
 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 
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 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 
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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 .................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 



- ๒ - 
 

  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 ................................................. 
 
 
 
 
 
 


