงานด าเนินการ 
ทุก 3 เดือน และปิดประกาศบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไรโดยเปิดเผย หน่วยงานรายงาน
การเงินและบัญชีการรับจ่ายเงินให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้จัดท าบัญชี
การรับจ่ายเงิน และหรือทรัพย์สินแล้วเสร็จ หรือทุก 3 เดือน ในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรอย่างต่อเนื่อง หน่วยงาน
รายงานผลการเรี่ยไรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ (ผ่านหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) หน่วยงานรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามรอบระยะเวลา
และรูปแบบที่ก าหนด และหน่วยงานจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการเรี่ยไรแสดงโดยเปิดเผยให้ประชาชนสามารถ
เข้าตรวจสอบข้อมูลได ้ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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  3.1.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   (1) หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่มีความประสงค์จะจัดให้มีการเรี่ยไร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้เงินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินหรือจ านวนเงินและมูลค่าทรัพย์สินรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท 
   (2) ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์  
   (3) ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากหัวหน้าหน่วยงานในการพิจารณา
อนุมัติโครงการ ฯ จ าแนกดังนี้ 
    • ราชการบริหารส่วนกลาง เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ที่ก ากับดูแลหน่วยงานทีจ่ัดให้มีการเรี่ยไร) 
    • ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จ าแนกดังนี้ 
     - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เสนอขออนุมัตโิครงการ ฯ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
     - โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาล
ชุมชนเสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป สาธารณสุข
อ าเภอและผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เสนอขออนุมัตโิครงการ ฯ จากสาธารณสุขอ าเภอ 
   (4) หัวหน้าหน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไรพิจารณาอนุมัติโครงการ ฯ 
    (4.1) กรณีอนุมัติ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานด าเนินการ ตามล าดับ 5 ถึงล าดับ 10  
    (4.2) กรณีไม่อนุมัติ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานด าเนินการตามข้อสั่งการของหัวหน้า
หน่วยงานที่มีการจัดให้มีการเรี่ยไร 
   (5) ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ จัดเตรียมความพร้อม เช่น ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เปิดบัญชีรับเงินจากการเรี่ยไร เป็นต้น 
   (6) หน่วยงานประกาศประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ก าหนดสถานที่
รับบริจาคหรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไร และท าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไปตามสถานที่  
และวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ ฯ และการประชาสัมพันธ์ 

   (7) หน่วยงานออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง 
เว้นแต่การเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ให้หน่วยงานจัดท าเป็นบัญชีการรับเงิน  
หรือทรัพย์สินไว้เพื่อให้ตรวจสอบได้ 
   (8) หน่วยงานจัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชี 
ของทางราชการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระท าอย่างต่อเนื่อง
ให้หน่วยงานด าเนินการทุก 3 เดือน และปิดประกาศบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไรโดยเปิดเผย 
ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือให้บุคคลทั่วไปทราบ 
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   (9) หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
    (9.1) รายงานการเงินและบัญชีการรับจ่ายเงินให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงิน และหรือทรัพย์สินแล้วเสร็จ หรือทุก 3 เดือน ในกรณี 
ที่เป็นการเรี่ยไรอย่างต่อเนื่อง 
    (9.2) รายงานผลการเรี่ยไรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ
(ผ่านหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข)  
    (9.3) รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
กรณีการเรี่ยไรให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามรอบระยะเวลาและรูปแบบที่ก าหนด 
(รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)  
   (10) หน่วยงานจัดให้มี เอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการเรี่ยไรแสดงโดยเปิดเผย ณ สถานที่ 
ของหน่วยงาน และหรือเว็บไซต์หน่วยงาน และหรือสื่อสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลหรือค้นหาศึกษาข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้  
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  3.1.2 กรณีหน่วยงานด าเนินการเรี่ยไร จ านวนเงินและทรัพย์สิน เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
    ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตท้องท่ีเกิน ๑ จังหวัด  
 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 

 หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

2   หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

3  
 
 

 หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

4  
 
 
 
 

 หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

5  
 
 
 
 
 
 

 หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

6  
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 6-8 
ใช้เวลา 
ไม่น้อยกว่า 
60 วัน 
 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

(1) หน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไร 
 

(๒) ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค ์

(4.1) อนุมัติ 

 (4) หัวหน้าหน่วยงานอนุมัตโิครงการ
โครงการฯ 

 

(4.2) ไม่อนุมัติ 

ตามระยะ 
เวลาของ
หน่วยงาน 

(3) เสนอหัวหน้าหน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไรพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 

(5) ผู้รับผิดชอบส่งเรื่องเสนอหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน
ลงนามในหนังสือ 

เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัด 
หรือทีเ่ทียบเท่า (ปลดักระทรวงสาธารณสุข) 

ก 

(6) ผู้รับผิดชอบส่งเรื่องเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกดั 
หรือท่ีเทียบเท่า (ปลดักระทรวงสาธารณสุข) ให้ความเห็นชอบโครงการ 

ด าเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน  
ก่อนยื่นเอกสารขออนุมตัิต่อ กคร. 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

    

7   กองกฎหมาย 

8  
 
 
 
 

 - กองกฎหมาย 
- ศปท.สธ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามระยะ 
เวลาของ
หน่วยงาน 

 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

(7) กองกฎหมายเสนอความเห็นตอ่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อพิจารณา 

 
 

ก 

(8) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

(9) หน่วยงานเตรยีมหลักฐานเพื่อประกอบค าขออนุมัติ 
 ใหจ้ัดให้มกีารเรีย่ไร ดังนี ้
 (9.1) แบบ กคร. 1 
 (9.2) โครงการจดัให้มีการเรีย่ไร และหรอืรายละเอียด 
  ของการจัดให้มีการเรี่ยไร 
 (9.3) หลักฐานการไดร้ับความเห็นชอบจากหน่วยงาน 
  ระดับกรมเจา้สังกัดหรือที่เทียบเทา่ในกรณีที่หน่วยงาน
  ของรัฐที่ยื่นค าขออนุมัติมิใช่หน่วยงานระดับกรม
  หรือทีเ่ทียบเท่า 
 (9.4) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 

 
 

ข 

(8.2) กรณีเห็นชอบ  
 - กองกฎหมายด าเนินการแจ้งผลให้หน่วยงานทราบและด าเนินการต่อไป 
 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข ขอรายงาน 
ผลการให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ จากกองกฎหมาย เป็นรายไตรมาส 

(8.1) กรณไีม่เห็นชอบ กองกฎหมายแจง้ให้หน่วยงาน
 ด าเนินการตามความเห็นของกองกฎหมาย 
 ทีเ่สนอต่อปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ล าดับ 6-8 
ใช้เวลา 
ไม่น้อยกวา่ 
60 วัน 
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 (12) คณะกรรมการควบคุมการเรีย่ไร 
ของหน่วยงานของรัฐ พิจารณา 

 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

    

10  
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
30 วัน 

 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

11  
 
 
 
 
 

 กคร. 

12  
 
 
 
 
 

 กคร. 

13  
 
 

 
 

 กคร. 

14  
 
 
 
 
 
 
 

ตามระยะ 
เวลาของ
หน่วยงาน 

 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

  
 
 

  

(10) หน่วยงานยื่นเอกสารหลักฐานค าขออนุมัติต่อส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนท าการเรี่ยไร 

ข 

(11) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรีย่ไรของหน่วยงานของรัฐ  
น าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
โดยมผีู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดในการพจิารณาอนุมตัิ

ให้จดัให้มีการเรี่ยไร  
 

(13) เลขานุการคณะกรรมการควบคมุการเรีย่ไรของหน่วยงานของรัฐ 
แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบ 

(14) หน่วยงานแจ้งผูร้ับผดิชอบโครงการจัดเตรยีมความพร้อม 

ค 

ตามระยะ 
เวลาของ 
กคร. 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 

  

  
 
 
 

ตามที่
ก าหนดไว้ 
ในโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

16  
 
 
 

ตามที่
ก าหนดไว้ 
ในโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

17  
 
 
 

90 วัน 
 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 วัน 
หลังจาก
จัดท าบัญชี
ตามล าดับ 
17 แล้ว
เสร็จ 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

19  
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกวา่ 
30 วัน 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

ค 

(17) หน่วยงานจัดท าบญัชีการรับเงินหรือสินทรัพย ์

(16) หน่วยงานจัดท าหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สิน 
ให้แก่ผู้บริจาค 

(18) หน่วยงานจัดส่งรายงาน ดังนี้ 
  (18.1) รายงานการเงินและบญัชีการรับจา่ยเงินให้ 
   ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดนิภูมภิาค ภายใน 30 วัน 
  (18.2) รายงานคณะกรรมการควบคมุการเรี่ยไรของหน่วยงาน
   ของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ในกรณีมีเงินเหลือจ่าย ฯลฯ
  (18.3) รายงานผลการเรี่ยไรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
   ใหป้ลัดกระทรวงสาธารณสุข รับทราบ  
   (ผ่านหัวหนา้ศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต  
   กระทรวงสาธารณสุข) 
  (18.4) รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
   ข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร ให้ศูนย์ปฏิบัติการ 
   ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
   ตามรอบระยะเวลา และรูปแบบที่ก าหนด  

(19) หน่วยงานจัดใหม้ีเอกสารเกีย่วกับการเรีย่ไร 
แสดงโดยเปิดเผยให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ 

 

(15) หน่วยงานประกาศและท าการเรีย่ไร 
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เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน 
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  3.1.2.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจัดให้มีการเรี่ยไรในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตท้องที่เกิน  
๑ จังหวัด และมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้เงินหรือมูลค่าทรัพย์สิน หรือจ านวนเงินและมูลค่าทรัพย์สินรวมกัน 
เกิน 500,000 บาท ด าเนินการจัดท าโครงการเรี่ยไร และขออนุมัติโครงการ ฯ จากหัวหน้าหน่วยงานที่จัด 
ให้มีการเรี่ยไร เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการ ฯ แล้ว ผู้รับผิดชอบส่งเรื่องเสนอหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน
แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
  - กรณีราชการบริหารส่วนกลาง หน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไร ส่งเรื่องเสนอรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ที่ก ากับดูแลหน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไร) ลงนามในหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 
เจ้าสังกัด หรือทีเ่ทียบเท่า (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เพ่ือขอความเห็นชอบ 
  - กรณีราชการบริหารส่วนภูมิภาค หน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไร ส่งเรื่องเสนอนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด ลงนามในหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัด หรือทีเ่ทียบเท่า (ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข) เพ่ือขอความเห็นชอบ 
  กองกฎหมาย จะด าเนินการเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพิจารณา ในกรณี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่เห็นชอบ กองกฎหมายแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการตามความเห็นของกองกฎหมาย 
ที่เสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข และในกรณีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบ กองกฎหมายด าเนินการ 
แจ้งผลให้หน่วยงานทราบเพ่ือเตรียมหลักฐานใช้ประกอบค าขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 
ขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัด หรือที่เทียบเท่า (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
หน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไร ต้องด าเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนยื่นเอกสารขออนุมัติให้จัด 
ให้มีการเรี่ยไรต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข จะด าเนินการขอรายงานผลการให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ จากกองกฎหมาย เป็นรายไตรมาส 
หน่วยงานด าเนินการยื่นขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไรจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนท าการเรี่ยไร เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 
ของหน่วยงานของรัฐแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการจัดเตรียมความพร้อมโครงการ ฯ หน่วยงานประกาศ
ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ก าหนดสถานที่รับบริจาคหรือวิธีการที่จะรับเงิน 
หรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไร และท าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไปตามสถานที่และวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ ฯ 
และการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง  
เว้นแต่การเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้  ให้หน่วยงานจัดท าเป็นบัญชีการรับเงิน 
หรือทรัพย์สินไว้เพ่ือให้ตรวจสอบได้ หน่วยงานจัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไร  
ตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไร 
ที่กระท าอย่างต่อเนื่องให้หน่วยงานด าเนินการทุก 3 เดือน และปิดประกาศบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สิน
จากการเรี่ยไรโดยเปิดเผย หน่วยงานรายงานการเงินและบัญชีการรับจ่ายเงินให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงิน และหรือทรัพย์สินแล้วเสร็จ หรือทุก 3 เดือน  
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ในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว หากได้รับเงินหรือทรัพย์สิน
เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้หน่วยงานแจ้งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐทราบ เพ่ือพิจารณา
สั่ งการให้ส่ งเงินหรือทรัพย์สินส่วนที่ เกินไปประกอบการกุศลหรือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ งอย่างใด 
ตามวัตถุประสงค์ของการเรี่ยไรเดิม หรือตามท่ีเห็นสมควร หน่วยงานรายงานผลการเรี่ยไรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ (ผ่านหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) 
หน่วยงานรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร  
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามรอบระยะเวลาและรูปแบบที่ก าหนด และหน่วยงาน
จัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการเรี่ยไรแสดงโดยเปิดเผยให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ ไม่น้อยกว่า  
30 วัน 

 
  3.1.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   (1) ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหาร
ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่มีความประสงค์จะจัดให้มีการเรี่ยไรในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตท้องที่
เกิน ๑ จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้เงินหรือมูลค่าทรัพย์สินหรือจ านวนเงินและมูลค่าทรัพย์สินรวมกันเกิน 
500,000 บาท 
   (2) ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์  
   (3) ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากหัวหน้าหน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไร 
อนุมัติโครงการ ฯ จ าแนกดังนี้ 
    • ราชการบริหารส่วนกลาง เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ท่ีก ากับดูแลหน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไร) 
    • ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จ าแนกดังนี้ 
     - ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด เสนอขออนุมัตโิครงการ ฯ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
     - โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาล
ชุมชน เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป สาธารณสุข
อ าเภอและผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เสนอขออนุมัตโิครงการ ฯ จากสาธารณสุขอ าเภอ 
   (4) หัวหน้าหน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไรพิจารณาอนุมัติโครงการ ฯ 
    (4.1) กรณีอนุมัติ  ให้ผู้ รับผิดชอบของหน่วยงาน ด าเนินการส่งเรื่องเสนอลงนาม 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัดหรือที่เทียบเท่า (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  
ให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ  
    (4.2) กรณีไม่อนุมัติ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานด าเนินการตามข้อสั่งการของหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไร 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน 
 ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-004 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้   11 กรกฎาคม 2562 หนา้ 24 ของ 61 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

   (5) ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานส่งเรื่อง ลงนามเพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมเจ้าสังกัด หรือที่เทียบเท่า (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ ดังนี้ 

     • กรณีราชการบริหารส่วนกลาง ส่งเรื่องเสนอไปยังรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ท่ีก ากับดูแลหน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไร) ลงนาม 

     • กรณสี่วนภูมิภาค ส่งเรื่องเสนอไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ลงนาม 
   (6) ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานส่งเรื่องเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติไปยังหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกรมเจ้าสังกัดหรือที่เทียบเท่า (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ หน่วยงานที่จัดให้มี
การเรี่ยไรต้องด าเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนยื่นเอกสารขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไรต่อคณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
 

  ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 

 
 
   (7) กองกฎหมายเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพิจารณา 
   (8) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ 
    (8.1) กรณีไม่เห็นชอบ กองกฎหมายแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการตามความเห็น 
ของกองกฎหมายทีเ่สนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    (8.2) กรณีเห็นชอบ ด าเนินการ ดังนี้ 
      • กองกฎหมาย แจ้งผลให้หน่วยงานทราบและด าเนินการเตรียมหลักฐาน 
เพ่ือประกอบค าขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร 
      • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ขอรายงานผล 
การให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ จากกองกฎหมายเป็นรายไตรมาส 
   (9) หน่วยงานเตรียมหลักฐานเพ่ือประกอบค าขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร ดังนี้ 
    (9.1) แบบ กคร. 1  
    (9.2) โครงการจัดให้มีการเรี่ยไร และหรือรายละเอียดของการจัดให้มีการเรี่ยไร 
 
 

ส่งโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
ไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 
ครบก าหนดเสนอขอความเห็นชอบล่วงหน้า 60 วนั  
ก่อนยื่นเอกสารขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไรต่อ กคร. 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน 
 ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
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    (9.3) หลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานระดับกรมเจ้าสังกัด หรือที่เทียบเท่า
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ยื่นค าขออนุมัติมิใช่หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 
    (9.4) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   (10) หน่วยงานยื่นเอกสารหลักฐานค าขออนุมัติตามข้อ (9) ต่อส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วัน ก่อนท าการเรี่ยไร  
 

 

  ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและหน่วยงานไม่อาจยื่นค าขออนุมัติเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
๓๐ วัน ก่อนท าการเรี่ยไรได้ หน่วยงานอาจยื่นค าขออนุมัติเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนท าการเรี่ยไร 
ทั้งนี้ ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ที่จะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา
หรือไม่ก็ได ้

 

  ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 

 
 

   (11) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ น าเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมชี้แจงข้อมูล 
และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร 
 
 

ยื่นค าขออนุมัติต่อ กคร. 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
ครบก าหนดยื่นล่วงหนา้ 30 วัน  
และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ท าการเรี่ยไรได้ 

ยื่นค าขออนุมัติต่อ กคร. 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 
ครบก าหนดยื่นล่วงหนา้ 15 วัน  
และให้อยู่ในดุลพินิจของ กคร.  



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน 
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   (12) คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร 
   (13) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ แจ้งผลการพิจารณา 
ให้หน่วยงานขออนุมัติจัดให้มีการเรี่ยไรทราบ 
   (14) หน่วยงานแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการจัดเตรียมความพร้อม เช่น ประชุมวางแผน 
การด าเนินโครงการ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เปิดบัญชีรับเงิน 
จากการเรี่ยไร เป็นตน้ 
   (15) หน่วยงานประกาศประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ก าหนดสถานที่ 
รับบริจาคหรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไร และท าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไปตามสถานที่  
และวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ ฯ และการประชาสัมพันธ์ 
   (16) หน่วยงานออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง 
เว้นแต่การเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ให้หน่วยงานจัดท าเป็นบัญชีการรับเงิน  
หรือทรัพย์สินไว้เพื่อให้ตรวจสอบได้ 
   (17) หน่วยงานจัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชี  
ของทางราชการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระท าอย่างต่อเนื่อง  
ให้หน่วยงานด าเนินการทุก 3 เดือน และปิดประกาศบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไรโดยเปิดเผย  
ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือให้บุคคลทั่วไปทราบ 
   (18) หนว่ยงานด าเนินการ ดังนี้ 
    (18.1) รายงานการเงินและบัญชีการรับจ่ายเงินให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภูมิภาค ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงิน และหรือทรัพย์สินแล้วเสร็จ หรือทุก 3 เดือน  
ในกรณีท่ีเป็นการเรี่ยไรอย่างต่อเนื่อง 
    (18.2) ในกรณีที่มีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว หากได้รับเงินหรือทรัพย์สิน 
เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้หน่วยงานแจ้งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐทราบ  
เพ่ือพิจารณาสั่งการให้ส่งเงินหรือทรัพย์สินส่วนที่เกินไปประกอบการกุศลหรือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด 
ตามวัตถุประสงค์ของการเรี่ยไรเดิม หรือตามท่ีเห็นสมควร 
    (18.3) รายงานผลการเรี่ยไรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับทราบ (ผ่านหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) 
    (18.4) รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
กรณีการเรี่ยไร ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามรอบระยะเวลาและรูปแบบที่ก าหนด 
(รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)  
   (19) หน่วยงานจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการเรี่ยไรแสดงโดยเปิดเผย ณ สถานที่
ของหน่วยงาน และหรือเว็บไซต์หน่วยงาน และหรือสื่อสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลหรือค้นหาศึกษาข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ 
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  3.1.3 กรณีหน่วยงานด าเนินการเรี่ยไร จ านวนเงินและทรัพย์สิน เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
    ในเขตจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 

 หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

2   หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

3  
 
 

 หนว่ยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

4  
 
 
 
 

 หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

5  
 
 
 
 
 
 

 หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 6-8 
ใช้เวลา 
ไม่น้อยกว่า 
60 วัน 
 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

(4.1) อนุมัติ 

(1) หน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไร 
 

 (4) ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัตโิครงการ
โครงการฯ 

 

(4.2) ไม่อนุมัติ 

ก 

(6) ผู้รับผิดชอบเสนอหัวหนา้ส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัด 
หรือท่ีเทียบเท่า (ปลดักระทรวงสาธารณสุข) ให้ความเห็นชอบ

โครงการ ด าเนินการล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 60 วัน  
ก่อนยื่นเอกสารขออนุมตัิต่อ กคร. จังหวัด 

 
 

 

(๒) ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค ์

ตามระยะ 
เวลาของ
หน่วยงาน 

(3) เสนอหัวหนา้หนว่ยงานที่จดัให้มกีารเรี่ยไรพิจารณาอนุมตัิโครงการฯ 

(5) ผู้รับผิดชอบส่งเรื่องเสนอหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน 
ลงนามในหนังสือเพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกรมเจา้สังกัด หรือทีเ่ทียบเท่า (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

    

7   กองกฎหมาย 

8  
 
 
 
 

 - กองกฎหมาย 
- ศปท.สธ 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามระยะ 
เวลาของ
หน่วยงาน 

 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

ก 

(7) กองกฎหมายเสนอความเห็นตอ่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อพิจารณา 

 
 

(8) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

(8.2) กรณีเห็นชอบ  
 - กองกฎหมายด าเนินการแจ้งผลให้หน่วยงานทราบและด าเนินการต่อไป 
 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอรายงาน 
ผลการให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ จากกองกฎหมาย เป็นรายไตรมาส 
 

(8.1) กรณีไม่เห็นชอบ กองกฎหมายแจ้งให้หน่วยงาน
 ด าเนินการตามความเห็นของกองกฎหมาย 
 ทีเ่สนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(9) หน่วยงานเตรยีมหลักฐานเพื่อประกอบค าขออนุมัติ 
 ใหจ้ัดให้มกีารเรีย่ไร ดังนี ้
 (9.1) แบบ กคร. 1 
 (9.2) โครงการจดัให้มีการเรีย่ไร และหรอืรายละเอียด 
  ของการจัดให้มีการเรี่ยไร 
 (9.3) หลักฐานการไดร้ับความเห็นชอบจากหน่วยงาน 
  ระดับกรมเจา้สังกัดหรือที่เทียบเทา่ในกรณีที่หน่วยงาน
  ของรัฐที่ยื่นค าขออนุมัติมิใช่หน่วยงานระดับกรม
  หรือทีเ่ทียบเท่า 
 (9.4) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 

 
 

ข 

ล าดับ 6-8 
ใช้เวลา 
ไม่น้อยกว่า 
60 วัน 
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 (12) คณะกรรมการควบคมุการเรีย่ไรจังหวัด  
(กคร.จังหวัด) พิจารณา 

 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

    

10  
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
30 วัน 

 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

11  
 
 
 
 
 

 กคร.จังหวัด 

12  
 
 
 
 
 

 กคร.จังหวัด 

13  
 
 

 
 

 กคร.จังหวดั 

14  
 
 
 

ตามระยะ 
เวลาของ
หน่วยงาน 

 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

15 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตามที่
ก าหนดไว้ 
ในโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

ข 

(11) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรีย่ไรจังหวดั 
น าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด 

โดยมผีู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดในการพจิารณาอนุมตัิ
ให้จัดให้มีการเรี่ยไร  

 

(13) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรีย่ไรจังหวดั 
แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบ 

(10) หน่วยงานยื่นเอกสารหลักฐานค าขออนุมัต ิ
ต่อส านักงานเลขานุการคณะกรรมการควบคมุการเรี่ยไรจังหวัด  

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนท าการเรี่ยไร 
 

(14) หน่วยงานแจ้งผูร้ับผดิชอบโครงการจัดเตรยีมความพร้อม 

(15) หน่วยงานประกาศและท าการเรีย่ไร 

ค 

ตามระยะ 
เวลาของ 
กคร.จังหวัด 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 

  

16  
 
 
 

ตามที่
ก าหนดไว้ 
ในโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

17  
 
 
 

90 วัน 
 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 วัน 
หลังจาก
จัดท าบัญชี
ตามล าดับ 
17  
แล้วเสร็จ 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

19  
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกวา่ 
30 วัน 

หน่วยงาน 
ที่จัดให้มี 
การเรี่ยไร 

 
 
 

(17) หน่วยงานจัดท าบญัชีการรับเงินหรือสินทรัพย ์

(16) หน่วยงานจัดท าหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สิน 
ให้แก่ผู้บริจาค 

ค 

(18) หน่วยงานจัดส่งรายงาน ดังนี้ 
  (18.1) รายงานการเงินและบญัชีการรับจา่ยเงินให้ 
   ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดนิภูมภิาค ภายใน 30 วัน 
  (18.2) รายงานคณะกรรมการควบคมุการเรี่ยไรของหน่วยงาน
   ของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ในกรณีมีเงินเหลือจ่าย ฯลฯ
  (18.3) รายงานผลการเรี่ยไรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
   ใหป้ลัดกระทรวงสาธารณสุข รับทราบ  
   (ผ่านหัวหนา้ศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต  
   กระทรวงสาธารณสุข) 
  (18.4) รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
   ข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร ให้ศูนย์ปฏิบัติการ 
   ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
   ตามรอบระยะเวลา และรูปแบบที่ก าหนด  

(19) หน่วยงานจัดใหม้ีเอกสารเกีย่วกับการเรีย่ไร 
แสดงโดยเปิดเผยให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ 
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  3.1.3.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจัดให้มีการเรี่ยไรในเขตท้องที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง  
และมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้เงินหรือมูลค่าทรัพย์สิน หรือจ านวนเงินและมูลค่าทรัพย์สินรวมกันเกิน 500,000 บาท 
ด าเนินการจัดท าโครงการเรี่ยไร และขออนุมัติโครงการ ฯ จากหัวหน้าหน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไร เมื่อได้รับ 
การอนุมัติโครงการ ฯ แล้ว ผู้รับผิดชอบส่งเรื่องเสนอหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
  - กรณีราชการบริหารส่วนกลาง หน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไร ส่งเรื่องเสนอรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ที่ก ากับดูแลหน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไร) ลงนามในหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัด 
หรือทีเ่ทียบเท่า (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เพ่ือขอความเห็นชอบ 
  - กรณีราชการบริหารส่วนภูมิภาค หน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไร ส่งเรื่องเสนอนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด ลงนามในหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัด หรือทีเ่ทียบเท่า (ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข) เพ่ือขอความเห็นชอบ 
   กองกฎหมาย จะด าเนินการเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพิจารณา ในกรณี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่เห็นชอบ กองกฎหมายแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการตามความเห็นของกองกฎหมาย 
ที่เสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข และในกรณีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบ กองกฎหมายด าเนินการ 
แจ้งผลให้หน่วยงานทราบเพ่ือเตรียมหลักฐานใช้ประกอบค าขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 
ขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัด หรือที่เทียบเท่า (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
หน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไร ต้องด าเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนยื่นเอกสารขออนุมัติให้จัด 
ให้มีการเรี่ยไรต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
จะด าเนินการขอรายงานผลการให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ จากกองกฎหมาย เป็นรายไตรมาส หน่วยงาน
ด าเนินการยื่นขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไรจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
30 วัน ก่อนท าการเรี่ยไร เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดแล้ว ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดเตรียมความพร้อมโครงการ ฯ หน่วยงานประกาศประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้สาธารณชน
รับทราบ ก าหนดสถานที่รับบริจาคหรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไร และท าการเรี่ยไร 
เป็นการทั่วไปตามสถานที่และวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ ฯ และการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานออกใบเสร็จ
หรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่การเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จ  
หรือหลักฐานดังกล่าวได้ ให้หน่วยงานจัดท าเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินไว้เพ่ือให้ตรวจสอบได้ หน่วยงาน
จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน 90 วัน  
นับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระท าอย่างต่อเนื่องให้หน่วยงานด าเนินการทุก  
3 เดือน และปิดประกาศบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไรโดยเปิดเผย หน่วยงานรายงานการเงิน
และบัญชีการรับจ่ายเงินให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้จัดท าบัญชี 
การรับจ่ายเงิน และหรือทรัพย์สินแล้วเสร็จ หรือทุก 3 เดือน ในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มี 
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การด าเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว หากได้รับเงินหรือทรัพย์สินเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้หน่วยงาน 
แจ้งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการให้ส่งเงินหรือทรัพย์สิน 
ส่วนที่เกินไปประกอบการกุศลหรือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์ของการเรี่ยไร เดิม 
หรือตามที่เห็นสมควร หน่วยงานรายงานผลการเรี่ยไรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ  
(ผ่านหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) หน่วยงานรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ตามรอบระยะเวลาและรูปแบบที่ก าหนด และหน่วยงานจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการเรี่ยไรแสดง 
โดยเปิดเผยให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 

  3.1.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   (1) ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่มีความประสงค์จะจัดให้มีการเรี่ยไรในเขตท้องที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้เงินหรือมูลค่าทรัพย์สินหรือจ านวนเงินและมูลค่าทรัพย์สินรวมกันเกิน 500,000 บาท
   (2) ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์  
   (3) ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากหัวหน้าหน่วยงานในการพิจารณา
อนุมัติโครงการ ฯ จ าแนกดังนี้ 
    • ราชการบริหารส่วนกลาง เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ที่ก ากับดูแลหน่วยงานทีจ่ัดให้มีการเรี่ยไร) 
    • ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จ าแนกดังนี้ 
     - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เสนอขออนุมัตโิครงการ ฯ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
     - โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาล
ชุมชน เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ จากผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป สาธารณสุข
อ าเภอและผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เสนอขออนุมัตโิครงการ ฯ จากสาธารณสุขอ าเภอ 
   (4) หัวหน้าหน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไรพิจารณาอนุมัติโครงการ ฯ  
    (4.1) กรณี อนุมัติ  ให้ผู้ รับผิดชอบของหน่วยงาน ด าเนินการส่งเรื่องเสนอลงนาม 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัด หรือที่เทียบเท่า (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  
ให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ  
    (4.2) กรณีไม่อนุมัติ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานด าเนินการตามข้อสั่งการของหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไร 
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   (5) ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานส่งเรื่องลงนามเพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมเจ้าสังกัด หรือที่เทียบเท่า (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ ดังนี้ 

     • กรณีราชการบริหารส่วนกลาง ส่งเรื่องเสนอไปยังรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ที่ก ากับดูแลหน่วยงานที่จัดให้มีการเรี่ยไร) ลงนาม 

     • กรณีส่วนภูมิภาค ส่งเรื่องเสนอไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ลงนาม 
   (6) ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานส่งเรื่องเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติไปยังหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกรมเจ้าสังกัด หรือที่เทียบเท่า (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ หน่วยงานที่จัด 
ให้มีการเรี่ยไรด าเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนยื่นเอกสารขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไรต่อคณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด  
 
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (7) กองกฎหมายเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพิจารณา 
   (8) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ 
    (8.1) กรณีไม่เห็นชอบ กองกฎหมายแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการตามความเห็น 
ของกองกฎหมายทีเ่สนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    (8.2) กรณีเห็นชอบ ด าเนินการ ดังนี้ 
      • กองกฎหมาย แจ้งผลให้หน่วยงานทราบและด าเนินการเตรียมหลักฐาน 
เพ่ือประกอบค าขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร 
      • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอรายงานผลการให้
ความเห็นชอบโครงการ ฯ จากกองกฎหมายเป็นรายไตรมาส 
   (9) หนว่ยงานเตรียมหลักฐานเพ่ือประกอบค าขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร ดังนี้ 
    (9.1) แบบ กคร. 1  
    (9.2) โครงการจัดให้มีการเรี่ยไร และหรือรายละเอียดของการจัดให้มีการเรี่ยไร 
 

ส่งโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
ไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 
ครบก าหนดเสนอขอความเห็นชอบล่วงหน้า 60 วนั  
ก่อนยื่นเอกสารขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร 
ต่อ กคร.จังหวัด 
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    (9.3) หลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานระดับกรมเจ้าสังกัด หรือที่เทียบเท่า
ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐที่ยื่นค าขออนุมัติมิใช่หน่วยงานระดับกรมหรือทีเ่ทียบเท่า 
    (9.4) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   (10)  หน่วยงานยื่นเอกสารหลักฐานค าขออนุมัติตามข้อ (9) ต่อส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนท าการเรี่ยไร  

 
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและหน่วยงานไม่อาจยื่นค าขออนุมัติเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
๓๐ วันก่อนท าการเรี่ยไรได้ หน่วยงานอาจยื่นค าขออนุมัติเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนท าการเรี่ยไร 
ทั้งนี ้ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ทีจ่ะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาหรือไม่ก็ได้ 
 
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 

 
   (11) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด น าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร 
   (12) คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด พิจารณาอนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร 
   (13) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงาน 
ขออนุมัติจัดให้มีการเรี่ยไรทราบ 

ยื่นค าขออนุมัติ กคร.จังหวัด 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
ครบก าหนดยื่นล่วงหนา้ 30 วัน  
และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ท าการเรี่ยไรได้ 

ยื่นค าขออนุมัติต่อ กคร.จังหวัด 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 
ครบก าหนดยื่นล่วงหนา้ 15 วัน  
และให้อยู่ในดุลพินิจของ กคร. จังหวัด 
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   (14) หน่วยงานแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการจัดเตรียมความพร้อม เช่น ประชุมวางแผน 
การด าเนินโครงการ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เปิดบัญชีรับเงิน 
จากการเรี่ยไร เป็นตน้ 
   (15) หน่วยงานประกาศประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ก าหนดสถานที่ 
รับบริจาคหรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไร และท าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไปตามสถานที่  
และวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ ฯ และการประชาสัมพันธ์ 
   (16) หน่วยงานออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง 
เว้นแต่การเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ให้หน่วยงานจัดท าเป็นบัญชีการรับเงิน  
หรือทรัพย์สินไว้เพื่อให้ตรวจสอบได้ 
   (17) หน่วยงานจัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชี  
ของทางราชการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระท าอย่างต่อเนื่อง  
ให้หน่วยงานด าเนินการทุก 3 เดือน และปิดประกาศบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไรโดยเปิดเผย 
ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือให้บุคคลทั่วไปทราบ 
   (18) หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
    (18.1) รายงานการเงินและบัญชีการรับจ่ายเงินให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภูมิภาค ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงิน และหรือทรัพย์สินแล้วเสร็จ หรือทุก 3 เดือน 
ในกรณีท่ีเป็นการเรี่ยไรอย่างต่อเนื่อง 
    (18.2) ในกรณีที่มีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว หากได้รับเงินหรือทรัพย์สิน 
เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้หน่วยงานแจ้งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐทราบ 
เพ่ือพิจารณาสั่งการให้ส่งเงินหรือทรัพย์สินส่วนที่เกินไปประกอบการกุศลหรือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง 
อย่างใดตามวัตถุประสงค์ของการเรี่ยไรเดิม หรือตามท่ีเห็นสมควร 
    (18.3) รายงานผลการเรี่ยไรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับทราบ (ผ่านหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข)  

    (18.4) รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
กรณีการเรี่ยไร ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามรอบระยะเวลาและรูปแบบที่ก าหนด 
(รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)  

   (19) หน่วยงานจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการเรี่ยไรแสดงโดยเปิดเผย ณ สถานที่
ของหน่วยงาน และหรือเว็บไซต์หน่วยงาน และหรือสื่อสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลหรือค้นหาศึกษาข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ 
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  3.1.4 กรณีหน่วยงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร (มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ 
    ในการจัดให้มีการเรี่ยไร) ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตพื้นที่เกิน 1 จังหวัด 
 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

ตามระยะ 
เวลาของ
หน่วยงาน 

 

หนว่ยงาน 
ที่จะเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการเรีย่ไร 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามระยะ 
เวลาของ
หน่วยงาน 
 

หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการเรีย่ไร 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามระยะ 
เวลาของ
หน่วยงาน 
 

หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการเรีย่ไร 

(1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดร้ับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคมุ
การเรีย่ไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว ประสาน

ขอหน่วยงานใหเ้ข้าไปมสี่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 

(๒) หน่วยงานที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการเรี่ยไรมอบหมาย
 ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของบุคคลหรือนิติบุคคล 
 ดังนี ้
 (2.1) โครงการจดัให้มีการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร/ 
  รายละเอียดของการจัดให้มีการเขา้ไปมสี่วนเกี่ยวข้อง 
  กับการเรีย่ไร 
 (2.2) หลักฐานการขอรับการอนุญาตใหจ้ัดให้มีการเรี่ยไร 
  หรือท าการเรี่ยไร ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ยื่น 
  ค าขออนุมัติต้องไดร้ับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
  การควบคุมการเรีย่ไร 
 (2.3) ส าเนาใบอนุญาตให้บุคคลหรือนิตบิุคคลจัดใหม้ ี
  หรือท าการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุ 
  การเรีย่ไร 
 (2.4) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 

(3) ผู้รับผิดชอบส่งเรื่องเสนอหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน 
ลงนามในหนังสือ เพื่อขอความเหน็ชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมเจา้สังกัด หรือทีเ่ทียบเท่า (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 

ก 
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 ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-004 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้   11 กรกฎาคม 2562 หน้า 37 ของ 61 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

    

4  
 
 
 
 
 
 

 หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการเรีย่ไร 

5  
 
 
 

 กองกฎหมาย 

6  
 
 
 
 
 

 - กองกฎหมาย 
- ศปท.สธ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ก 

(5) กองกฎหมายเสนอความเห็นตอ่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อพิจารณา 

(6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

(6.2) กรณีเห็นชอบ ด าเนินการ ดังนี ้
 - กองกฎหมายด าเนินการแจ้งผลให้หน่วยงานทราบและด าเนินการ
ต่อไป 
 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข  
ขอรายงานผลการให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ จากกองกฎหมาย  
เป็นรายไตรมาส 

(6.1) กรณไีม่เห็นชอบ กองกฎหมายแจง้ 
ให้หน่วยงานด าเนินการตามความเห็นของ 
กองกฎหมายทีเ่สนอต่อปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ข 

(4) ผู้รับผิดชอบส่งเรื่องเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกดั 
หรือท่ีเทียบเท่า (ปลดักระทรวงสาธารณสุข) ให้ความเห็นชอบโครงการ 

ด าเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน  
ก่อนยื่นเอกสารขออนุมตัิต่อ กคร. 

 
 

 

ล าดับ 4-6 
ใช้เวลา 
ไม่น้อยกวา่ 
60 วัน 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

    

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามระยะ 
เวลาของ
หน่วยงาน 

 

หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการเรีย่ไร 

8  
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
30 วัน 

 

หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการเรีย่ไร 

9  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามระยะ 
เวลาของ 
กคร. 

กคร. 

ข 

(9) เลขานุการคณะกรรมการควบคมุการเรีย่ไรของหน่วยงานของรัฐ  
น าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคมุการเรี่ยไรของหน่วยงาน

ของรัฐ โดยมผีู้แทนหน่วยงานเข้ารว่มช้ีแจงรายละเอียด 
ในการพิจารณาอนุมัติให้เขา้ไปมสีว่นเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร  

 

ค 

(7) หน่วยงานเตรยีมหลักฐานเพื่อประกอบค าขออนุมัติ 
 ใหจ้ัดเขา้ไปมสี่วนเกีย่วข้องกับการเรีย่ไร ดังนี ้
 (7.1) แบบ กคร. 2 
 (7.2) โครงการจดัให้มีการเรีย่ไร/รายละเอียดของการจัดใหม้ี

การเรีย่ไร 
 (7.3) หลักฐานการไดร้ับความเห็นชอบจากหน่วยงาน 
  ระดับกรมเจา้สังกัดหรือที่เทียบเทา่ในกรณีที่หน่วยงาน
  ของรัฐที่ยื่นค าขออนุมัติมิใช่หน่วยงานระดับกรม
  หรือทีเ่ทียบเท่า 
 (7.4) หลักฐานการขอรับการอนุญาตใหจ้ัดให้มีการเรี่ยไร 
  หรือท าการเรี่ยไร ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ยื่น 
  ค าขออนุมัติต้องไดร้ับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
  การควบคุมการเรีย่ไร 
 (7.5) ส าเนาใบอนุญาตให้บุคคลหรือนิตบิุคคลจัดใหม้ ี
  หรือท าการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุ 
  การเรีย่ไร 
 (7.6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 

(8) หน่วยงานยื่นเอกสารหลักฐานค าขออนุมัติต่อส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนท าการเรี่ยไร 
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 (10) คณะกรรมการควบคุมการเรีย่ไร 
ของหน่วยงานของรัฐ พิจารณา 

 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

    

10  
 
 
 
 
 

ตามระยะ 
เวลาของ 
กคร. 

กคร. 

11  
 
 

 
 

ตามระยะ 
เวลาของ 
กคร. 

กคร. 

12  
 
 

ตามระยะ 
เวลาของ
หน่วยงาน 
 

หน่วยงาน 
ทีจ่ะเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการเรีย่ไร 

13  
 
 
 

ตามที่
ก าหนดไว้ 
ในโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการเรีย่ไร 

14  
 
 
 

ตามที่
ก าหนดไว้ 
ในโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการเรีย่ไร 

15  
 
 
 
 
 
 
 

90 วัน 
 

หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการเรีย่ไร 

  
 

  

ค 

(11) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรีย่ไรของหน่วยงานของรัฐ 
แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบ 

(14) หน่วยงานจัดท าหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สิน 
ให้แก่ผู้บริจาค 

(13) หน่วยงานประกาศและท าการเรีย่ไร 

(12) หน่วยงานแจ้งผูร้ับผดิชอบโครงการจัดเตรยีมความพร้อม 

(15) หน่วยงานจัดท าบญัชีการรับเงินหรือสินทรัพย ์

ง 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

    

16  
 
 
 
 

ภายใน  
7 วันท าการ 
หลังจาก
จัดท าบัญชี
ตามล าดบั 15  
แล้วเสร็จ 

หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไป 
มีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับ
การเรี่ยไร 

17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 วัน 
หลังจาก
จัดท าบัญชี
ตามล าดบั 15 
แล้วเสร็จ 

หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไป 
มีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับ
การเรี่ยไร 

18  
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกวา่ 
30 วัน 

หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไป 
มีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับ
การเรี่ยไร 

 
 
 
 
 
 
 

ง 

(17) หน่วยงานด าเนินการ ดังนี ้
 (17.1) รายงานการเงินและบญัชีการรับจา่ยเงินให้ส านกังาน
   การตรวจเงินแผน่ดิน ภูมภิาค ภายใน 30 วัน 
 (17.2) รายงานผลการเรี่ยไรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการให ้
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับทราบ  
   (ผ่านหัวหนา้ศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต  
   กระทรวงสาธารณสุข) 
 (17.3) รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
   ข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร ให้ศูนย์ปฏิบัติการ
   ต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข  
   ตามรอบระยะเวลา และรูปแบบที่ก าหนด  

(16) หน่วยงานส่งเงินหรือทรัพย์สนิท่ีได้จากการเรีย่ไร 
ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล ฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน 

(18) หน่วยงานจัดใหม้ีเอกสารเกีย่วกับการเข้าไปมสี่วน
เกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร แสดงโดยเปิดเผยให้ประชาชน

สามารถเข้าตรวจสอบข้อมลูได ้
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  3.1.4.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว ประสานขอให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร  
(หมายถึง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ในการจัดใหมี้การเรี่ยไร) ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตท้องที่เกิน 
๑ จังหวัด หน่วยงานที่ประสงค์จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
ของเอกสารหลักฐานของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว ผู้รับผิดชอบส่งเรื่องเสนอหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
  - กรณีราชการบริหารส่วนกลาง หน่วยงานที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ส่งเรื่องเสนอ 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่ก ากับดูแลหน่วยงานที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร) ลงนามในหนังสือ 
ถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัด หรือทีเ่ทียบเท่า (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เพ่ือขอความเห็นชอบ 
  - กรณีราชการบริหารส่วนภูมิภาค หน่วยงานที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ส่งเรื่อง
เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ลงนามในหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัด หรือที่เทียบเท่า 
(ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เพ่ือขอความเห็นชอบ 
   กองกฎหมาย จะด าเนินการเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพิจารณา ในกรณี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่เห็นชอบ กองกฎหมายแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการตามความเห็นของกองกฎหมาย 
ที่เสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข และในกรณีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบ กองกฎหมายด าเนินการ 
แจ้งผลให้หน่วยงานทราบเพ่ือเตรียมหลักฐานใช้ประกอบค าขออนุมัติ ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร  
ทั้งนี้ ในช่วงเวลาขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัด หรือที่เทียบเท่า(ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข) หน่วยงานที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ต้องด าเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน 
ก่อนยื่นเอกสารขออนุมัติให้ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 
ของหน่วยงานของรัฐ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จะด าเนินการขอรายงาน 
ผลการให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ จากกองกฎหมาย เป็นรายไตรมาส หน่วยงานด าเนินการยื่นขออนุมัติเข้า 
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วัน ก่อนท าการเรี่ยไร เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐแล้ว 
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดเตรียมความพร้อมโครงการ ฯ หน่วยงานประกาศประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ 
ให้สาธารณชนรับทราบ ก าหนดสถานที่รับบริจาคหรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไร  
และท าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไปตามสถานที่และวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ ฯ และการประชาสัมพันธ์ 
หน่วยงานออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่การเรี่ยไรไม่สามารถ
ออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ให้หน่วยงานจัดท าเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินไว้เพื่อให้ตรวจสอบได้ 
หน่วยงานจัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน  
90 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือในกรณีที่ เป็นการเรี่ยไรที่กระท าอย่างต่อเนื่องให้หน่วยงาน
ด าเนินการทุก 3 เดือน และปิดประกาศบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไรโดยเปิดเผย 
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หน่วยงานรายงานการเงินและบัญชีการรับจ่ายเงินให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่ได้จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงิน และหรือทรัพย์สินแล้วเสร็จ หรือทุก 3 เดือน ในกรณีที่เป็นการเรี่ยไร
อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานส่งเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรให้แก่บุคคลหรือนิติบุคลที่ด าเนินการจัดให้มี 
การเรี่ยไร พร้อมเอกสารหลักฐาน หน่วยงานรายงานผลการเรี่ยไรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับทราบ (ผ่านหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) หน่วยงานรายงานผลการส่งเสริม
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ตามรอบระยะเวลาและรูปแบบที่ก าหนด และหน่วยงานจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการเรี่ยไร
แสดงโดยเปิดเผยให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 

  3.1.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   (1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว ประสานขอหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร (หมายถึงมีส่วนร่วมในการจัดเก็บ
รายได้จากการเรี่ยไร) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตท้องที่เกิน ๑ จังหวัด 
   (2) หน่วยงานที่ประสงค์จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรต้องตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว ดังนี้ 
    (2.1) โครงการจัดให้มีการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร และหรือรายละเอียด 
ของการจัดให้มีการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
    (2.2) หลักฐานการขอรับการอนุญาตให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือท าการเรี่ยไร ในกรณี 
ที่หน่วยงานของรัฐที่ยื่นค าขออนุมัติต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร 
    (2.3) ใบอนุญ าตจัด ให้มี การเรี่ ยไร (ร .3 ) และใบอนุญาตท าการเรี่ย ไร (ร.4 )  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร โดยตรวจสอบวัตถุประสงค์ จ านวนเงินที่จะเรี่ยไร วิธีท าการเรี่ยไร  
วันเวลาที่อนุญาตให้ท าการเรี่ยไร และวันหมดอายุของใบอนุญาต 
     • กรณีท าการเรี่ยไรในกรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตต้องปรากฏการลงลายมือชื่อ 
เปน็หลักฐานการได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมการปกครองเท่านั้น 
     • กรณี จั ดให้ มี หรือท าการเรี่ ยไรในเขตอ าเภอ หรือจั งหวัด อ่ืนนอกจาก
กรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตต้องปรากฏการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานการได้รับการอนุญาตจากนายอ าเภอ  
หรือปลัดอ าเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ แล้วแต่กรณี  ยกตัวอย่างเช่น กรณีการปั่นจักรยานการกุศล 
เพ่ือสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จัดให้มีการปั่นจักรยานผ่าน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ ก อ าเภอ ข  
และอ าเภอ ค โดยมีจุดรับการเรี่ยไรคือ อ าเภอ ก และอ าเภอ ค บุคคลหรือนิติบุคคลที่จัดให้มีหรือท าการเรี่ยไร
จะต้องได้รับการอนุญาตจากนายอ าเภอ ก และอ าเภอ ค ในส่วนของอ าเภอ ข ไม่ต้องรับการอนุญาต 
จากนายอ าเภอ ข เนื่องจากไม่ได้เป็นจุดรับการเรี่ยไร 
    (2.4) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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   (3) ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานส่งเรื่องลงนามเพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมเจ้าสังกัด หรือที่เทียบเท่า (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ ดังนี้ 
     • กรณีราชการบริหารส่วนกลาง ส่งเรื่องเสนอไปยังรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ที่ก ากับดูแลหน่วยงานที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร) ลงนาม 
     • กรณีส่วนภูมิภาค ส่งเรื่องเสนอไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ลงนาม 
   (4) ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานเสนอการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรไปยังหัวหน้า 
ส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัด หรือที่เทียบเท่า (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ 
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ด าเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนยื่นเอกสารขออนุมัติเข้าไป 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
 
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (5) กองกฎหมายเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพิจารณา 
   (6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    (6.1) กรณีไม่เห็นชอบ กองกฎหมายแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการตามความเห็น 
ของกองกฎหมายทีเ่สนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    (6.2) กรณีเห็นชอบ ด าเนินการ ดังนี้ 
      • กองกฎหมาย แจ้งผลให้หน่วยงานทราบและด าเนินการเตรียมหลักฐาน  
เพ่ือประกอบค าขออนุมัตใิห้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
      • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ขอรายงานผล 
การให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ จากกองกฎหมายเป็นรายไตรมาส 
 
 
 
 

ส่งโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
ไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 
ครบก าหนดเสนอขอความเห็นชอบล่วงหน้า 60 วนั  
ก่อนยื่นเอกสารขออนุมัติให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องการเรี่ยไร 
ตอ่ กคร. 
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   (7) หน่วยงานเตรียมหลักฐานเพ่ือประกอบค าขออนุมัติให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
ดังนี้ 
    (7.1) แบบ กคร. 2  
    (7.2) โครงการที่จัดให้มีการเรี่ยไร (โครงการของหน่วยงานเจ้าภาพ) และหรือ
รายละเอียดของการจัดให้มีการเรี่ยไร 
    (7.3) หลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานระดับกรมเจ้าสังกัด หรือที่เทียบเท่า
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ยื่นค าขออนุมัติมิใช่หน่วยงานระดับกรม หรือทีเ่ทียบเท่า 
    (7.4) หลักฐานการขอรับการอนุญาตให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือท าการเรี่ยไร ในกรณี 
ที่หน่วยงานของรัฐที่ยื่นค าขออนุมัติต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร 
    (7.5) ส าเนาใบอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลจัดให้มีหรือท าการเรี่ยไรตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร 
    (7.6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   (8) หน่วยงานยื่น เอกสารหลักฐานค าขออนุมัติตามข้อ 6  ต่อส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วัน ก่อนท าการเรี่ยไร  
 
  ตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
   ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและหน่วยงานไม่อาจยื่นค าขออนุมัติเป็นการล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนท าการเรี่ยไรได้ หน่วยงานอาจยื่นค าขออนุมัติเป็นการล่วงหน้าไม่น้ อยกว่า ๑๕ วัน  
ก่อนท าการเรี่ยไร ทั้งนี้  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ที่จะรับเรื่อง
ดังกล่าวไว้พิจารณาหรือไม่ก็ได้ 
 
 
 
 
 

ยื่นค าขออนุมัติ กคร. 
เมือ่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
ครบก าหนดยื่นล่วงหนา้ 30 วัน  
และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ท าการเรี่ยไรได้ 
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  ตัวอย่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
   (9) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ น าเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมชี้ แจงข้อมูล 
และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอนุมัติให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร
   (10) คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พิจารณาอนุมัติ ให้ เข้าไป 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
   (11) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ แจ้งผลการพิจารณา 
ให้หน่วยงานขออนุมัติให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรทราบ 
   (12) หน่วยงานแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการจัดเตรียมความพร้อม เช่น ประชุมวางแผน 
การด าเนินโครงการ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เปิดบัญชีรับเงิน 
จากการเรี่ยไร เป็นตน้ 
   (13) หน่วยงานประกาศประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ก าหนดสถานที่ 
รับบริจาคหรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินที่ ได้จากการเรี่ยไร และท าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไปตามสถานที่ 
และวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ ฯ และการประชาสัมพันธ์ 
   (14) หน่วยงานออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง 
เว้นแต่การเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ให้หน่วยงานจัดท าเป็นบัญชีการรับเงิน 
หรือทรัพย์สินไว้เพื่อให้ตรวจสอบได้ 
   (15) หน่วยงานจัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชี  
ของทางราชการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระท าอย่างต่อเนื่ อง 
ให้หน่วยงานด าเนินการทุก 3 เดือน และปิดประกาศบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไรโดยเปิดเผย 
ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือให้บุคคลทั่วไปทราบ 
   (16) หน่วยงานส่งเงินหรือทรัพย์สินที่ ได้จากการเรี่ยไรให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล ฯ  
พร้อมเอกสารหลักฐาน 
 
 
 

ยื่นค าขออนุมัติต่อ กคร. 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 
ครบก าหนดยื่นล่วงหนา้ 15 วัน  
และให้อยู่ในดุลพินิจของ กคร.  



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน 
 ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-004 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้   11 กรกฎาคม 2562 หน้า 46 ของ 61 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

   (17) หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
    (17.1) รายงานการเงินและบัญชีการรับจ่ายเงินให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงิน และหรือทรัพย์สินแล้วเสร็จ หรือทุก 3 เดือน 
ในกรณีท่ีเป็นการเรี่ยไรอย่างต่อเนื่อง 
    (17.2) รายงานผลการเรี่ยไรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับทราบ (ผ่านหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) 
    (17.3) รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
กรณีการเรี่ยไร ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามรอบระยะเวลาและรูปแบบที่ก าหนด 
(รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)  
   (18) หน่วยงานจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการเรี่ยไรแสดงโดยเปิดเผย ณ สถานที่
ของหน่วยงาน และหรือเว็บไซต์หน่วยงาน และหรือสื่อสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลหรือค้นหาศึกษาข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน 
 ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-004 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้   11 กรกฎาคม 2562 หน้า 47 ของ 61 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

  3.1.5 กรณีหน่วยงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร (มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ 
    ในการจัดให้มีการเรี่ยไร) ในเขตจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

ตามระยะ 
เวลาของ
หน่วยงาน 

 

หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไป 
มีส่วน
เกี่ยวข้องกับ
การเรี่ยไร 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามระยะ 
เวลาของ
หน่วยงาน 
 

หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไป 
มีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับ
การเรี่ยไร 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามระยะ 
เวลาของ
หน่วยงาน 
 

หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไป 
มีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับ
การเรี่ยไร 

(1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดร้ับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคมุ
การเรีย่ไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว ประสาน

ขอหน่วยงานให้เข้าไปมสี่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 

(๒) หน่วยงานท่ีจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการเรี่ยไรมอบหมาย
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังนี้ 
 (2.1) โครงการจดัให้มีการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
  /รายละเอียดของการจดัให้มีการเข้าไปมสี่วนเกี่ยวข้อง
  กับการเรีย่ไร 
 (2.2) หลักฐานการขอรับการอนุญาตใหจ้ัดให้มีการเรี่ยไร 
  หรือท าการเรี่ยไร ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ยื่น 
  ค าขออนุมัติต้องไดร้ับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
  การควบคุมการเรีย่ไร 
 (2.3) ส าเนาใบอนุญาตให้บุคคลหรือนิตบิุคคลจัดใหม้ ี
  หรือท าการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุ 
  การเรีย่ไร 
 (2.4) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ก 

(3) ผู้รับผิดชอบส่งเรื่องเสนอหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน
ลงนามในหนังสือเพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมเจา้สังกัด หรือทีเ่ทียบเท่า (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน 
 ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-004 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้   11 กรกฎาคม 2562 หน้า 48 ของ 61 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

    

4  
 
 
 
 
 

 หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไป 
มีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับ
การเรี่ยไร 

5  
 
 
 

 กองกฎหมาย 

6  
 
 
 
 
 

 - กองกฎหมาย 
- ศปท.สธ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

ก 

(5) กองกฎหมายเสนอความเห็นตอ่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อพิจารณา 

(4) ผู้รับผิดชอบส่งเรื่องเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกดั 
หรือท่ีเทียบเท่า (ปลดักระทรวงสาธารณสุข) ให้ความเห็นชอบ

โครงการ ด าเนินการล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 60 วัน  
ก่อนยื่นเอกสารขออนุมตัิต่อ กคร.จังหวัด 

ผ่านกองกฎหมาย 
 

 

(6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

(6.2) กรณีเห็นชอบ ด าเนินการ ดังนี้ 
 - กองกฎหมายด าเนินการแจ้งผลให้หน่วยงานทราบและด าเนินการต่อไป 
 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอรายงาน 
ผลการให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ จากกองกฎหมาย เป็นรายไตรมาส 
 

(6.1) กรณไีม่เห็นชอบ กองกฎหมายแจง้ให้หน่วยงาน
 ด าเนินการตามความเห็นของกองกฎหมาย 
 ทีเ่สนอต่อปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ข 

ล าดับ 4-6 
ใช้เวลา 
ไม่น้อยกวา่ 
60 วัน 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน 
 ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-004 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้   11 กรกฎาคม 2562 หน้า 49 ของ 61 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

    

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามระยะ 
เวลาของ
หน่วยงาน 

 

หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไป 
มีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับ
การเรี่ยไร 

8  
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
30 วัน 

 

หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไป 
มีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับ
การเรี่ยไร 

9  
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 9-11 
ตามระยะ 
เวลาของ 
กคร.จังหวัด 

กคร.จังหวัด 

ข 

(7) หน่วยงานเตรยีมหลักฐานเพื่อประกอบค าขออนุมัติ 
 ใหเ้ข้าไปมีส่วนเกีย่วข้องกบัการเรีย่ไร ดังนี ้
 (7.1) แบบ กคร. 2 
 (7.2) โครงการจดัให้มีการเรีย่ไร /รายละเอียดของการจดั 

ให้มีการเรี่ยไร 
 (7.3) หลักฐานการไดร้ับความเห็นชอบจากหน่วยงาน 
  ระดับกรมเจา้สังกัดหรือที่เทียบเทา่ในกรณีที่หน่วยงาน
  ของรัฐที่ยื่นค าขออนุมัติมิใช่หน่วยงานระดับกรม
  หรือทีเ่ทียบเท่า 
 (7.4) หลักฐานการขอรับการอนุญาตใหจ้ัดให้มีการเรี่ยไร 
  หรือท าการเรี่ยไร ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ยื่น 
  ค าขออนุมัติต้องไดร้ับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
  การควบคุมการเรีย่ไร 
 (7.5) ส าเนาใบอนุญาตให้บุคคลหรือนิตบิุคคลจัดใหม้ ี
  หรือท าการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุ 
  การเรีย่ไร 
 (7.6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 

(8) หน่วยงานยื่นเอกสารหลักฐานค าขออนุมัติต่อ 
ส านักงานเลขานกุารคณะกรรมการควบคุมการเรีย่ไรจังหวดั  

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนท าการเรี่ยไร 

(9) เลขานุการคณะกรรมการควบคมุการเรีย่ไรจังหวดั  
น าเรื่องเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการควบคมุการเรี่ยไรจังหวดั  

โดยมผีู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมช้ีแจงรายละเอียด 
ในการพิจารณาอนุมัติให้เขา้ไปมสีว่นเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร  

ค 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน 
 ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-004 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้   11 กรกฎาคม 2562 หน้า 50 ของ 61 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 (10) คณะกรรมการควบคุมการเรีย่ไรจังหวัด 
(กคร.จังหวัด) พิจารณา 

 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

    

10  
 
 
 
 
 

ล าดับ 9-11 
ตามระยะ 
เวลาของ 
กคร.จังหวัด 

กคร.จังหวัด 

11  
 
 

 
 

ล าดับ 9-11 
ตามระยะ 
เวลาของ 
กคร.จังหวัด 

กคร.จังหวัด 

12  
 
 
 

ตามระยะ 
เวลาของ
หน่วยงาน 
 

หน่วยงานทีจ่ะ
เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้อง 
กับการเรีย่ไร 

13  
 
 
 

ตามที่
ก าหนดไว้ 
ในโครงการ 

หน่วยงานทีจ่ะ
เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้อง 
กับการเรีย่ไร 

14  
 
 
 

ตามที่
ก าหนดไว้ 
ในโครงการ 

หน่วยงานทีจ่ะ
เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้อง 
กับการเรีย่ไร 

15  
 
 
 
 
 
 
 

90 วัน 
หรือ 
ทุก 3 เดือน 
 

หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไป 
มีส่วน
เกี่ยวขอ้ง 
กับการเรีย่ไร 

  
 

  

ค 

(11) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรีย่ไรจังหวดั 
แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบ 

(12) หน่วยงานแจ้งผูร้ับผดิชอบโครงการจัดเตรยีมความพร้อม 

(13) หน่วยงานประกาศและท าการเรีย่ไร 

(14) หน่วยงานจัดท าหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สิน 
ให้แก่ผู้บริจาค 

(15) หน่วยงานจัดท าบญัชีการรับเงินหรือสินทรัพย ์

ง 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

    

16  
 
 
 
 

ภายใน  
7 วันท าการ 
หลังจาก
จัดท าบัญชี
ตามล าดบั 15  
แล้วเสร็จ 
 

หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไป 
มีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับ
การเรี่ยไร 

17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 วัน 
หลังจาก
จัดท าบัญชี
ตามล าดบั 15 
แล้วเสร็จ 

หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไป 
มีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับ
การเรี่ยไร 

17  
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกวา่ 
30 วัน 

หน่วยงาน 
ที่จะเข้าไป 
มีส่วน
เกี่ยวขอ้ง 
กับการเรีย่ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ง 

(17) หน่วยงานด าเนินการ ดังนี ้
 (17.1) รายงานการเงินและบญัชีการรับจา่ยเงินให้ส านกังาน 
   การตรวจเงินแผน่ดินภูมภิาค ภายใน 30 วัน 
 (17.2) รายงานผลการเรี่ยไรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการให ้
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับทราบ  
   (ผ่านหัวหนา้ศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต  
   กระทรวงสาธารณสุข) 
 (17.3) รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
   ข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร ให้ศูนย์ปฏิบัติการ 
   ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
   ตามรอบระยะเวลา และรูปแบบที่ก าหนด  

(16) หน่วยงานส่งเงินหรือทรัพย์สนิท่ีได้จากการเรีย่ไร 
ให้แก่บุคคลหรือนติิบุคคล ฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน 

(18) หน่วยงานจดัใหม้ีเอกสารเกีย่วกับการเข้าไป 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร แสดงโดยเปิดเผยให้ประชาชน

สามารถเข้าตรวจสอบข้อมลูได ้
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  3.1.5.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว ประสานขอให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร
(หมายถึง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ในการจัดให้มีการเรี่ยไร) ในเขตท้องที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
หน่วยงานที่ประสงค์จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมการเรี่ยไรแล้ว ผู้รับผิดชอบส่งเรื่องเสนอหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
  - กรณีราชการบริหารส่วนกลาง หน่วยงานที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ส่งเรื่องเสนอ 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่ก ากับดูแลหน่วยงานที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร) ลงนามในหนังสือถึง
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัด หรือทีเ่ทียบเท่า (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เพ่ือขอความเห็นชอบ 
  - กรณีราชการบริหารส่วนภูมิภาค หน่วยงานที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ส่งเรื่อง
เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ลงนามในหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัด หรือที่เทียบเท่า
(ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เพ่ือขอความเห็นชอบ 
   กองกฎหมาย จะด าเนินการเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพิจารณา ในกรณี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่เห็นชอบ กองกฎหมายแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการตามความเห็นของกองกฎหมาย 
ที่เสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข และในกรณีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบ กองกฎหมายด าเนินการ 
แจ้งผลให้หน่วยงานทราบเพ่ือเตรียมหลักฐานใช้ประกอบค าขออนุมัติ ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร  
ทั้งนี้ ในช่วงเวลาขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัด หรือที่เทียบเท่า(ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข) หน่วยงานที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ต้องด าเนินการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน 
ก่อนยื่นเอกสารขออนุมัติให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จะด าเนินการขอรายงานผลการให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ 
จากกองกฎหมาย เป็นรายไตรมาส หน่วยงานด าเนินการยื่นขออนุมัติเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนท าการเรี่ยไร เมื่อได้รับการอนุมัติ 
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการจัดเตรียมความพร้อมโครงการ ฯ หน่วยงาน
ประกาศประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ก าหนดสถานที่รับบริจาคหรือวิธีการที่จะรับเงิน
หรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรและท าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไปตามสถานที่และวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ ฯ 
และการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง  
เว้นแต่การเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้  ให้หน่วยงานจัดท าเป็นบัญชีการรับเงิน 
หรือทรัพย์สินไว้เพ่ือให้ตรวจสอบได้ หน่วยงานจัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไร 
ตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไร 
ที่กระท าอย่างต่อเนื่องให้หน่วยงานด าเนินการทุก 3 เดือน และปิดประกาศบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สิน 
จากการเรี่ยไรโดยเปิดเผย หน่วยงานรายงานการเงินและบัญชีการรับจ่ายเงินให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงิน และหรือทรัพย์สินแล้วเสร็จ หรือทุก 3 เดือน  
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ในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานส่งเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล 
ที่ด าเนินการจัดให้มีการเรี่ยไร พร้อมเอกสารหลักฐาน หน่วยงานรายงานผลการเรี่ยไร เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ (ผ่านหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) 
หน่วยงานรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร  
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามรอบระยะเวลาและรูปแบบที่ก าหนด และหน่วยงาน
จัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการเรี่ยไรแสดงโดยเปิดเผยให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ ไม่น้อยกว่า  
30 วัน  
 

  3.1.5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   (1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว ประสานขอหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร (หมายถึงมีส่วนร่วมในการจัดเก็บ
รายได้จากการเรี่ยไร) ในเขตท้องทีจ่ังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
   (2) หน่วยงานที่ประสงค์จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ต้องตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว ดังนี้ 
    (2.1) โครงการจัดให้มีการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร และหรือรายละเอียด 
ของการจัดให้มีการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
    (2.2) หลักฐานการขอรับการอนุญาตให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือท าการเรี่ยไร ในกรณี 
ที่หน่วยงานของรัฐที่ยื่นค าขออนุมัติต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร 
    (2.3) ใบอนุญ าตจัด ให้มี การเรี่ ยไร (ร .3 ) และใบอนุญาตท าการเรี่ย ไร (ร.4 ) 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร โดยตรวจสอบวัตถุประสงค์ จ านวนเงินที่จะเรี่ยไร วิธีท าการเรี่ยไร 
วันเวลาที่อนุญาตให้ท าการเรี่ยไร และวันหมดอายุของใบอนุญาต 
      • กรณีท าการเรี่ยไรในกรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตต้องปรากฏการลงลายมือชื่อ 
เป็นหลักฐานการได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมการปกครองเท่านั้น 
      • กรณี จั ดให้ มี หรื อท าการเรี่ ยไรในเขตอ าเภอ หรือจั งหวัด อ่ืนนอกจาก
กรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตต้องปรากฏการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานการได้รับการอนุญาตจากนายอ าเภอ  
หรือปลัดอ าเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ แล้วแต่กรณี  ยกตัวอย่างเช่น กรณีการปั่นจักรยานการกุศล 
เพ่ือสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จัดให้มีการปั่นจักรยานผ่าน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ ก อ าเภอ ข  
และอ าเภอ ค โดยมีจุดรับการเรี่ยไรคือ อ าเภอ ก และอ าเภอ ค บุคคลหรือนิติบุคคลที่จัดให้มีหรือท าการเรี่ยไร
จะต้องได้รับการอนุญาตจากนายอ าเภอ ก และอ าเภอ ค ในส่วนของอ าเภอ ข ไม่ต้องรับการอนุญาต  
จากนายอ าเภอ ข เนื่องจากไม่ได้เป็นจุดรับการเรี่ยไร  
    (2.4) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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   (3) ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานส่งเรื่องลงนามเพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมเจ้าสังกัด หรือที่เทียบเท่า (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ ดังนี้ 

     • กรณีราชการบริหารส่วนกลาง ส่งเรื่องเสนอไปยังรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ที่ก ากับดูแลหน่วยงานที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร) ลงนาม 

     • กรณีส่วนภูมิภาค ส่งเรื่องเสนอไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ลงนาม 
   (4) ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานเสนอการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรไปยังหัวหน้า 
ส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัด หรือที่เทียบเท่า (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ให้ความเห็นชอบโครงการ ฯ  
ผ่านกองกฎหมาย ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนยื่นเอกสารขออนุมัติให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
ต่อคณะกรรมการควบคมุการเรี่ยไรจังหวัด  
 
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
   (5) กองกฎหมายเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพิจารณา 
   (6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    (6.1) กรณีไม่เห็นชอบ กองกฎหมายแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการตามความเห็นของ 
กองกฎหมายทีเ่สนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    (6.2) กรณีเห็นชอบ ด าเนินการ ดังนี้ 
      • กองกฎหมาย แจ้งผลให้หน่วยงานทราบและด าเนินการเตรียมหลักฐาน  
เพ่ือประกอบค าขออนุมัติให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
      • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอรายงานผลการให้ 
ความเห็นชอบโครงการ ฯ จากกองกฎหมายเป็นรายไตรมาส 
   (7) หน่วยงานเตรียมหลักฐานเพ่ือประกอบค าขออนุมัติให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
ดังนี้ 
    (7.1) แบบ กคร. 2  
    (7.2) โครงการที่จัดให้มีการเรี่ยไร (โครงการของหน่วยงานเจ้าภาพ) และหรือ
รายละเอียดของการจัดให้มีการเรี่ยไร 
 

ส่งโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ 
ไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 
ครบก าหนดเสนอขอความเห็นชอบล่วงหน้า 60 วนั  
ก่อนยื่นเอกสารขออนุมัติให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องการเรี่ยไร 
ต่อ กคร. จังหวัด  
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    (7.3) หลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานระดับกรมเจ้าสังกัด หรือที่เทียบเท่า
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ยื่นค าขออนุมัติมิใช่หน่วยงานระดับกรม หรือเทียบเท่า 
    (7.4) หลักฐานการขอรับการอนุญาตให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือท าการเรี่ยไร ในกรณี 
ที่หน่วยงานของรัฐที่ยื่นค าขออนุมัติต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร 
    (7.5) ส าเนาใบอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลจัดให้มีหรือท าการเรี่ยไรตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร 
    (7.6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   (8) หน่วยงานยื่น เอกสารหลักฐานค าขออนุมัติตามข้อ 6  ต่อส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนท าการเรี่ยไร  
 
  ตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 

 
   ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและหน่วยงานไม่อาจยื่นค าขออนุมัติเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
๓๐ วัน ก่อนท าการเรี่ยไรได้หน่วยงานอาจยื่นค าขออนุมัติเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนท าการเรี่ยไร 
ทั้งนี ้ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ทีจ่ะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาหรือไม่ก็ได้ 
 
  ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นค าขออนุมัติ กคร.จังหวัด 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
ครบก าหนดยื่นล่วงหนา้ 30 วัน  
และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ท าการเรี่ยไรได ้

ยื่นค าขออนุมัติต่อ กคร.จังหวัด 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 
ครบก าหนดยื่นล่วงหนา้ 15 วัน  
และให้อยู่ในดุลพินิจของ กคร. จังหวัด 
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   (9) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด น าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรของจังหวัด  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอนุมัติใหเ้ข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
   (10) คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานจังหวัด พิจารณาอนุมัติ ให้ เข้าไป 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
   (11) เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงาน 
ขออนุมัติให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรทราบ 
   (12) หน่วยงานแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการจัดเตรียมความพร้อม เช่น ประชุมวางแผน 
การด าเนินโครงการ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เปิดบัญชีรับเงิน 
จากการเรี่ยไร เป็นตน้ 
   (13) หน่วยงานประกาศประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ก าหนดสถานที่ 
รับบริจาคหรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไร และท าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไปตามสถานที่ 
และวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ ฯ และการประชาสัมพันธ์ 
   (14) หน่วยงานออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง 
เว้นแต่การเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ให้หน่วยงานจัดท าเป็ นบัญชีการรับเงิน 
หรือทรัพย์สินไว้เพื่อให้ตรวจสอบได้ 
   (15) หน่วยงานจัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชี  
ของทางราชการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระท าอย่างต่อเนื่อง 
ให้หน่วยงานด าเนินการทุก 3 เดือน และปิดประกาศบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไรโดยเปิดเผย  
ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือให้บุคคลทั่วไปทราบ 
   (16) หน่วยงานส่งเงินหรือทรัพย์สินที่ ได้จากการเรี่ยไรให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล ฯ  
พร้อมเอกสารหลักฐาน 
   (17) หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
    (17.1) รายงานการเงินและบัญชีการรับจ่ายเงินให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภูมิภาค ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงิน และหรือทรัพย์สินแล้วเสร็จ หรือทุก 3 เดือน  
ในกรณีท่ีเป็นการเรี่ยไรอย่างต่อเนื่อง 
    (17.2) รายงานผลการเรี่ยไรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับทราบ (ผ่านหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข) 
    (17.3) รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
กรณีการเรี่ยไร ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามรอบระยะเวลาและรูปแบบที่ก าหนด 
(รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 
   (18) หน่วยงานจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการเรี่ยไรแสดงโดยเปิดเผย ณ สถานที่
ของหน่วยงาน และหรือเว็บไซต์หน่วยงาน และหรือสื่อสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลหรือค้นหาศึกษาข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ 
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บทท่ี 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 

4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
 2. ระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีวา่ด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 
 3. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการกับสิ่งของที่หน่วยงานของรัฐได้รับมาจากการเรี่ยไรโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 4. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐ 
ท าการเรี่ยไรโดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ตามข้อ 19 (4) และ (5) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2544  
 5. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐ 
ท าการเรี่ยไรโดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ตามข้อ 19 (4) และ (5) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
 6. ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่น 
ค าขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไรหรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
 7. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.042.4/ว 618 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ประกาศ
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขออนุมัติ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
 8. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.044.3/ว 328 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 9. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0202.1.6/ว 634 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง  
การให้ถือปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการจัดให้มีการเรี่ยไรตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไร 
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 10. พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 
 11. กฎกระทรวง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร 
และท าการเรี่ยไร พ.ศ. 2548 
 12. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดแบบค าขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและท าการเรี่ยไร พ.ศ. 2548 
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4.2 การจัดเก็บเอกสาร 
ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา 

คู่มือแนวทาง 
การปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข 
การเรี่ยไรของ
หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
 

1 ปี 
(ทบทวน) 

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

กลุ่มงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

Available 

 
4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
 บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรหน่วยงานภายนอก และบุคคลทั่วไป 
 
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล 
 -ระดับความส าเร็จของการก ากับ ติดตาม การรายงานกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ 
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บทท่ี 5 
 

ภาคผนวก 
 

           
5.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดท า Work Flow 

 
สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

 
 
 
 
 

 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การลงนาม การอนุมัติ เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
 

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 
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5.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ส าเนา 
ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ที่ ๒๓๐๘/๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงาน 

ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
  ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร พร้อมทั้งก าชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการเรี่ยไรให้ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด นั้น 

  ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร ที่ก าหนดไว้ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอแต่งตั้งคณะท างาน
จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้ 
 1. องคป์ระกอบ 
  1) นายยงยศ  ธรรมวุฒ ิ   ประธานคณะท างาน 
   ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  
   (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

  2) นายสุเมธี  วิทุนัด    คณะท างาน 
   นิติกร 

  ๓) นางสาวภุมรินทร์ กิตติผลานันท์   คณะท างาน 
   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
  ๔) นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช   คณะท างานและเลขานุการ 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  ๕) นางสาวพลอยนลิน ค่ าคูณ    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  ๖) นายพศวีร์  วัชรบุตร    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

๗) นายสัญทนา... 
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  ๗) นายสัญทนา นาท่ม    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  ๘) นางสาวศุทธินี นิลคง    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ 

 2. อ านาจหน้าที่ 
  1) พิจารณาทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
  2) วิ เคราะห์ขั้นตอนกระบวนการ ออกแบบกระบวนการ สอดคล้องตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  3) จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดส านัก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  4) สื่อสารท าความเข้าใจคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ๕) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  ๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม พ.ศ. 25๖๑ 

  ลงชื่อ     นางพรรณพิมล วิปุลากร 
 
 
 
 
 
 ส าเนาถูกต้อง 
 
 
 
 
 

(นางพรรณพิมล วิปุลากร) 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

พลอยนลิน  ค่ าคูณ 
(นางสาวพลอยนลิน  ค่ าคูณ) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
9 กรกฎาคม 2561 
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ประเด็นถาม-ตอบ 
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ประเด็นถาม-ตอบ 
 

ล าดับ ประเด็นถาม-ตอบ 
1 ถาม “การเรี่ยไร” กับ “การบริจาค” แตกต่างกันอย่างไร 

ตอบ การเรี่ยไร หมายถึง การเก็บเงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สิน 
ตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการ 
ซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน  ชดใช้หรือบริการ
ธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 
การบริจาค หมายถึง การให้เงินหรือทรัพย์สินโดยมิได้มีการเรียกร้องหรือร้องขอ  
เพ่ือใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยระบุวัตถุประสงค์หรือไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์  
หรือระบุวัตถุประสงค์ไว้ไม่ชัดแจ้ง 

2 ถาม ยกตัวอย่างกิจกรรมที่เป็นการเรี่ยไร มีอะไรบ้าง 
 ตอบ ทอดผ้าป่า การจ าหน่ายบัตรกิจกรรมเพ่ือการกุศล เช่น กอล์ฟ มวย เดิน-วิ่ง ฟุตบอล 

คอนเสิร์ต จ าหน่ายเสื้อ เข็มกลัด กระเป๋า ของที่ระลึก การขอรับบริจาคเงิน เป็นต้น 
3 ถาม “เงินที่ได้จากการเรี่ยไร” และ “เงินที่ได้จากการบริจาค” มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ 

จัดหาและการพัสดุ แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

ตอบ “เงินที่ได้จากการเรี่ยไร” และ “เงินที่ได้จากการบริจาค” มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการพัสดุ แตกต่างกัน ดังนี้ 
“เงินที่ได้จากการเรี่ยไร”ต้องจัดซื้อจัดหาและการพัสดุ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
“เงินที่ได้จากการบริจาค” ต้องจัดซื้อจัดหาและการพัสดุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาค 
ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 

4 ถาม หน่วยงานของรัฐ สามารถด าเนินการจัดให้มีการเรี่ยไรได้หรือไม่ 

ตอบ ตามหลักเกณฑ์ไม่ประสงค์ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร แต่ถ้าจ าเป็นต้องท า 
การเรี่ยไร หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไร 
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการควบคุม 
การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขออนุมัติ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการเรี่ยไร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ ประเด็นถาม-ตอบ 
5 ถาม กรณีใดบ้างได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด 

 ตอบ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 19 ระบุว่า การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
ดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี 
 (๑) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
 (๒) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้เสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดที่ส าคัญ 
 (๓) เป็นการเรี่ยไรเพ่ือร่วมกันท าบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 (๔) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๑) หรือ (๓) เพ่ือให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจ านวนเงิน
หรือมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท 
 (๕) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๔) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษายกเว้นให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
 (๖) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้น 
ในการขออนุมัติตามระเบียบนี้แล้ว 

6 ถาม ถ้าหน่วยงานของรัฐอ่ืน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การเรี่ยไร หน่วยงานท่านด าเนินการได้ หรือไม่ อย่างไร 

ตอบ สามารถด าเนินการประชาสัมพันธ์ได้ เนื่องจากตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 19 ระบุว่า การเรี่ยไร
หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.
จังหวัด และ (6) ระบุว่า เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ได้รับอนุมัติ 
หรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติตามระเบียบนี้แล้ว ดังนั้น หน่วยงานต้องตรวจสอบ 
ก่อนว่าหน่วยงานของรัฐนั้น ได้รับการอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด หรือได้รับยกเว้น 
ในการขออนุมัติตามระเบียบนี้แล้ว 

7 ถาม หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลได้ 
หรือไม่ อย่างไร 

 ตอบ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 18 ระบุว่า การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
ที่ กคร. หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี จะพิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ ๖ ได้นั้น  
จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด และในข้อ 18 (4) ระบุว่าเป็น 
กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
ดังนั้น หน่วยงานสามารถท าการเรี่ยไรได้ แต่ต้องพิจารณาว่าการเรี่ยไรนั้น เป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว  
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
การเรี่ยไรแล้ว 
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ล าดับ ประเด็นถาม-ตอบ 
8 ถาม กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการจัดให้มีการเรีย่ไร ตวัอย่างเชน่ การขอรับบรจิาคเงิน 

เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งได้ระบุรายการที่จะจัดซื้อไว้ เมื่อได้จัดซื้อถูกต้องครบถ้วน 
ตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุมัตแิล้วยังมีเงินหรือทรัพย์สินเหลือจ่ายอยู่ หนว่ยงานต้องด าเนินการ
อย่างไร 

ตอบ ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนว่ยงานของรัฐ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการด าเนินการกับสิ่งของที่หน่วยงานของรัฐได้รับมาจากการเรี่ยไรโดยฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ลงวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2544 ไดว้างหลักเกณฑ์ไว้ว่า  
“เงินหรือทรัพย์สินที่หนว่ยงานของรัฐรับมาจากการเรีย่ไร ถ้าไม่ต้องจ่ายเพราะไม่อาจด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์แห่งการเรีย่ไรที่แสดงไว้ หรือเหลือจ่ายเพราะเหตุใด หรือได้มา 
โดยฝา่ฝืนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2544 
ให้หน่วยงานของรฐัที่จัดให้มีการเรี่ยไรรายงานให้คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนว่ยงาน
ของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งใหส้่งเงนิหรือทรัพย์สินดังกล่าวไปประกอบการกุศล 
หรือสาธารณประโยชน์อย่างหนึง่อย่างใดตามวัตถุประสงค์ของการเรี่ยไรเดิมหรือตามที่
เห็นสมควร” 

9 ถาม หากหน่วยงานด าเนินการเรี่ยไรไปก่อนได้รับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี 
หน่วยงานต้องด าเนินการอย่างไร 

 ตอบ ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการกับสิ่งของที่หน่วยงานของรัฐได้รับมาจากการเรี่ยไร 
โดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544 ได้วางหลักเกณฑ์ 
ไว้ว่า “เงินหรือทรัพย์สินที่หน่วยงานของรัฐรับมาจากการเรี่ยไร ถ้าไม่ต้องจ่ายเพราะไม่อาจ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการเรี่ยไรที่แสดงไว้ หรือเหลือจ่ายเพราะเหตุใด หรือ 
ได้มาโดยฝ่าฝืนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2544 ให้หน่วยงานของรัฐที่จัดให้มีการเรี่ยไรรายงานให้คณะกรรมการควบคุม 
การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งให้ส่งเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวไปประกอบการ
กุศลหรือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์ของการเรี่ยไรเดิม 
หรือตามที่เห็นสมควร” 

10 ถาม กรณีที่หน่วยงานขออนุมัติจัดให้มีการเรี่ยไรตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม และได้รับเงินหรือทรัพย์สิน 
จากการเรี่ยไรแล้ว แต่ไม่สามารถใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แสดงไว้ได้  
เช่น มีการยกเลิกกิจกรรมหรือไม่อาจจัดกิจกรรมการเรี่ยไรได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ระบุไว้ 
หน่วยงานต้องด าเนินการอย่างไร 

 ตอบ ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนว่ยงานของรัฐ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการกับสิ่งของที่หน่วยงานของรัฐได้รับมาจากการเรี่ยไรโดยฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ ลงวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2544 ไดว้างหลักเกณฑ์ไว้ว่า  
“เงินหรือทรัพย์สินที่หนว่ยงานของรัฐรับมาจากการเรีย่ไร ถ้าไม่ต้องจ่ายเพราะไม่อาจด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์แห่งการเรีย่ไรที่แสดงไว้ หรือเหลือจ่ายเพราะเหตุใด หรือได้มา 
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ล าดับ ประเด็นถาม-ตอบ 
โดยฝา่ฝืนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2544 
ให้หน่วยงานของรฐัที่จัดให้มีการเรี่ยไรรายงานให้คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 
ของหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งให้ส่งเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวไปประกอบการกุศล 
หรือสาธารณประโยชน์อย่างหนึง่อย่างใดตามวัตถุประสงค์ของการเรี่ยไรเดิม 
หรือตามที่เห็นสมควร” 

11 ถาม เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไร 
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549  
มีบทลงโทษหรือไม่ อย่างไร 

 ตอบ เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไร 
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549 มีบทลงโทษ 
คือ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 7 ระบุว่า ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
ตามควรแก่กรณี และในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระท านั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้อง 
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็น 
การฝ่าฝืนกฎหมายอ่ืน ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น 
เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา  ๑๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมองคประกอบคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของ
หนวยงานของรัฐตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
ใหเหมาะสมและมีความคลองตัวในทางปฏิบัติย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการเร่ียไรของหนวยงาน 
ของรัฐ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๘  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเ ร่ียไร 

ของหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ  เรียกโดยยอวา  “กคร.”  

ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ  ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี  ผูแทนกระทรวงกลาโหม  ผูแทนกระทรวงการคลัง  
ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข  ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังอีกไมเกินส่ีคนเปนกรรมการ   
และผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและเลขานุการ 

กคร.  จะแตงต้ังขาราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวนไมเกินสองคน   
เปนผูชวยเลขานุการก็ได” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 
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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวงพร/ผู้จัดทํา 
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๕๙ ง/หน้า ๑๕/๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπæ‘‡»… ÒÚ ß Òı °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÙı

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡°“√‡√’Ë¬‰√
¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√¥”‡π‘π°“√°—∫ ‘Ëß¢Õß∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

‰¥â√—∫¡“®“°°“√‡√’Ë¬‰√‚¥¬ΩÉ“Ωóπ À√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’¥”‡π‘π°“√°—∫ ‘Ëß¢Õß∑’ËÀπà«¬ß“π

¢Õß√—∞‰¥â√—∫¡“®“°°“√‡√’Ë¬‰√ ‚¥¬ΩÉ“ΩóπÀ√◊Õ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’

«à“¥â«¬°“√‡√’Ë¬‰√¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ æ.». ÚıÙÙ

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢âÕ ÒÚ (ı) ·Ààß√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’

«à“¥â«¬°“√‡√’Ë¬‰√¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ æ.». ÚıÙÙ §≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡

°“√‡√’Ë¬‰√¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

‡ß‘πÀ√◊Õ∑√—æ¬å ‘π∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞‰¥â√—∫¡“®“°°“√‡√’Ë¬‰√ ∂â“‰¡àµâÕß®à“¬

‡æ√“–‰¡àÕ“®¥”‡π‘π°“√µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å·Ààß°“√‡√’Ë¬‰√µ“¡∑’Ë‰¥â· ¥ß‰«â À√◊Õ‡À≈◊Õ®à“¬

‡æ√“–‡Àµÿ„¥À√◊Õ‰¥â¡“‚¥¬ΩÉ“Ωóπ√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’«à“¥â«¬°“√‡√’Ë¬‰√¢Õß

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ æ.». ÚıÙÙ „ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑’Ë®—¥„Àâ¡’°“√‡√’Ë¬‰√√“¬ß“π

„Àâ§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡°“√‡√’Ë¬‰√¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“ —Ëß„Àâ àß‡ß‘πÀ√◊Õ

∑√—æ¬å ‘π¥—ß°≈à“« ‰ªª√–°Õ∫°“√°ÿ»≈À√◊Õ “∏“√≥ª√–‚¬™πåÕ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥

µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√‡√’Ë¬‰√‡¥‘¡ À√◊Õµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙÙ

‡¥™  ∫ÿ≠-À≈ß

√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’

ª√–∏“π°√√¡°“√§«∫§ÿ¡°“√‡√’Ë¬‰√

¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπæ‘‡»… ÒÚ ß Òı °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚıÙı

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡°“√‡√’Ë¬‰√

¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

‡√◊ËÕß °“√¬°‡«âπ„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞∑”°“√‡√’Ë¬‰√‰¥â‚¥¬‰¡àµâÕß¢ÕÕπÿ¡—µ‘

µàÕ§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡°“√‡√’Ë¬‰√¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ À√◊Õ§≥–°√√¡°“√

§«∫§ÿ¡°“√‡√’Ë¬‰√®—ßÀ«—¥ µ“¡¢âÕ Ò˘ (Ù) ·≈– (ı) ·Ààß√–‡∫’¬∫

 ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ «à“¥â«¬°“√‡√’Ë¬‰√¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

æ.». ÚıÙÙ

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥®”π«π‡ß‘πÀ√◊Õ¡Ÿ≈§à“∑√—æ¬å ‘π∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

∑”°“√‡√’Ë¬‰√‰¥â‚¥¬‰¡àµâÕß¢ÕÕπÿ¡—µ‘µàÕ§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡°“√‡√’Ë¬‰√¢ÕßÀπà«¬ß“π

¢Õß√—∞·≈–§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡°“√‡√’Ë¬‰√®—ßÀ«—¥ ·≈– ¡§«√°”Àπ¥„ÀâÀπà«¬ß“π

¢Õß√—∞∑’Ë‡¢â“‰ª¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√‡√’Ë¬‰√¢Õß∫ÿ§§≈À√◊Õπ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ

®“°§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡°“√‡√’Ë¬‰√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√§«∫§ÿ¡°“√‡√’Ë¬‰√ µ“¡

¢âÕ Ò¯ (Ù) ·Ààß√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ «à“¥â«¬°“√‡√’Ë¬‰√¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

æ.». ÚıÙÙ ‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ‰¡àµâÕß¢ÕÕπÿ¡—µ‘®“°§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡°“√‡√’Ë¬‰√

À√◊Õ§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡°“√‡√’Ë¬‰√®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢âÕ Ò˘ (Ù) ·≈– (ı) ·Ààß√–‡∫’¬∫ ”π—°

π“¬°√—∞¡πµ√’«à“¥â«¬°“√‡√’Ë¬‰√¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ æ.». ÚıÙÙ §≥–°√√¡°“√

§«∫§ÿ¡°“√‡√’Ë¬‰√¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞Õ“®®—¥„Àâ¡’°“√‡√’Ë¬‰√ ‚¥¬‰¡àµâÕß¢ÕÕπÿ¡—µ‘®“°

§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡°“√‡√’Ë¬‰√¢ÕßÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ À√◊Õ§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡





 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ 
เรื่อง  การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐทําการเรี่ยไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อ 

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด 
ตามข้อ  ๑๙  (๔)  และ  (๕)  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๔   
(ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกําหนดจํานวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่หน่วยงานของรัฐได้รับ
การยกเว้นให้ทําการเรี่ยไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด  ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๔  เรื่อง  การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐทําการเรี่ยไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด  
ตามข้อ  ๑๙  (๔)  และ  (๕)  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๙  (๔)  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
จึงให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๑  ของประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๔  เรื่อง  การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐทําการเรี่ยไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด  
ตามข้อ  ๑๙  (๔)  และ  (๕)  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑  หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการเรี่ยไร  โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุม
การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดได้  สําหรับการเรี่ยไรตาม 
ข้อ  ๑๘  (๑)  หรือ  (๓)  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้จํานวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สิน  หรือจํานวนเงินและ 
มูลค่าทรัพย์สินรวมกันไม่เกินจํานวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

วราเทพ  รัตนากร 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 



 หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนคําขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเร่ียไร 

หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเร่ียไร 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนคําขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดให้มีการเร่ียไร  หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไร  เพื่อให้มีความเหมาะสม 
กับการปฏิบัติราชการย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๒  (๔)  แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  คณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก   
(๑) ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์และ

วิธีการในการย่ืนคําขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเร่ียไร  หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเรี่ยไร  ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๔ 

(๒) ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการย่ืนคําขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเร่ียไร  หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเรี่ยไร  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๖ 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะจัดให้มีการเร่ียไร  ให้ย่ืนคําขออนุมัติตามแบบ  กคร.  ๑  
ท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๔ หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร  ให้ย่ืนคําขอ
อนุมัติตามแบบ  กคร.  ๒  ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๕ การย่ืนคําขออนุมัติให้จัดให้มีการเร่ียไร  หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเร่ียไร 
ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะจัดให้มีการเร่ียไร  หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การเร่ียไร  ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตท้องที่เกินหนึ่งจังหวัด  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นย่ืนคําขอ
อนุมัติต่อสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ  สํานักงานปลัด 
สํานักนายกรัฐมนตรีเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนทําการเร่ียไรหรือเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับ
การเร่ียไร 



 หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๒) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะจัดให้มีการเร่ียไร  หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร  
ในเขตท้องที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง  นอกจากกรณีตาม  (๑)  ให้ย่ืนต่อสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนทําการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง  
กับการเรี่ยไร 

นอกจากวิธีการในการย่ืนคําขออนุมัติตามวรรคหนึ่งแล้ว  หน่วยงานของรัฐอาจยื่นคําขอดังกล่าว
โดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้  โดยให้ส่งไปยังหน่วยงานตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน  และหน่วยงานของรัฐไม่อาจย่ืนคําขออนุมัติให้จัดให้มี
การเร่ียไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรเป็นการล่วงหน้าตามข้อ  ๕  ได้  หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
อาจย่ืนคําขอพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้องซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนดังกล่าวต่อหน่วยงาน 
ตามข้อ  ๕  (๑)  หรือ  (๒)  แล้วแต่กรณี  เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันทําการเร่ียไร 
หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเร่ียไร  ทั้งนี้  ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของ
หน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ที่จะรับเร่ืองดังกล่าวไว้ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๗ หน่วยงานของรัฐที่ได้ย่ืนคําขออนุมัติให้จัดให้มีการเร่ียไร  หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเร่ียไรตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการย่ืนคําขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเร่ียไร  หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเรี่ยไรลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการควบคุม 
การเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการย่ืนคําขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดให้มีการเร่ียไร  หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่   
๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๖  ไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการย่ืนคําขออนุมัติ 
ตามประกาศฉบับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 



แบบ กคร. ๑ 
 

คําขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร 

    (วัน เดือน ปี) ........................................... 

เรียน ........................................................... 

 ช่ือหน่วยงานของรัฐที่ย่ืนคําขออนุมัติ ............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ๑. วัตถุประสงค์ของการเร่ียไร ....................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 ๒. รายละเอียดของการเรี่ยไร 
     ๒.๑  เป็นการเรี่ยไรเพ่ือ  ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐที่ขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไร
น้ันเอง 
   ประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนาประเทศ 
   สาธารณประโยชน์ 
   เป็นการเร่ียไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ซึ่งมิได้รับ
ยกเว้นตามข้อ ๑๙ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
                                        เป็นการเร่ียไรซึ่งหน่วยงานของรัฐได้ย่ืนคําขออนุมัติเป็นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันทําการเรี่ยไร 
                                     เป็นการเรี่ยไรในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน และหน่วยงานของรัฐ
ย่ืนคําขออนุมัติเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันทําการเรี่ยไร โดยมีเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน ดังน้ี 
                     (๑) ........................................................................................ 
                            (๒) ........................................................................................ 
                     (๓) ........................................................................................ 
                            (๔) ........................................................................................ 
  ๒.๒  วิธีการเรี่ยไร ..................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ๒.๓  ระยะเวลาดําเนินการเรี่ยไรต้ังแต่วันที่ .......................... ถึงวันที่ ...................................... 
  ๒.๔  พ้ืนทีท่ําการเรี่ยไร ............................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
  ๒.๕  สถานทีห่รือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร .............................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ๒.๖  วงเงินที่จะทําการเรี่ยไร ................................................................................................... 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

 
  ๒.๗  เรื่องอ่ืน ๆ 
    เคยทําการเรีย่ไรเรื่องใดมาแล้วหรือไม ่
          เคย  ๑. ................................................................          ไม่เคย 
          ๒. ................................................................ 
           ๓. ................................................................ 
   สถานที่ติดต่อ .................................................................................................................... 
.................................................................................... โทรศัพท์ ................................. โทรสาร .......................... 

   ๓. หลักฐานประกอบคําขออนุมัติ 
       โครงการจัดให้มีการเรี่ยไร และหรือ       รายละเอียดของการจัดให้มีการเรี่ยไร 

   หลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานระดับกรมเจ้าสังกัดหรือที่เทียบเท่า 
   ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ย่ืนคําขออนุมัติมิใช่หน่วยงานระดับกรมหรือที่เทียบเท่า 
   หลักฐานการขอรับอนุญาตให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือทําการเรี่ยไรในกรณีที่หน่วยงาน 
   ของรัฐที่ย่ืนคําขออนุมัติต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร และ 

หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   ........................................................................................................................... 
   ........................................................................................................................... 

 ทั้งน้ี  เมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ดําเนินการเรี่ยไรตามคําขอน้ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดแล้ว จะได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเคร่งครัดต่อไป 
 
 
 
                         (ลงช่ือ) ................................................... หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
                         (...................................................) 
                ตําแหน่ง ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           แบบ กคร. ๒  
 

คําขออนุมัติให้เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรีย่ไร 

      (วัน เดือน ปี) ....................................................... 

เรียน ..................................................................... 

 ช่ือหน่วยงานของรัฐที่ย่ืนคําขออนุมัติ ........................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
ช่ือบุคคลหรือนิติบุคคลที่จัดให้มีการเรี่ยไร ........................................................................................................... 
ใบอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลจัดใหม้ีหรอืทําการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร ................. 
................................................................... เลขที่ใบอนญุาต ................................. วันสิ้นอายุ ............................ 
 ๑.  วัตถุประสงค์ของการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไร .................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 ๒.  รายละเอียดของการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไร 
    เป็นการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไรที่ไม่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจาก 
กคร. หรือ กคร. จังหวัด ตามข้อ ๑๙ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๔  
    เป็นการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเร่ียไร และหน่วยงานของรัฐได้ย่ืนคําขออนุมัติ 
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไร 
    เป็นการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไรในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน และ
หน่วยงานของรัฐย่ืนคําขออนุมัติเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเร่ียไร 
โดยมีเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วน ดังน้ี 
                (๑) ........................................................................................ 
                       (๒) ........................................................................................ 
                (๓) ........................................................................................ 
                       (๔) ........................................................................................ 
  ๒.๑  วิธีการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไร ................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ๒.๒  ระยะเวลาดําเนินการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไรต้ังแต่วันที่ ........................... 
ถึงวันที่ ....................................................... 
  ๒.๓  พ้ืนที่การเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไร ............................................................... 
  ๒.๔  สถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไร 
.................................................................................................................................................................... 
  ๒.๕  วิธีการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไร .................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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  ๒.๖  วงเงินที่จะเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไร .......................................................... 
  ๒.๗  เคยเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไรเรื่องใดมาแล้วหรือไม่  
    เคย  ๑. ........................................................         ไม่เคย 
            ๒. ........................................................ 
            ๓. ........................................................ 
   สถานที่ติดต่อ ............................................................................................................... 
.............................................................................. โทรศัพท์ .................................. โทรสาร ............................... 

๓.  หลกัฐานประกอบคําขออนุมัติ 
    โครงการจัดให้มีการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไร และหรือ       รายละเอียดของ

การจัดให้มีการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไร 
    หลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานระดับกรมเจ้าสังกัดหรือที่เทียบเท่า 
   ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ย่ืนคําขออนุมัติมิใช่หน่วยงานระดับกรมหรือที่เทียบเท่า 
    หลักฐานการขอรับอนุญาตให้จัดให้มีการเรีย่ไรหรือทําการเรี่ยไรในกรณีที่หน่วยงาน 
   ของรัฐที่ย่ืนคําขออนุมัติต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร และ 

   สําเนาใบอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลจัดให้มีหรือทําการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วย 
   การควบคุมการเรี่ยไร 

   หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  ...................................................................................... 
  ...................................................................................... 

  ทั้งน้ี เมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเร่ียไรตามคําขอน้ีได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรจังหวัดแล้ว 
จะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเคร่งครัดต่อไป 
 
 
 
                         (ลงช่ือ) ................................................... หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
                         (...................................................) 
                ตําแหน่ง ................................................. 
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พระราชบัญญตัิควบคุมการเร่ียไร 
พุทธศักราช 2487 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480 
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



หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และกําหนดหลักเกณฑวิธีการขออนุญาต 

จัดใหมีการเรี่ยไรและทําการเรี่ยไร 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร  พุทธศักราช 
๒๔๘๗ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) กดกะซวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธสักราช 

๒๔๘๗ 
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 

๒๔๘๗  
ขอ ๒ ใหผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๘ 
(๑) อธิบดีกรมการปกครอง สําหรับในกรุงเทพมหานคร 
(๒) นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี สําหรับในจังหวัด

อื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร 



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๓ ผูใดประสงคจะขออนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไรตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๘ ใหย่ืนคําขอ
อนุญาตตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด พรอมดวยเอกสารหลักฐาน
ตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้น 

ในกรณีท่ีการขออนุญาตตามวรรคหนึ่งเปนการขออนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไรตามมาตรา ๖  
ใหพนักงานเจาหนาที่เสนอคําขออนุญาตตอคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรเพื่อพิจารณาอนุญาต 

ในกรณีท่ีการขออนุญาตตามวรรคหนึ่งเปนการขออนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร  ตามมาตรา ๘  
ใหผูขออนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไรเสนอขอความซึ่งจะนําออกโฆษณา จํานวน ๒ ชุด พรอมคําขออนุญาต 
และถาขอความโฆษณานั้นเปนภาษาตางประเทศใหเสนอคําแปลเปนภาษาไทยดวย 

ขอ ๔ ผูใดประสงคจะขออนุญาตทําการเรี่ยไรตามมาตรา ๘ ใหย่ืนคําขออนุญาตตามแบบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด พรอมดวยรูปถายครึ่งตัวหนาตรงไมสวมหมวกและ
แวนตาสีเขม ขนาด ๖ x ๔ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป และคํารับรองของผูรับอนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไรนั้น  

ขอ ๕ การยื่นคําขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหย่ืน ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
(๒) ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหย่ืน ณ ท่ีทําการปกครองอําเภอ หรือท่ีทําการ

ปกครองกิ่งอําเภอ 
ขอ ๖ ใบอนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร และใบอนุญาตทําการเรี่ยไร ใหเปนไปตามแบบที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด 
ขอ ๗ ใบอนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร และใบอนุญาตทําการเรี่ยไร ท่ีออกใหกอนวันที่

กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ 
ขอ ๘ บรรดาคําขออนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร คําขออนุญาตทําการเรี่ยไร และคําขออื่น  ๆ  

ท่ีไดย่ืนไวตอพนักงานเจาหนาที่กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและอยูระหวางดําเนินการ ใหถือวา
เปนคําขอที่ไดย่ืนตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พลอากาศเอก  คงศักดิ์  วันทนา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่  
๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ใหโอนภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร 
พุทธศักราช ๒๔๘๗ ไปใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบแทน  ดังนั้น สมควรปรับปรุงการแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่และหลักเกณฑวิธีการในการขออนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไรและทําการเรี่ยไรใหสอดคลองกับ
ภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง   กําหนดแบบคําขออนุญาตและแบบใบอนุญาตจัดใหมีการเร่ียไร และทําการเร่ียไร 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๓  ขอ  ๔  และขอ  ๖  ของกฎกระทรวงแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่  
และกําหนดหลักเกณฑวิธีการขออนุญาตจัดใหมีการเร่ียไรและทําการเร่ียไร  พ.ศ. ๒๕๔๘  ซ่ึงออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการเ ร่ียไร  พุทธศักราช   ๒๔๘๗  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   
ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ผูใดประสงคจะขออนุญาตจัดใหมีการเร่ียไรตามมาตรา  ๖  หรือมาตรา  ๘  ใหย่ืนคําขอ
อนุญาตพรอมกับเอกสารหลักฐาน  ตามแบบ ร.๑ ทายประกาศนี้ 

ขอ ๒ ผูใดประสงคจะทําการเร่ียไร  ตามมาตรา  ๘ ใหย่ืนคําขออนุญาตพรอมดวยเอกสาร
หลักฐาน  ตามแบบ ร.๒  ทายประกาศนี้ 

ขอ ๓ ใบอนุญาตจัดใหมีการเร่ียไร และใบอนุญาตทําการเร่ียไรใหเปนไปตามแบบ  ร.๓  
และแบบ ร.๔  ทายประกาศนี้   

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
พลอากาศเอก  คงศักด์ิ  วันทนา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



                     ร.๑ 

 
คําขออนุญาตจัดใหมีการเร่ียไร 

 
เขียนท่ี ................................... 

วันท่ี ........ เดือน .................. พ.ศ. ........ 
 

  ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว ............................................ ช่ือสกุล ....................................... 
เลขประจําตัวประชาชน     -       -        -     -     
สัญชาติ .................... เช้ือชาติ ...................... อายุ .......... ป  อยูบานเลขที่ ..............................หมูท่ี ............... 
ตรอก/ซอย ........................... ถนน ........................ ตําบล/แขวง ......................... อําเภอ/เขต ......................... 
จังหวัด ................................... โทรศัพท ............................................ อาชีพ .................................................. 
 
  ขอยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ี       กรุงเทพมหานคร 
          อําเภอ/กิ่งอําเภอ ......................จังหวัด .................... 

  ซ่ึงผูขออนุญาตจัดใหมีการเรีย่ไร      เคยไดรับอนุญาตมาแลว 
            ยังไมเคยไดรับอนญุาต 
  เพ่ือขออนุญาตจัดใหมีการเรีย่ไร  โดยมรีายละเอียด  ดังนี ้
  ๑. มีวัตถุประสงคเพ่ือ .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  ๒.  เปนจํานวนเงินหรือทรพัยสินอ่ืนอยางสูงท่ีขออนุญาตเรี่ยไร .................................................. 
  ๓.  สถานที่ท่ีจะทําการเรี่ยไร ........................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
  ๔.  ตั้งแตวันท่ี ...... เดือน ................... พ.ศ. ....  ถึงวนัท่ี .......เดือน ..................... พ.ศ. .... 
ระหวางเวลา .................................... ถึงเวลา ...................................... 
  ๕.  วิธีการเก็บรกัษาและทําบัญชีเงินหรือทรัพยสินท่ีเรี่ยไรได ..................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
  ๖.  วิธีทําการเรีย่ไร ...................................................................................................................... 
  ๗.  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานซ่ึงไดลงนามรับรองสําเนาถูกตองไวแลวพรอมกับคําขอ 
ดังตอไปนี ้
 
 

คําขอที่.................../................ 
รับวันที่.................................... 
ลงช่ือ........................ผูรับคําขอ 



-๒- 
 

         (๑)   รูปถายหนาตรง  ขนาด ๖x๔ เซนติเมตร  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาสีเขม   
ซ่ึงถายไวไมเกินหกเดือน  จํานวน  ๒  รูป 

  (๒)   สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบัตรประจาํตัวเจาหนาท่ีของรัฐหรือ 
สําเนาหนังสือสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
    (๓)   สําเนาทะเบียนบาน 
    (๔)   ขอความซ่ึงจะนําออกโฆษณา  หากเปนภาษาตางประเทศใหเสนอคําแปลอันถูกตอง
เปนภาษาไทยดวย  จํานวน  ๒  ชุด 

   (๕)   สําเนาใบอนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร  (แบบ ร.๓)  หรือใบอนุญาตทําการเรี่ยไร   
(แบบ ร.๔)  กรณีเคยไดรับอนุญาตมาแลว  ถามี 
    (๖)   หลักฐานเอกสารแสดงรายละเอียดการจัดใหมีการเรีย่ไรท่ีผานมา  ไดแก  สรุปผล 
การดําเนนิงาน  สรุปยอดบัญชีรายรับ - รายจาย  และรายละเอียดคาใชจายตามวตัถุประสงค  ถามี 
    (๗)   สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่จะเก็บเงิน หรือเก็บเงินท่ีเรีย่ไรได 
    (๘)   เอกสารหลักฐานรับรองความประพฤติจากหนวยงานตนสังกัดหรือบุคคลที่เช่ือถือได 
    (๙)   แผนผังแสดงสถานที่ตั้ง  จัดใหมีการเรีย่ไร  และภาพถาย   

  (๑๐)   หนังสืออนุญาตจากเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินท่ีใชเปนสถานที่จัดใหมี 
การเรี่ยไร  ตาม (๙)  ถามี 
              (๑๑)   ใบรับรองแพทย  
  ๘. กรณีผูยื่นคําขอเปนนติิบุคคลใหผูแทน หรือผูมีอํานาจจดัการแทนนิติบุคคลยื่นคําขอ   
พรอมกับเอกสารหลักฐานตามขอ  ๗  (๑)  ถึง  (๑๑)  และเอกสารหลักฐานซ่ึงไดลงนามรับรองสําเนาถูกตองไวแลว 
ดังตอไปนี ้
                (๑)   สําเนาใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ  สมาคม หรือองคกรนิติบุคคลอ่ืน 
แลวแตกรณี   
                (๒)   สําเนางบดุลในรอบ  ๒  ปท่ีผานมาของมูลนิธิ  สมาคม หรือองคกรนิติบุคคลอ่ืน  ซ่ึง 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดรับรองความถูกตองแลว 
  ขาพเจาขอรับรองวาเปนบุคคลไมตองหามตามมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัตคิวบคุมการเรี่ยไร  
พุทธศักราช  ๒๔๘๗  
 
     (ลงช่ือ) .......................................... ผูขออนุญาต 
                              (...........................................) 



                     ร.๒ 

 
คําขออนุญาตทําการเร่ียไร 

 
เขียนท่ี ................................... 

วันท่ี ........ เดือน .................. พ.ศ. ........ 
 

  ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว ............................................ ช่ือสกุล ....................................... 
เลขประจําตัวประชาชน     -       -        -     -     
สัญชาติ .................... เช้ือชาติ ...................... อายุ .......... ป  อยูบานเลขที่ ..............................หมูท่ี ............... 
ตรอก/ซอย ........................... ถนน ........................ ตําบล/แขวง ......................... อําเภอ/เขต ......................... 
จังหวัด ................................... โทรศัพท ............................................ อาชีพ ................................................. 
 
  ขอยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ี       กรุงเทพมหานคร 
          อําเภอ/กิ่งอําเภอ ......................จังหวัด .................... 

  เพ่ือขออนุญาตทําการเรี่ยไร  โดยมรีายละเอียด  ดังนี ้
  ๑.  ขออนุญาตทําการเรี่ยไรภายในเขตและสถานที่ .................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

๒. ในการเรี่ยไรซ่ึง ........................................................ เปนผูไดรับอนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร 
ตามใบอนุญาตเลขที่ ................................. ลงวนัท่ี .............................................................................................. 
ตั้งแตวันท่ี ......... เดือน .............................. พ.ศ. ........ถึงวนัท่ี .......... เดือน ........................... พ.ศ. .................... 
ระหวางเวลา ........................ ถึงเวลา ........................ 
  ๓.  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลกัฐานซ่ึงไดลงนามรับรองสําเนาถูกตองไวแลวพรอมกับคําขอ 
ดังตอไปนี ้
    (๑)   รูปถายหนาตรง  ขนาด ๖x๔ เซนติเมตร  ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาสีเขม   
ซ่ึงถายไวไมเกินหกเดือน  จํานวน  ๒  รูป 

 (๒)   สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐหรือ 
สําเนาหนังสือสําคัญประจําตัวคนตางดาว  

 (๓)   สําเนาทะเบียนบาน 

คําขอที่.................../................ 
รับวันที่.................................... 
ลงช่ือ........................ผูรับคําขอ 



        -๒- 
 
    (๔)  สําเนาใบอนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร  (แบบ ร.๓)  
    (๕)  แผนผังแสดงสถานที่ตั้ง  ท่ีทําการเรี่ยไร  และภาพถาย  ถามี 
    (๖)  หนังสืออนุญาตจากเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินท่ีใชเปนสถานที่จัดใหมี 
การเรี่ยไรตาม (๕) 
    (๗)   ใบรับรองแพทย 

ขาพเจาขอรับรองวาเปนบุคคลไมตองหามตามมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัตคิวบคุมการเรี่ยไร  
พุทธศักราช  ๒๔๘๗  
 
 

                    (ลงช่ือ) .......................................... ผูขออนุญาต 
                          (...........................................) 
 
 
 
 
 
 
 

คํารับรอง 
 
  ขาพเจา ..................................................................  อายุ .......... ป  สัญชาติ ........................ 
เลขประจําตัวประชาชน     -       -        -     -     
เช้ือชาติ ...................... อยูบานเลขที่ ....................... หมูท่ี ......  ตรอก/ซอย .....................  ถนน ...................... 
ตําบล/แขวง .......................... อําเภอ/เขต .............................  จังหวัด ................................... ซ่ึงไดรับอนญุาต 
จัดใหมีการเรี่ยไรแลว  ขอรับรองวาผูขออนุญาตขางตนเปนผูมีหลักฐานและความประพฤติดี  และไมเปนบุคคล 
ตองหามตามพระราชบัญญตัิควบคุมการเรี่ยไร  พุทธศักราช  ๒๔๘๗   
 
 
 

(ลงช่ือ) .......................................... ผูรับอนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร 
                  (...........................................) 



รูปถาย 
ผูจัดใหมีการเรีย่ไร 

ขนาด ๖X๔
เซนติเมตร 

 

ร.๓ 

 
เลขที่ ............./............ 

ใบอนุญาตจัดใหมีการเร่ียไร 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัตคิวบคุมการเรี่ยไร   
พุทธศักราช  ๒๔๘๗ 
  อนุญาตให ......................................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน     -       -        -     -     
สัญชาติ .................... เช้ือชาติ ..................... อายุ .......... ป  อยูบานเลขที่ .........................หมูท่ี .................. 
ตรอก/ซอย ........................... ถนน ....................... ตําบล/แขวง ..................... อําเภอ/เขต .......................... 
จังหวัด ...................................  
  จดัการเรี่ยไร ..................................................................................................................... 
โดยมีวัตถุประสงค ...................................................................................................................................... 
เปนจํานวนเงินหรือทรัพยสินอ่ืนอยางสูงท่ีขออนุญาตเรีย่ไร ....................................................................... 
ภายในเขตและสถานที่ ................................................................................................................................ 
วิธีการเก็บรักษาและทําบัญชีเงินหรือทรัพยสินท่ีเรี่ยไรได  ......................................................................... 
วิธีทําการเรี่ยไร ........................................................................................................................................... 
ตั้งแตวันท่ี ........ เดือน .......................... พ.ศ. .... ถึงวันท่ี ........ เดือน .......................... พ.ศ. .... 
ระหวางเวลา ....................... ถึงเวลา .............................. 
  ออกให  ณ  วนัท่ี .......... เดือน ................................ พ.ศ. .... 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................... 
(.............................................) 

ตําแหนง.............................................. 
พนักงานเจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 

ประทับตราประจําตําแหนง 
 
คําเตือน    การเรีย่ไรท่ีเกนิกาํหนดตามที่ไดรับอนญุาตเปนความผิดตามมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบญัญัตคิวบคุมการ
เรี่ยไร  พุทธศกัราช  ๒๔๘๗  ตองระวางโทษปรับไมเกนิสองรอยบาทหรือจําคกุไมเกนิหนึง่เดอืน หรือท้ังปรบัท้ังจํา 



รูปถาย 
ผูจัดใหมีการเรีย่ไร 

ขนาด ๖X๔ 
เซนติเมตร 

 

ร.๔ 

 
เลขที่ ............./............ 

ใบอนุญาตทําการเร่ียไร 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร  พุทธศักราช  ๒๔๘๗ 
  อนุญาตให ................................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน     -       -        -     -     
สัญชาติ .................... เช้ือชาติ ..................... อายุ .......... ป  อยูบานเลขที่ .........................หมูท่ี ............. 
ตรอก/ซอย ........................... ถนน ....................... ตําบล/แขวง ..................... อําเภอ/เขต ...................... 
จังหวัด ...................................  
  ทําการเรี่ยไรโดยวิธี ....................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
ในการเรี่ยไรซ่ึง ........................................................................................................................................ 
เปนผูไดรับอนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไรตามใบอนุญาตเลขที่ ....................................................................... 
โดยมีวัตถุประสงค ................................................................................................................................... 
  ใบอนุญาตนี้ใหใชเฉพาะภายในเขตและสถานที่ ........................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
ตั้งแตวันท่ี ........ เดือน .......................... พ.ศ. ....   ถึงวันท่ี ........ เดือน .......................... พ.ศ. .... 
ระหวางเวลา ....................... ถึงเวลา .............................. 
  ออกให  ณ  วนัท่ี .......... เดือน ................................ พ.ศ. .... 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................... 
(.............................................) 

ตําแหนง.............................................. 
พนักงานเจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 

ประทับตราประจําตาํแหนง 
 
คําเตือน    การเรีย่ไรท่ีเกนิกาํหนดตามที่ไดรับอนญุาตเปนความผิดตามมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบญัญัตคิวบคุมการ
เรี่ยไร  พุทธศกัราช  ๒๔๘๗  ตองระวางโทษปรับไมเกนิสองรอยบาทหรือจําคกุไมเกนิหนึง่เดอืน หรือท้ังปรบัท้ังจํา 





 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  12 กรกฎาคม 2562 
หัวข้อ: คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน  
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน  
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  12  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วันท่ี  12  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  12  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
  

 




