
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบ
ไว ดังตอไปนี ้
 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔” 
 

ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
 

ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

ขอ ๔  ในระเบียบนี ้
“การเรี่ยไร” หมายความวา การเก็บเงินหรือทรัพยสิน โดยขอรองใหชวยออกเงิน

หรือทรัพยสินตามใจสมัคร และใหหมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปล่ียน ชดใชหรือบริการซึ่ง
มีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายวามิใชเปนการซื้อขาย แลกเปล่ียน ชดใชหรือบริการธรรมดา 
แตเพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาทั้งหมดหรือบางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหนึ่งนั้น
ดวย 

“เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร” หมายความวา เขาไปชวยเหลือโดยมีสวน
รวมในการจัดใหมีการเร่ียไรในฐานะเปนผูรวมจัดใหมีการเร่ียไร หรือเปนประธานกรรมการ 
อนุกรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา หรือในฐานะอื่นใดในการเรี่ยไรนั้น 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการหรือหนวยงานที่อยูในกํากับดูแล
ของรัฐทุกระดับทั้งในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ 

“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของหนวยงาน
ของรัฐ 
 

ขอ ๕  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี ้
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๑๓ ง/หนา ๑๑/๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ขอ ๖  หนวยงานของรัฐจะจัดใหมีการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการ
เร่ียไรมิได เวนแตเปนการเรี่ยไรตามขอ ๑๙ หรือไดรับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด แลวแต
กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี ้

หนวยงานของรัฐซึ่งจะตองไดรับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการเรี่ยไร นอกจากจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลวจะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้ดวย ในกรณีนี้ กคร. อาจกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ของหนวยงานของรัฐดังกลาวใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได 
 

ขอ ๗  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ควบคุมดูแลใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้โดยเครงครัด 

ในกรณีที่ เจ าหน าที่ ของรัฐผู ใดฝ าฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให
ผูบังคับบัญชาดําเนินการลงโทษทางวินัยแกเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตามควรแกกรณี และในกรณีที่
ผูบังคับบัญชาเห็นวาการกระทํานั้นอาจมีเหตุเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเปนการฝาฝนกฎหมายอื่นใหผูบังคับบัญชาแจงให
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้นเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
หมวด  ๒ 

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ 
   

 
ขอ ๘๒  ใหมีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ เรียกโดยยอ

วา “กคร.” ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ  ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี  ผูแทน
กระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ 
ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
นายกรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสี่คนเปนกรรมการและผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนกรรมการและเลขานุการ 

กคร. จะแตงตั้งขาราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวนไมเกิน
สองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 
 

ขอ ๙  ใหกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
                                                 

๒ ขอ ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของ
รัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมี

การแตงตั้งกรรมการใหมเขารับหนาที ่
 

ขอ ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๙ กรรมการซึ่ง
นายกรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) นายกรัฐมนตรีใหออก 
ในกรณีที่กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระให

นายกรัฐมนตรีแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการแทน และใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทา
วาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลืออยูไมถึง
เกาสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได 
 

ขอ ๑๑  การประชุมของ กคร. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 
 

ขอ ๑๒  กคร. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการแกไขปรับปรุงระเบียบนี ้
(๒) พิจารณาอนุมัติในหนวยงานของรัฐที่ประสงคจะทําการเรี่ยไรหรือเขาไปมี

สวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตทองที่เกินหนึ่งจังหวัด จัดใหมีการ
เร่ียไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี ้

(๓) ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการยื่นคําขออนุมัติใหจัดใหมีการเรี่ยไร 

หรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรตามระเบียบนี ้
(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการกับสิ่งของที่หนวยงานของรัฐที่ไดรับมา

จากการเรี่ยไร โดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) ใหคําปรึกษาแกหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ 

(๗) มอบหมายให กคร. จังหวัด ปฏิบัติการอื่นใดตามที่เห็นสมควร 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ระเบียบนี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ กคร. หรือ

ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เมื่อ กคร.ไดพิจารณาอนุมัติตาม (๒)  แลว ใหแจงใหสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินทราบดวย 
 

ขอ ๑๓  กคร. จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่ กคร. มอบหมายก็ได 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานใหนําขอ ๑๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 

ขอ  ๑๔   ใหมี สํ านักงานเลขานุการ  กคร .  ข้ึนในสํ านักงานปลัดสํ านัก
นายกรัฐมนตรีมีหนาที่ปฏิบัติงานธุรการและงานอื่นตามที่ กคร. มอบหมาย 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด 
   

 
ขอ ๑๕  ใหมีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดในทุกจังหวัด ยกเวน

กรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “กคร. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัดนั้น ประกอบดวย ผูวา
ราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่ง
คน ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งหนึ่งคน หัวหนาสวนราชการระดับ
จังหวัดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ศึกษาธิการจังหวัด สรรพากรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด 
นายกเทศมนตรีนครหรือนายกเทศมนตรีเมืองที่เปนที่ตั้งจังหวัด ผูแทนหอการคาจังหวัด ผูแทน
สมาคมหรือชมรมธนาคารพาณิชยจังหวัด ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด บุคคลอื่นซึ่งผูวา
ราชการจังหวัดแตงตั้งอีกไมเกินสามคนเปนกรรมการ และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่ง
ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งหนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ 

กคร. จังหวัด จะแตงตั้งเจาหนาที่ของรัฐภายในจังหวัดจํานวนไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการก็ได 
 

ขอ ๑๖  ให กคร. จังหวัด มีหนาที่ชวย กคร. ปฏิบัติการในจังหวัด และใหมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาอนุมัติใหหนวยงานของรัฐที่ประสงคจะทําการเรี่ยไรหรือเขาไปมี
สวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรภายในเขตจังหวัด จัดใหมีการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการ
เร่ียไรตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ระเบียบนี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ กคร. 
จังหวัด หรือตามที่ กคร. มอบหมาย 

เมื่อ กคร. จังหวัด ไดพิจารณาอนุมัติตาม (๑) แลว ใหแจงหนวยงานของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินในภูมิภาคนั้นและรายงาน กคร. ใหทราบดวย 
 

ขอ ๑๗  ใหนําความในขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๓ มาใชบังคับกับวาระ
การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งการประชุม 
กคร. จังหวัด  และการแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานโดยอนุโลม 

 
หมวด ๔ 

หลักเกณฑการเรี่ยไร 
   

 
ขอ ๑๘  การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร. 

จังหวัด แลวแตกรณี จะพิจารณาอนุมัติใหตามขอ ๖ ไดนั้นจะตองมีลักษณะและวัตถุประสงคอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนการเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพื่อประโยชนแก
หนวยงานของรัฐนั้นเอง 

(๒) เปนการเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพื่อประโยชนแกการ
ปองกันหรือพัฒนาประเทศ 

(๓) เปนการเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน 
(๔) เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคล

หรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคมุ
การเรี่ยไรแลว 
 

ขอ ๑๙  การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรดังตอไปนี้ใหไดรับ
ยกเวนไมตองขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แลวแตกรณ ี

(๑) เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีใหเร่ียไรได 
(๒) เปนการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจําเปนตองดําเนินการเพื่อ

ชวยเหลือผูเสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณใดที่สําคัญ 
(๓) เปนการเรี่ยไรเพื่อรวมกันทําบุญเนื่องในโอกาสการทอดผาพระกฐิน

พระราชทาน 
(๔) เปนการเรี่ยไรตามขอ ๑๘ (๑) หรือ (๓) เพ่ือใหไดเงินหรือทรัพยสินไมเกิน

จํานวนเงินหรือมูลคาตามที่ กคร. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) เปนการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรตามขอ ๑๘ (๔)  ซึ่ง กคร. ได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเวนใหหนวยงานของรัฐดําเนินการไดโดยไมตองขออนุมัต ิ
(๖) เปนการใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐอื่นที่ไดรับอนุมัติหรือไดรับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ยกเวนในการขออนุมัติตามระเบียบนี้แลว 
 

ขอ ๒๐  ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไดรับอนุมัติหรือไดรับยกเวนตามขอ ๑๙ ให
จัดใหมีการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑) ใหกระทําการเรี่ยไรเปนการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพรตอสาธารณชน 
(๒) กําหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพยสินจากการเรี่ยไร 
(๓) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาคทุกครั้ง 

เวนแตโดยลักษณะแหงการเร่ียไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกลาวได ก็ใหจัดทําเปน
บัญชีการรับเงินหรือทรัพยสินนั้นไวเพ่ือใหสามารถตรวจสอบได 

(๔) จัดทําบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไร ตามระบบบัญชี
ของทางราชการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ส้ินสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือนในกรณีที่เปนการ
เร่ียไรที่กระทําอยางตอเนื่องและปดประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐที่ไดทํา
การเรี่ยไรไมนอยกวาสามสิบวันเพื่อใหบุคคลทั่วไปไดทราบและจัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการเรี่ยไรดังกลาวไว ณ สถานที่สําหรับประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษาขอมูล
ขาวสารของราชการดวย 

(๕) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพรอมทั้งสงบัญชีตาม (๔) ใหสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดจัดทําบัญชีตาม (๔) แลวเสร็จ หรือในกรณีที่เปน
การเรี่ยไรที่ไดกระทําอยางตอเนื่องใหรายงานการเงินพรอมทั้งสงบัญชีดังกลาวทุกสามเดือน 
 

ขอ ๒๑  ในการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร หามมิใหหนวยงาน
ของรัฐดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดประโยชนที่ผูบริจาคหรือบุคคลอื่นจะไดรับซึ่งมิใชประโยชนที่
หนวยงานของรัฐไดประกาศไว 

(๒) กําหนดใหผูบริจาคตองบริจาคเงินหรือทรัพยสินเปนจํานวนหรือมูลคาที่
แนนอน เวนแต โดยสภาพมีความจําเปนตองกําหนดเปนจํานวนเงินที่แนนอน เชน การจําหนาย
บัตรเขาชมการแสดงหรือบัตรเขารวมการแขงขัน เปนตน 

(๓) กระทําการใดๆ ที่เปนการบังคับใหบุคคลใดทําการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือ
กระทําในลักษณะที่ทําใหบุคคลนั้นตองตกอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงที่จะ
ไมชวยทําการเรี่ยไรหรือบริจาคไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(๔) ใหเจาหนาที่ของรัฐออกทําการเร่ียไร หรือใช ส่ัง ขอรอง หรือบังคับให
ผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นออกทําการเรี่ยไร 
 

ขอ ๒๒  เจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการ
เร่ียไรซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐจะตองไมกระทําการดังตอไปนี ้

(๑) ใชหรือแสดงตําแหนงหนาที่ใหปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไรไมวาจะเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การโฆษณาดวยสิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพหรือส่ืออยางอ่ืน หรือดวยวิธีการอื่นใด 
(๒) ใช ส่ัง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลใดชวยทําการ

เร่ียไรให หรือกระทําในลักษณะที่ทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นตองตกอยูในภาวะจํา
ยอมไมสามารถปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงที่จะไมชวยทําการเรี่ยไรใหไดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ ๒๓  การเรี่ยไร การเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร หรือการใหความ
รวมมือกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐผูใดในการเรี่ยไรที่ไดรับการอนุมัติหรือไดรับ
ยกเวนในการขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของทางราชการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และดําเนินการไปกอนวันที่ระเบียบ
นี้ใชบังคับ ก็ใหดําเนินการตอไปไดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนกวาจะแลวเสร็จ 
 

ขอ ๒๔  ให กคร. และ กคร. จังหวัด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในวันที่ระเบียบนี้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาที่ กคร. และ กคร. จังหวัด ตามระเบียบนี้ไปพลางกอนจนกวาจะได
มีการแตงตั้งกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี แตงตั้งตามระเบียบนี้
เขารับหนาที่ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/จัดทํา 
๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๕๙ ง/หนา ๑๕/๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 


