
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรเร่ียไรของหน่วยงำนของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 

 และ 
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

จดัท ำและรวบรวมโดย นำงกฤตยำ จนัทรเกษ 
  ผู้อ ำนวยกำรส่วนระเบียบกลำง 
 ส ำนักกฎหมำยและระเบียบกลำง 

 ส ำนักงำนปลดัส ำนักนำยกรัฐมนตรี 



    

๏  เป็นการได้มาซ่ึงทรัพย์สินของบุคคลอืน่  
๏  เป็นการด าเนินการทีผู่กพนักบัฐานะการเป็นหน่วยงานของรัฐ  
    หรือฐานะการเป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีอ่าจให้คุณให้โทษ 
    ในการใช้อ านาจหน้าทีแ่ก่บุคคลทีเ่กีย่วข้องได้ 
๏  เป็นเร่ืองความประพฤตปิฏิบัติในด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ 

ความคล้ายคลงึกนั 



๏  การเร่ียไร                     เป็นการได้มาซ่ึงทรัพย์สิน 
     โดยมกีารร้องขอให้มกีารบริจาคหรือมอบให้ด้วยความสมคัรใจ  
๏  การรับของขวญั           เป็นการได้มาซ่ึงทรัพย์สิน 
     โดยมไิด้มกีารร้องขอ 
ทีม่ำ: ควำมเห็นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ในช้ันกำรตรวจพจิำรณำร่ำงระเบียบฯ  
          แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๘ กมุภำพนัธ์ ๒๕๔๓ 

ความแตกต่างกนั 



         มาตรา ๖ วรรคหน่ึง  บัญญัติว่า “การเร่ียไร 
ซ่ึงอ้างว่าเพือ่ประโยชน์แก่ราชการ เทศบาล หรือ 
สาธารณะประโยชน์ จะจัดให้มีได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรแล้ว” 



           มาตรา ๗ บญัญัติว่า “ให้มีคณะกรรมการควบคุม 
การเร่ียไร ประกอบด้วย ปลดักระทรวงมหาดไทยซ่ึงเป็น
ประธานโดยต าแหน่ง และกรรมการอืน่คอื ผู้แทน
กระทรวงกลาโหมหน่ึงคน ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
หน่ึงคน ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหน่ึงคน ผู้แทน
กระทรวงการคลงัหน่ึงคน ผู้แทนกรมต ารวจหน่ึงคน 
และผู้แทนกรมมหาดไทยหน่ึงคน กรรมการต้องมา
ประชุมไม่น้อยกว่าส่ีคน จึงเป็นองค์ประชุม”  



       มาตรา ๖ วรรคสอง  บัญญัตว่ิา “ความใน 
วรรคก่อนมิให้ใช้บังคบัแก่การเร่ียไร ซ่ึงกระทรวง  
ทบวง หรือกรม เป็นผู้จดัให้ม”ี 



         หลกัการและสาระส าคญัของระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิม่เติม 



       คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิห็นชอบตามมาตรการ    
       ป้องกนัการทุจริตและประพฤตมิิชอบในวงราชการ  
       เร่ือง การเร่ียไรของทางราชการตามที่คณะกรรมการ 
       ป.ป.ป. เสนอ โดยให้คณะกรรมการที่จะแต่งตั้งขึน้ 
       พจิารณาก าหนดมาตรการป้องกนัมใิห้การอนุญาต 
       ของคณะกรรมการกลายเป็นการส่งเสริมหรือ 
       สนับสนุนให้มกีารเร่ียไรยิง่ขึน้ 





               เพือ่ให้การเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ  
    มีหลกัเกณฑ์การปฏิบัติเป็นการเฉพาะ  
    มีการด าเนินการโปร่งใส และ 
    มีความเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง 



           ระเบียบนีใ้ช้บังคบัแก่ 
“หน่วยงานของรัฐ” ทุกระดบั ทุกแห่ง 
๏  ส่วนราชการ ทั้งในราชการส่วนกลาง     

             ราชการส่วนภูมภิาค และ 
    ราชการส่วนท้องถิน่ 
๏  หน่วยงานทีอ่ยู่ในก ากบัดูแลของรัฐ 
๏  รัฐวสิาหกจิ  



การจัดระเบียบ 
บริหารราชการแผ่นดิน 

ราชการบริหาร 
ส่วนกลาง 

ราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค 

ราชการบริหาร 
ส่วนท้องถิ่น 

กระทรวง ทบวง กรม 
และส่วนราชการไม่สังกดั 
ส านักนายกรัฐมนตรี 
 กระทรวง หรือทบวง 

จังหวัด อ าเภอ 
อบต. อบจ. เทศบาล 
เมืองพทัยา กทม. 



๏  การเกบ็เงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงิน 
    หรือทรัพย์สินตามใจสมัคร  
๏ รวมถึงการซ้ือขาย แลกเปลีย่น ชดใช้หรือบริการซ่ึงมี 
    การแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซ้ือขาย 
    แลกเปลีย่น ชดใช้หรือบริการธรรมดา  แต่เพือ่รวบรวม 
    เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ 
    ในกจิการอย่างใดอย่างหน่ึงน้ันด้วย  



    ๏  เข้าไปช่วยเหลอืโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มี  
    การเร่ียไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจดัให้มกีารเร่ียไร 
๏  เป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ 
    คณะท างาน ที่ปรึกษา หรือในฐานะอืน่ใด 
    ในการเร่ียไรน้ัน 



           “เจ้าหน้าทีข่องรัฐ”  หมายความว่า  
        ๏ ข้าราชการ 
        ๏ พนักงาน 
        ๏ ลูกจ้าง 
 ของหน่วยงานของรัฐ 



    

                       ข้อ ๖ วรรคหน่ึง ก าหนดว่า  
                       “หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเร่ียไร
หรือเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้องกบัการเร่ียไรมิได้  เว้นแต่
เป็นการเร่ียไรตามข้อ ๑๙ หรือได้รับอนุมตัจิาก กคร. 
หรือ กคร. จังหวดั แล้วแต่กรณี  ทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี”้ 



       ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไร 
ของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า “กคร.” ประกอบด้วย  
รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ทีน่ายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน 
ส านักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลงั  
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวง 
สาธารณสุข ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา และผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอกีไม่เกนิส่ีคนเป็นกรรมการ และผู้แทน 
ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ” 



       ข้อ ๑๒  ก าหนดว่า “กคร. มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
       (๑)  พจิารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการ 
แก้ไขปรับปรุงระเบียบนี ้
       (๒)  พจิารณาอนุมตัใิห้หน่วยงานของรัฐทีป่ระสงค์จะ 
ท าการเร่ียไรหรือเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการเร่ียไรในเขต 
กรุงเทพมหานคร หรือในเขตท้องทีเ่กนิหน่ึงจังหวดั จัดให้ม ี
การเร่ียไรหรือเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการเร่ียไรตามหลกัเกณฑ์ 
ทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนี ้



       (๓)  ตีความและวนิิจฉัยปัญหาเกีย่วกบัการปฏิบัติ 
ตามระเบียบนี ้
       (๔)  ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการยืน่ค าขออนุมัต ิ
ให้จัดให้มีการเร่ียไรหรือเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้องกบัการเร่ียไร 
ตามระเบียบนี ้
       (๕)  ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิด าเนินการกบัส่ิงของ 
ทีห่น่วยงานของรัฐได้รับมาจากการเร่ียไรโดยฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัตติามระเบียบนี ้



       (๖)  ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที ่
ของรัฐในการปฏิบัติตามระเบียบนี ้
       (๗)  มอบหมายให้ กคร.จังหวดั ปฏิบัตกิารอืน่ใดตามที ่
เห็นสมควร 
       (๘)  ปฏิบัติการอืน่ใดตามที่ระเบียบนีก้ าหนดให้เป็น 
อ านาจหน้าที่ของ กคร. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ 
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
       เมื่อ กคร. ได้พจิารณาอนุมตัติาม (๒) แล้ว ให้แจ้งให้ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิทราบด้วย” 

 



  
         ข้อ ๑๕ วรรคหน่ึง ก าหนดว่า  “ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรจังหวดั 
ในทุกจังหวดั ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “กคร. จงัหวดั” โดยออกนาม
จังหวดัน้ัน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวดัเป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการ
จังหวดัทีผู้่ว่าราชการจังหวดัมอบหมายหน่ึงคน ปลดัจังหวดั อยัการจังหวดั 
ทีผู้่ว่าราชการจังหวดัแต่งตั้งหน่ึงคน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวดัของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ศึกษาธิการจังหวดั สรรพากรจังหวดั สาธารณสุขจังหวดั  
นายกเทศมนตรีนครหรือนายกเทศมนตรีเมืองทีเ่ป็นทีต่ั้งจังหวดั ผู้แทนหอการค้า 
จังหวดั ผู้แทนสมาคมหรือชมรมธนาคารพาณชิย์จังหวดั ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม 
จังหวดั บุคคลอืน่ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวดัแต่งตั้งอกีไม่เกนิสามคนเป็นกรรมการ  
และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวดัซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวดัแต่งตั้งหน่ึงคนเป็น
กรรมการและเลขานุการ” 



       ข้อ ๑๖ ก าหนดว่า  “ให้ กคร.จงัหวดั มหีน้าที่ช่วย กคร. ปฏิบัติการในจังหวัด และ 
ให้มีอ านาจหน้าทีด่ังต่อไปนี ้
       (๑)  พจิารณาอนุมัตใิห้หน่วยงานของรัฐทีป่ระสงค์จะท าการเร่ียไรหรือเข้าไปมี 
ส่วนเกีย่วข้องกบัการเร่ียไรภายในเขตจังหวดั จดัให้มีการเร่ียไรหรือเข้าไปมี 
ส่วนเกีย่วข้องกบัการเร่ียไรตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
      (๒)  ปฏิบัติการอืน่ใดตามทีร่ะเบียบนีก้ าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ กคร. 
จังหวัด หรือตามที่กคร. มอบหมาย 
      เมื่อ กคร. จังหวดั ได้พจิารณาอนุมัตติาม (๑) แล้ว ให้แจ้งหน่วยงานของ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในภูมิภาคน้ันและรายงาน กคร. ให้ทราบด้วย” 



ข้อ ๑๒ (๔)  ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการ
ในการยืน่ค าขออนุมตัใิห้จดัให้มกีารเร่ียไร
หรือเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้องกบัการเร่ียไร
ตามระเบียบนี ้



    ประกาศ กคร. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิการ 
    ในการยืน่ค าขออนุมตัใิห้หน่วยงานของรัฐ 
    จัดให้มีการเร่ียไรหรือให้หน่วยงานของรัฐ 
    เข้าไปมีส่วนเกีย่วข้องกบัการเร่ียไร 
    ลงวนัที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  
    (ฉบับปัจจุบัน) 



     ๏  ก าหนดแบบ กคร. ๑  หน่วยงานของรัฐขออนุมัต ิ
     ท าการเร่ียไร 
     ๏  ก านดแบบ กคร. ๒          หน่วยงานของรัฐขออนุมัต ิ
     เข้าไปมีส่วนเกีย่วข้องกบั 
     การเร่ียไรของบุคคลหรือ 
     นิตบุิคคลทีไ่ด้รับอนุญาต 
     จากคณะกรรมการควบคุม 
     การเร่ียไรตามกฎหมายว่าด้วย 

    การควบคุมการเร่ียไร 



๏  กรณกีารเร่ียไรในเขตกรุงเทพมหานคร  

    หรือการเร่ียไรในเขตท้องที่เกนิหน่ึงจังหวดั 

    ยืน่ต่อ  ส านักงานเลขานุการ กคร.  

                ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

๏  กรณกีารเร่ียไรในเขตจังหวดัใดจังหวดัหน่ึง 

     ยืน่ต่อ  ส านักงานเลขานุการ กคร. จังหวดั 

 



๏  ยืน่ต่อ  ส านักงานเลขานุการ กคร.  
                ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 
    หรือ    ส านักงานเลขานุการ กคร. จังหวดั 
    แล้วแต่กรณ ี

    เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนท าการ
เร่ียไรหรือเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้องกบัการเร่ียไร  

 



    
ยืน่ค าขออนุมตั ิ                                วนัที ่๓๐ กนัยายน 
เมือ่วนัที่ ๑ กนัยายน                          ครบก าหนดยืน่ล่วงหน้า 
                                                          ๓๐ วนั และ 
                                                          เมือ่ได้รับอนุมตัแิล้ว 
                                                          ให้ท าการเร่ียไรได้ 



     ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และหน่วยงานของรัฐไม่อาจ 
ยืน่ค าขออนุมัติเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อน 
ท าการเร่ียไรหรือเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้องกบัการเร่ียไรได้   
หน่วยงานของรัฐแห่งน้ันอาจยืน่ค าขออนุมัติเป็นการล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวนัก่อนท าการเร่ียไรหรือเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้อง 
กบัการเร่ียไร ทั้งนี ้ให้เป็นอ านาจของ กคร. หรือ กคร. จังหวดั  
แล้วแต่กรณี ที่จะรับเร่ืองดังกล่าวไว้พจิารณาต่อไปหรือไม่กไ็ด้ 
หรือไม่กไ็ด้ 
 
 



ยืน่ค าขออนุมตั ิ                                วนัที ่๑๕ กนัยายน 
เมือ่วนัที่ ๑ กนัยายน                          ครบก าหนดยืน่ล่วงหน้า 
                                                          ๑๕ วนั และให้อยู่ใน 
                                                          ดุลพนิิจของ กคร. หรือ 
         กคร. จังหวดั ทีจ่ะพจิารณา 
                                                          อนุมตัิให้ท าการเร่ียไรกไ็ด้ 



ข้อ ๑๒ (๕)  การก าหนดหลกัเกณฑ์และ 
วธีิด าเนินการกบัส่ิงของทีห่น่วยงานของรัฐ 
ได้รับมาจากการเร่ียไรโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัต ิ
ตามระเบียบนี ้



    ประกาศ กคร. เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑ์ 
    และวธีิการด าเนินการกบัส่ิงของที่หน่วยงาน 
   ของรัฐได้รับมาจากการเร่ียไรโดยฝ่าฝืน  
   หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
   ลงวนัที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
   (ฉบับปัจจุบัน) 



     เงนิหรือทรัพย์สินที่หน่วยงานของรัฐได้รับมาจากการเร่ียไร 
ถ้าไม่ต้องจ่ายเพราะไม่อาจด าเนินการตามวตัถุประสงค์แห่ง 
การเร่ียไรตามทีแ่สดงได้ หรือเหลอืจ่ายเพราะเหตุใด หรือได้มา 
โดยฝ่าฝืนระเบียบฯ  ให้หน่วยงานทีจ่ัดให้มกีารเร่ียไรรายงานให้  
กคร. เพือ่พจิารณาส่ังให้ส่งเงนิหรือทรัพย์สินดงักล่าว 
ไปประกอบการกศุลหรือสาธารณประโยชน์อย่างหน่ึงอย่างใด 
ตามวตัถุประสงค์ของการเร่ียไรเดมิ หรือตามทีเ่ห็นสมควร 



        ข้อ ๑๘  ก าหนดว่า  “การเร่ียไรหรือเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้อง
กบัการเร่ียไรที่ กคร. หรือ กคร.จังหวดั แล้วแต่กรณ ี 
จะพจิารณาอนุมตัใิห้ตามข้อ ๖ ได้น้ัน จะต้องมลีกัษณะและ 
วตัถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี ้
        (๑)  เป็นการเร่ียไรทีห่น่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการ 
เพือ่ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐน้ันเอง 
        (๒)  เป็นการเร่ียไรทีห่น่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการ 
เพือ่ประโยชน์แก่การป้องกนัหรือพฒันาประเทศ 



        (๓)  เป็นการเร่ียไรที่หน่วยงานของรัฐ 

เป็นผู้ด าเนินการเพือ่สาธารณประโยชน์ 

       (๔)  เป็นกรณทีี่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วน 

เกีย่วข้องกบัการเร่ียไรของบุคคลหรือนิตบุิคคลทีไ่ด้รับ 

อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมการเร่ียไรแล้ว” 
 



          ข้อ ๑๙  ก าหนดว่า “การเร่ียไรหรือเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้อง
กบัการเร่ียไรดังต่อไปนี ้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัตจิาก 
กคร. หรือ กคร. จังหวดั  แล้วแต่กรณี 
          (๑)  เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติ
คณะรัฐมนตรีให้เร่ียไรได้ 
         (๒)  เป็นการเร่ียไรทีรั่ฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ 
จ าเป็นต้องด าเนินการ เพือ่ช่วยเหลอืผู้เสียหาย หรือบรรเทา 
ความเสียหายทีเ่กดิจากสาธารณภัย หรือเหตุการณ์ใดที่ส าคญั 



       (๔)  เป็นการเร่ียไรตามข้อ ๑๘ (๑) หรือ (๓) เพือ่ให้ได้เงิน 
หรือทรัพย์สินไม่เกนิจ านวนเงนิหรือมูลค่าตามที่ กคร. ก าหนด 
โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
       (๕)  เป็นการเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้องกบัการเร่ียไร 
ตามข้อ ๑๘ (๔) ซ่ึง กคร. ได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
ยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
       (๖)  เป็นการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐอื่นที่ได้รับ 
อนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติตามระเบียบนีแ้ล้ว” 

        (๓)  เป็นการเร่ียไรเพือ่ร่วมกนัท าบุญเน่ืองในโอกาส 
การทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 



ข้อ ๑๙ (๔) เป็นการเร่ียไรตามข้อ ๑๘ (๑) 
หรือ (๓) เพือ่ให้ได้เงนิหรือทรัพย์สินไม่เกนิ
จ านวนเงนิหรือมูลค่าตามที ่กคร. ก าหนด
โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 



ข้อ ๑๙ (๕) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้องกบั 

การเร่ียไรตามข้อ ๑๘ (๔) ซ่ึง กคร. ได้ประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษายกเว้นให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมตัิ 



๏  ประกาศ กคร. เร่ือง การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐท าการ 
    เร่ียไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัตต่ิอ กคร. หรือ กคร. จงัหวดั  
    ตามข้อ ๑๙ (๔) และ (๕) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
   ว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
    ลงวนัที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔  
    (วงเงินไม่เกนิจ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ยกเลกิแล้ว) 
๏  ประกาศ กคร. เร่ือง การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐ 
    ท าการเร่ียไรได้โดยไม่ต้องขออนุมตัต่ิอ กคร. หรือ กคร.  
    จงัหวดั ตามข้อ ๑๙ (๔) และ (๕) แห่งระเบียบ 
    ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ  
    พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  
    ลงวนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ (วงเงินไม่เกนิจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ) 



        ๏  หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการเร่ียไร  
      โดยไม่ต้องขออนุมตัิต่อ กคร. หรือ กคร. จังหวดัได้  
      ส าหรับการเร่ียไรตามข้อ ๑๘ (๑) หรือ (๓)  
      ทีม่วีตัถุประสงค์เพือ่ให้ได้จ านวนเงนิหรือมูลค่า 
      ทรัพย์สินหรือจ านวนเงนิและมูลค่าทรัพย์สิน   
      รวมกนัไม่เกนิจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 



      

 ๏ ในกรณทีีม่กีารด าเนินการตามวตัถุประสงค์แล้ว 
    หากได้รับเงินหรือทรัพย์สินเกนิกว่าจ านวนที่ก าหนด 
    ให้ผู้จดัให้มกีารเร่ียไรแจ้งให้ กคร. ทราบ เพือ่พจิารณา 
    ส่ังการให้ส่งเงินหรือทรัพย์สินส่วนที่เกนิ 
    ไปประกอบการกศุลหรือสาธารณประโยชน์   
    อย่างหน่ึงอย่างใดตามวตัถุประสงค์ของการเร่ียไรเดมิ  
    หรือตามที่เห็นสมควร 



      

๏  ให้หน่วยงานของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกีย่วข้องกบัการเร่ียไร   
    ขององค์กรสาธารณกศุล สถานพยาบาล และสถานศึกษา 
    ทีไ่ด้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไร 
    ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเร่ียไร และบุคคล 
   หรือนิตบุิคคลดงักล่าวเป็นองค์กร สถานสาธารณกศุล     
   สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามประกาศกระทรวง- 
   การคลงั ที่ออกตามความในมาตรา ๔๗ (๗) (ข) ๕ แห่ง   
   ประมวลรัษฎากร และทีแ่กไขเพิม่เติม ได้รับการยกเว้น 
   ไม่ต้องขออนุมัตต่ิอ กคร. และ กคร. จังหวดั 



        ข้อ ๒๐  ก าหนดว่า  “ในกรณทีีห่น่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือ
ได้รับยกเว้นตามข้อ ๑๘ ให้จดัให้มีการเร่ียไรหรือเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้อง
กบัการเร่ียไรให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังต่อไปนี ้
        (๑)  ให้กระท าการเร่ียไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน 
        (๒)  ก าหนดสถานทีห่รือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สิน 
จากการเร่ียไร 
        (๓)  ออกใบเสร็จหรือหลกัฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ 
ผู้บริจาคทุกคร้ัง เว้นแต่โดยลกัษณะแห่งการเร่ียไรไม่สามารถออกใบเสร็จ 
หรือหลกัฐานดังกล่าวได้ กใ็ห้จัดท าเป็นบญัชีการรับเงินหรือทรัพย์สินน้ัน 
ไว้เพือ่ให้สามารถตรวจสอบได้ 



        (๔)  จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินทีไ่ด้จากการเร่ียไรตามระบบบัญชี 
ของทางราชการภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัทีส้ิ่นสุดการเร่ียไร หรือทุกสามเดือน 
ในกรณีทีเ่ป็นการเร่ียไรที่กระท าอย่างต่อเน่ือง และปิดประกาศโดยเปิดเผย  
ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ท าการเร่ียไรไม่น้อยกว่าสามสิบวนั 
เพือ่ให้บุคคลทัว่ไปได้ทราบ และจัดให้มีเอกสารเกีย่วกบัการด าเนินการเร่ียไร 
ดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ส าหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูล 
ข่าวสารของราชการด้วย 
       (๕)  รายงานการเงินของการเร่ียไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (๔) ให้ส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวนันับแต่วนัทีไ่ด้จัดท าบัญชีตาม (๔) แล้วเสร็จ  
หรือในกรณทีี่เป็นการเร่ียไรที่ได้กระท าอย่างต่อเน่ืองให้รายงานการเงิน 
พร้อมทั้งส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน” 



 
 
 



 
 
 



 



       ข้อ ๒๑ ก าหนดว่า “ในการเร่ียไรหรือเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้อง
กบัการเร่ียไร ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
       (๑)  ก าหนดประโยชน์ทีผู้่บริจาคหรือบุคคลอืน่จะได้รับ 
ซ่ึงมิใช่ประโยชน์ทีห่น่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้ 
      (๒)  ก าหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงนิหรือทรัพย์สินเป็น 
จ านวนหรือมูลค่าทีแ่น่นอน เว้นแต่โดยสภาพมีความจ าเป็นต้อง
ก าหนดเป็นจ านวนเงนิทีแ่น่นอน เช่น การจ าหน่ายบัตรเข้าชม
การแสดงหรือบัตรเข้าร่วมการแข่งขนั เป็นต้น 



       (๓)  กระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการบังคบัให้บุคคลใดท าการ 
เร่ียไรหรือบริจาคหรือกระท าในลกัษณะทีท่ าให้บุคคลน้ัน 
ต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลกีเลีย่ง 
ทีจ่ะไม่ช่วยท าการเร่ียไรหรือบริจาค ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
      (๔)  ให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐออกท าการเร่ียไร หรือใช้ ส่ัง 
ขอร้อง หรือบังคบัให้ผู้ใต้บังคบับัญชาหรือบุคคลอืน่ 
ออกท าการเร่ียไร” 



         ข้อ ๒๒ ก าหนดว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐทีเ่ข้าไปมีส่วนเกีย่วข้อง 
กบัการเร่ียไรของบุคคลหรือนิตบุิคคลทีไ่ด้รับอนุญาตจาก 
คณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
การเร่ียไรซ่ึงมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระท าการดงัต่อไปนี ้
        (๑)  ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฎในการด าเนินการ 
เร่ียไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยส่ิงพมิพ์ตามกฎหมายว่าด้วย 
การพมิพ์หรือส่ืออย่างอืน่ หรือด้วยวธีิการอืน่ใด 



        (๒)  ใช้ ส่ัง ขอร้อง หรือบังคบัให้ 
ผู้ใต้บังคบับัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเร่ียไรให้  
หรือกระท าในลกัษณะที่ท าให้ผู้ใต้บังคบับัญชา 
หรือบุคคลอืน่น้ันต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอม 
ไม่สามารถปฏเิสธหรือหลกีเลีย่งที่จะไม่ช่วยท าการ 
เร่ียไรให้ได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม” 

 



๏  ให้ผู้บังคบับัญชามีหน้าทีค่วบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที ่   

     ของรัฐปฏิบัตติามระเบียบนีโ้ดยเคร่งครัด 

๏  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิตติาม 

    ระเบียบนี ้ให้ผู้บังคบับัญชาด าเนินการลงโทษ 

    ทางวนัิยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันตามควรแก่กรณ ี



๏ ในกรณทีีผู้่บังคบับัญชาเห็นว่าการกระท าน้ัน 
   อาจมีเหตุเกีย่วข้องกบัการทุจริตและประพฤต ิ
   มชิอบในวงราชการ มมูีลความผดิทางอาญา หรือ 
   อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอืน่ ให้ผู้บังคบับัญชา 
   แจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในเร่ืองน้ัน 
   เพือ่พจิารณาด าเนินการต่อไป 

 



กจิกรรมที ่๑  
การขอรับบริจาคทุนทรัพย์จากหน่วยงานและบริษทัต่าง ๆ  
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ทีย่งัขาดใน 
“โครงการจัดตั้งศูนย์อบรมการตรวจสอบและป้องกนั 
การกดักร่อนของโลหะใต้ดิน” ของมหาวทิยาลยัของรัฐ 
แห่งหน่ึง (มหาวทิยาลยัของรัฐผู้ขออนุมตั)ิ 



กจิกรรมที่ ๒  
การขอรับบริจาคสมทบทุนก่อสร้างและจดัซ้ือครุภณัฑ์ 
“อาคารศูนย์อบุัตเิหตุและศัลยกรรมกระดูก” ของ
โรงพยาบาลของรัฐแห่งหน่ึง เพือ่น ารายได้มาสมทบทุน
การก่อสร้างและจดัซ้ือครุภณัฑ์/อปุกรณ์ส าหรับอาคาร
ดงักล่าว (โรงพยาบาลของรัฐผู้ขออนุมตั)ิ 
 



กจิกรรมที่ ๓  
การจดัโครงการแข่งขนักอล์ฟการกศุลของส่วนราชการ
ระดบักรมแห่งหน่ึง เพือ่หารายได้สมทบกองทุน
สวสัดกิารของส่วนราชการผู้จดัโครงการ 
กจิกรรมที่ ๔ 
การจัด “โครงการจัดกจิกรรมเดนิ – วิง่ มินิมาราธอน” 
เพือ่น ารายได้เข้ากองทุนสวสัดกิารกรมฯ และสนับสนุน
กจิกรรมสาธารณะในกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั  
(ส่วนราชการระดบักรมผู้ขออนุมตั)ิ 



กจิกรรมที ่๕ 
การจัดการแข่งขันโบว์ลิง่ของส่วนราชการระดับกรม 
แห่งหน่ึง เพือ่น ารายได้เป็นสวสัดกิารให้กบัข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานราชการ ผู้ซ่ึงได้รับความเดอืดร้อนหรือประสบ
สาธารณภัยและช่วยเหลอืสมาชิกในครอบครัว และ 
เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างสัมพนัธภาพระหว่างบุคลากร
ในสังกดัและภาคเอกชน  
(ส่วนราชการระดบักรมผู้ขอ) 



กจิกรรมที่ ๖  
การขอรับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานในสังกดั 
และภาคเอกชน เพือ่น ารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่บุตร 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของ 
ส่วนราชการระดบักรมแห่งหน่ึง 
(ส่วนราชการระดบักรมผู้ขออนุมตั)ิ 



กจิกรรมที่ ๗  
การจัดงาน “การแสดงโขนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาส 
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖”  
เพือ่เฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และเพือ่น ารายได้มอบให้
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
(ส่วนราชการระดบักรมผู้ขอ) 



กจิกรรมที ่๘ 
วดัพระบาทน า้พซ่ึุงเป็นสถานบ าบัดดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะ
สุดท้าย มหีนังสือเชิญหัวหน้าส่วนราชการระดบักรม 
เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมดังกล่าว
เห็นสมควรขออนุมตั ิกคร. เพือ่จัดกจิกรรม โดยจะจัดพมิพ์
แผ่นพบัแจกจ่ายไปยงัข้าราชการในสังกดัทั่วประเทศ และ
ประชาชนร่วมบริจาค แล้วรวบรวมรายได้ให้แก่วดัพระบาท
น า้พ ุ(ส่วนราชการระดบักรมผู้ขอ) 



   หลกัการและสาระส าคญัของระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวญั

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  



    



ประกาศ ป.ป.ช. เร่ือง หลกัเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   ๏ ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืน่ใดจากบุคคลภายนอก  
เว้นแต่โดยธรรมจรรยา ได้แก่ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืน่ใดจากญาติ  
หรือจากบุคคลทีใ่ห้กนัในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณ ี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กนัตามมารยาททีป่ฏิบัติกนัในสังคม การรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี ้
      ๑.  รับจากญาติ ซ่ึงให้โดยเสน่หาตามจ านวนทีเ่หมาะสมตามฐานานุรูป 
      ๒. รับจากบุคคลอืน่ ซ่ึงไม่ใช่ญาติในแต่ละโอกาส มีราคาหรือมูลค่าไม่เกนิ 
           ๓,๐๐๐ บาท 
     ๓. รับทีเ่ป็นการให้ในลกัษณะให้กบับุคคลทัว่ไป 

ฯลฯ 



      ๏ หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืน่ใดทีใ่ห้แก่กนัเพือ่
อธัยาศัยไมตรี 
      ๏ และให้หมายความรวมถงึ เงนิ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืน่ใดทีใ่ห้
เป็นรางวลั ให้โดยเสน่หาหรือเพือ่การสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน า้ใจ  
การให้สิทธิพเิศษซ่ึงมิใช่เป็นสิทธิทีจ่ดัไว้ส าหรับบุคคลทัว่ไปในการได้รับ 
การลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพเิศษในการได้รับบริการ 
หรือความบนัเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางหรือท่องเที่ยว  
ค่าที่พกั ค่าอาหาร หรือส่ิงอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนั และไม่ว่าจะให้เป็น
บัตร ตัว๋ หรือหลกัฐานอืน่ใด การช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคนืเงิน 
ให้ในภายหลงั 



     ๏ หมายความว่า เทศกาลหรือวนัส าคญัซ่ึงอาจมีการให้
ของขวญั 
     ๏ ให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยนิดี 
การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให้ความช่วยเหลอืตามมารยาทที่ถือปฏิบัติใน 
สังคมด้วย 



     ให้หมายความรวมถงึผู้ซ่ึงปฏิบัตหิน้าทีหั่วหน้า 
หน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายในของหน่วยงานของรัฐ  
และผู้ซ่ึงด ารงต าแหน่งในระดบัทีสู่งกว่า และได้รับ 
มอบหมายให้มีอ านาจบังคบับัญชาหรือก ากบัดูแลด้วย 

     คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พีน้่องร่วมบิดามารดาหรือ 
ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกนั 



    

                        1. 

   ๏  เจ้าหน้าทีข่องรัฐจะให้ของขวญัแก่ผู้บังคบับัญชา หรือ
บุคคลในครอบครัวของผู้บังคบับัญชานอกเหนือจากกรณี
ปกติประเพณีนิยมทีม่ีการให้ของขวญัแก่กนัมิได้ 
   ๏  การให้ของขวญัตามปกตปิระเพณีนิยม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะให้ของขวญัทีม่ีราคาหรือมูลค่าเกนิจ านวนทีค่ณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนดไว้มิได้             ไม่เกนิ  ๓,๐๐๐  บาท 



    

                        1. 

    ๏  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าการเร่ียไรเงนิหรือทรัพย์สินอืน่ใด 
หรือใช้เงินสวสัดิการใด ๆ เพือ่มอบให้หรือจัดหาของขวญัให้
ผู้บังคบับัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคบับัญชา 
ไม่ว่ากรณใีด ๆ มิได้     
    ๏  ผู้บังคบับัญชาจะยนิยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคล 
ในครอบครัวรับของขวญัจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงเป็น
ผู้ใต้บังคบับัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวญัในกรณ ี
ปกติประเพณีนิยม และของขวญัน้ันมีมูลค่าไม่เกนิ 
 ๓,๐๐๐ บาท  



    

                        1. 

      ๏  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยนิยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคล
ในครอบครัวรับของขวญัจากผู้ทีเ่กีย่วข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่กรณีการรับของขวญั
ตามปกตปิระเพณนิียม และของขวญัน้ันมมูีลค่าไม่เกนิ 
 ๓,๐๐๐ บาท 
     ๏  ผู้ทีเ่กีย่วข้องในการปฏบัิตหิน้าทีข่องเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
ได้แก่ ผู้มาตดิต่องาน หรือผู้ซ่ึงได้รับประโยชน์จาก 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาทิ การขอใบรับรอง 
การจัดซ้ือจัดจ้าง การได้รับสัมปทาน ฯลฯ 



    

                        1. 

      ๏  ในกรณทีีบุ่คคลในครอบครัวของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
รับของขวญัแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในภายหลงัว่า 
เป็นการรับของขวญัโดยฝ่าฝืนระเบียบนี ้ให้ปฏิบัตติาม
หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดไว้ 
      ๏  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบนี้ 
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้
           ๑. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง 
ให้ถอืว่าประพฤตปิฏิบัตไิม่เป็นไปตามคุณธรรมและ
จริยธรรม และให้ด าเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรี 



    

                        1. 

ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วย
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
การเมือง 
        ๒. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอืน่
นอกจาก ๑ หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
หรือพนักงานของรัฐวสิาหกจิ ให้ถอืว่าเป็นผู้กระท าผดิ 
ทางวนัิย และให้ผู้บังคบับัญชาด าเนินการลงโทษทางวนัิย 
   




