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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุ ม การเรี่ ย ไร
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช
๒๔๘๗
ความนํา

“คนไทยใจดี มีเมตตา ใจบุญสุนทาน” เปนคํากลาวทีแ่ สดงถึงวัฒนธรรมทีด่ งี ามของสังคมไทย
ดังจะเห็นไดจากขอเท็จจริงทีป่ รากฏวา หากมีการจัดใหมกี ารบริจาคเรีย่ ไรเงินเพือ่ การกุศลและแบงเบาภาระ
ในการชวยเหลือบุคคลผูด อ ยโอกาสในสังคม จะมีผคู นเขามาชวยกันบริจาคเงินและสิง่ ของตาง ๆ อยูเ สมอ
อยางไรก็ดี แมวาการเรี่ยไรจะมีสวนในการชวยแกไขปญหาของสังคมใหเบาบางลง แตในทางกลับกัน
การเรีย่ ไรก็อาจสรางความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนและสรางความไมสงบเรียบรอยขึน้ ในสังคมได
เชนเดียวกันหากวาการเรีย่ ไรนัน้ ไมมหี ลักเกณฑหรือกฎหมายใดเขามาควบคุม โดยเฉพาะอยางยิง่ ในปจจุบนั ที่
การเรี่ยไรไดมีการพัฒนาวิธีการไปในหลายรูปแบบผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส อาทิ Facebook หรือ
แอพลิเคชัน่ Line หรือการสงขอความผานทาง SMS ก็ยงิ่ ทําใหการเรีย่ ไรมีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ ตามมาดวย
ซึง่ บางกรณีกเ็ ปนเรือ่ งราวของความเดือดรอนทีป่ รากฏขึน้ จริง แตบางกรณีกเ็ ปนการกระทําจากมิจฉาชีพ
ทีส่ รางเรือ่ งเพือ่ ใหเกิดความสงสารและนําเงินเขากระเปาตนเอง หรือบางกรณีกส็ ง ผลใหผเู รีย่ ไรไดรบั เงิน
หรือทรัพยสนิ ทีไ่ ดมาจากการเรีย่ ไรเปนจํานวนมากจนเกินความจําเปน เชน กรณีการเรีย่ ไรเงินใหแกอดีต
ดารานักแสดงเพือ่ นําไปรักษาอาการเจ็บปวย และลาสุดคือกรณีการจัดใหมกี ารเรีย่ ไรเงินใหแกผมู อี าชีพขับรถ
แท็กซีท่ ไี่ ดรบั ผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เปนตน กระทัง่ เกิดคําถามจาก
สังคมวา ปจจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการเรีย่ ไรลักษณะตาง ๆ เหลานีห้ รือไม ประการใด และ
มาตรการทางกฎหมายดังกลาวมีความเหมาะสมเพียงพอกับรูปแบบการเรีย่ ไรในปจจุบนั เพียงใด
จากการศึกษาพบวา มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการควบคุมการเรีย่ ไรนัน้ มีทงั้ กฎหมายทีม่ ี
วัตถุประสงคเพือ่ ใชบงั คับกับเอกชนหรือบุคคลทัว่ ไป ซึง่ มีเพียงฉบับเดียว คือ พระราชบัญญัตคิ วบคุมการเรีย่ ไร
พุทธศักราช ๒๔๘๗ และกฎหมายทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ใชบงั คับกับหนวยงานของรัฐ ซึง่ มีจาํ นวนหลายฉบับ
ดังนี้
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการเรีย่ ไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙
(๒) ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรีย่ ไรของหนวยงานของรัฐ เรือ่ ง หลักเกณฑและวิธกี าร
ในการยืน่ คําขออนุมตั ใิ หหนวยงานของรัฐจัดใหมกี ารเรีย่ ไรหรือใหหนวยงานของรัฐเขาไปมีสว นเกีย่ วของ
กับการเรี่ยไร ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
(๓) ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรีย่ ไรของหนวยงานของรัฐ เรือ่ ง การกําหนดหลักเกณฑ
และวิธกี ารดําเนินการกับสิง่ ของทีห่ นวยงานของรัฐไดรบั มาจากการเรีย่ ไรโดยฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

๑๐๕
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(๔) ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรีย่ ไรของหนวยงานของรัฐ เรือ่ ง การยกเวนใหหนวยงานของรัฐ
ทําการเรี่ยไรไดโดยไมตองขออนุมัติตอคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ หรือ
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ตามขอ ๑๙ (๔) และ (๕) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการเรีย่ ไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
และ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
อยางไรก็ดี ในบทความฉบับนีจ้ ะขอกลาวถึงเฉพาะขอพิจารณาเกีย่ วกับ
มาตรการในการควบคุมการเรี่ยไร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร
พุทธศักราช ๒๔๘๗
โดยพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ มีหลักการที่สําคัญ ดังนี้
๑) ความหมายของการเรี่ยไร
กฎหมายไดกาํ หนดความหมายของคําวา “การเรีย่ ไร” หมายความรวมตลอดถึง การซือ้ ขาย
แลกเปลีย่ น ชดใช หรือบริการ ซึง่ มีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายวามิใชเปนการซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น
ชดใช หรือบริการธรรมดา แตเพือ่ รวบรวมทรัพยสนิ ทีไ่ ดมาทัง้ หมดหรือบางสวนไปใชในกิจการอยางใด
อยางหนึ่งนั้นดวย
๒) การเรี่ยไรที่ตองหามมิใหกระทํา
กฎหมายไดกําหนดหามมิใหจัดใหมีการเรี่ยไรหรือทําการเรี่ยไร ดังตอไปนี้
(๑) การเรี่ยไรเพื่อรวบรวมทรัพยสินมาใหหรือชดใชแกจําเลย เพื่อใชเปนคาปรับ เวนแต
จะเปนการเรี่ยไรในระหวางวงศญาติของจําเลย
(๒) การเรี่ยไรโดยกําหนดเก็บเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นเปนอัตราโดยคํานวณตามเกณฑ
ปริมาณสินคา ผลประโยชน หรือวัตถุอยางอื่น
(๓) การเรี่ยไรอันอาจเปนเหตุใหเสื่อมทรามแกความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
(๔) การเรี่ยไรอันเปนเหตุกระทบกระเทือนอยางรุนแรงถึงสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ
(๕) การเรี่ยไรเพื่อจัดหายุทธภัณฑใหแกตางประเทศ
๓) การเรี่ยไรที่จะตองไดรับอนุญาต
กฎหมายไดกําหนดลักษณะการเรี่ยไรที่จะตองไดรับอนุญาต โดยแบงเปน ๒ กรณี กลาวคือ
(๑) การเรี่ยไรที่จะตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร และ (๒) การเรี่ยไรที่จะตอง
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ดังนี้
(๑) การเรี่ยไรที่จะตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร
กํ า หนดให ก ารเรี่ ย ไรซึ่ ง อ า งว า เพื่ อ ประโยชน แ ก ท างราชการ เทศบาลหรื อ
สาธารณประโยชน ยกเวนการเรี่ยไรซึ่งกระทรวง ทบวง หรือกรมเปนผูจัดใหมี จะจัดใหมีไดตอเมื่อ
ไดรบั อนุญาตจาก “คณะกรรมการควบคุมการเรีย่ ไร” ซึง่ ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน
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โดยตําแหนง และกรรมการอื่นคือ ผูแทนกระทรวงกลาโหม ๑ คน ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ๑ คน
ผูแ ทนกระทรวงสาธารณสุข ๑ คน ผูแ ทนกระทรวงการคลัง ๑ คน ผูแ ทนกรมตํารวจ๑ ๑ คน และผูแ ทน
กรมมหาดไทย๒ ๑ คน
(๒) การเรี่ยไรที่จะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
กําหนดใหการเรีย่ ไรในถนนหลวงหรือในทีส่ าธารณะ การเรีย่ ไรโดยโฆษณาดวยสิง่ พิมพ
ดวยวิทยุกระจายเสียง หรือดวยเครื่องเปลงเสียง จะจัดใหมีหรือทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่แลว เวนแตการเรี่ยไรดังตอไปนี้ไมตอ งไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
(ก) การเรี่ยไรซึ่งไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรกรณีการเรี่ยไร
ที่อางวาเพื่อประโยชนแกราชการ เทศบาลหรือสาธารณประโยชน
(ข) การเรี่ยไรเพื่อกุศลสงเคราะหในโอกาสที่บุคคลชุมนุมกันประกอบศาสนกิจ
(ค) การเรีย่ ไรโดยขายสิง่ ของในงานออกราน หรือในทีน่ ดั ประชุมเฉพาะแหง อันไดจดั ใหขนึ้
โดยชอบดวยกฎหมาย ซึง่ ผูไ ดรบั อนุญาตใหมกี ารออกราน หรือผูจ ดั ใหมกี ารนัดประชุมเปนผูจ ดั ใหมขี นึ้
๔) วิธีการเรี่ยไร และการจายเงินหรือทรัพยสินที่เรี่ยไร
ในการเรีย่ ไรนัน้ กฎหมายไดกาํ หนดใหบคุ คลทีไ่ ดรบั อนุญาตใหทาํ การเรีย่ ไรตองมีใบอนุญาต
ติดตัวอยูด ว ยในขณะทําการเรีย่ ไร เวนแตถา การเรีย่ ไรซึง่ ไดรบั อนุญาตใหจดั ประจําที่ ผูร บั อนุญาตตอง
ติดหรือตัง้ ใบอนุญาตนัน้ ไว ณ ทีท่ าํ การเรีย่ ไรใหเห็นโดยชัดเจน และหามมิใหใชถอ ยคําหรือวิธกี ารใด ๆ
ซึง่ เปนการบังคับผูถ กู เรีย่ ไรโดยตรงหรือโดยปริยาย หรือซึง่ จะทําใหผถู กู เรีย่ ไร
เกิดความหวาดหวั่นหรือเกรงกลัว
ในสวนการรับเงินหรือทรัพยสนิ ทีเ่ รีย่ ไร ก็ตอ งออกใบรับใหแกผบู ริจาค
กับมีตนขั้วใบรับไวเปนหลักฐานดวย และการจายเงินหรือทรัพยสินที่ไดมานั้น
หามมิใหจา ยในกิจการอยางอืน่ นอกวัตถุประสงคแหงการเรีย่ ไรตามทีไ่ ดแสดงไว
เวนแตจายเปนคาใชจายพอสมควรในการเรี่ยไรนั้นเอง
นอกจากนี้ กฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑในการจัดการเงินหรือทรัพยสินที่เรี่ยไรไดมา
กรณีถาไมตองจายเพราะไมอาจดําเนินการตามวัตถุประสงคแหงการเรี่ยไรตามที่ไดแสดงไว หรือ
เหลือจายเพราะเหตุใด ๆ โดยใหผูจัดใหมีการเรี่ยไรรายงานใหคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรหรือ
พนักงานเจาหนาที่ แลวแตกรณีทราบ และใหคณะกรรมการควบคุมการเรีย่ ไรหรือพนักงานเจาหนาที่
มีอาํ นาจสัง่ ใหสง เงินหรือทรัพยสนิ ดังกลาวไปประกอบการกุศลหรือสาธารณประโยชนอยางหนึง่ อยางใด
ตามแตเห็นควร แตถา ผูจ ดั ใหมกี ารเรีย่ ไรตายลงเสียกอน ใหหนาทีข่ องผูจ ดั ใหมกี ารเรีย่ ไรดังกลาว ตกเปนของ
ผูครอบครองเงินและทรัพยสินดังกลาว

๑
๒

ปจจุบัน คือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ.
ปจจุบัน คือ กรมการปกครอง.
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๕) บทกําหนดโทษ
กฎหมายไดกําหนดโทษทางอาญาสําหรับการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย โดยมีอัตราโทษ
ปรับสูงสุดไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท และมีอัตราโทษจําคุกสูงสุดไมเกิน ๑ ป ดังนี้
(๑) กระทําการเรี่ยไรที่ตองหามมิใหกระทํา หรือกระทําการเรี่ยไรโดยมิไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรหรือพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐ บาทหรือ
จําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๒) กระทําผิดเงื่อนไขในการอนุญาตซึ่งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรหรือพนักงาน
เจาหนาทีก่ าํ หนด หรือกระทําการเรีย่ ไรโดยไมมใี บอนุญาตติดตัว ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑๐๐ บาท
(๓) กระทําการจายเงินหรือทรัพยสนิ ทีเ่ รีย่ ไรมาในกิจการอยางอืน่ นอกวัตถุประสงคแหงการเรีย่ ไร
หรือผูจัดใหมีการเรี่ยไรไมรายงานเงินหรือทรัพยสินซึ่งเรี่ยไรไดมากรณีถาไมตองจายหรือเหลือจาย
ใหคณะกรรมการควบคุมการเรีย่ ไรหรือพนักงานเจาหนาทีท่ ราบ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท
หรือจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๔) กระทําการเรี่ยไรโดยใชถอยคําหรือวิธีการใด ๆ ซึง่ เปนการบังคับผูถ กู เรีย่ ไรเกิดความ
หวาดหวัน่ หรือเกรงกลัว ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
๖) รัฐมนตรีผูรักษาการ
กําหนดใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยเปนผูร กั ษาการตามพระราชบัญญัตฉิ บับนี้
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และกิจการอยางอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้และยังมีผลใชบังคับอยู
จนถึงปจจุบนั คือ “กฎกระทรวงแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ และกําหนดหลักเกณฑวธิ กี ารขออนุญาต
จัดใหมีการเรี่ยไรและทําการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๔๘” โดยกฎกระทรวงฉบับนี้มีสาระสําคัญ ๒ เรื่อง
เรื่องแรก คือ การกําหนดผูดํารงตําแหนงเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพื้นที่การปกครอง
กลาวคือ ในกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมการปกครองเปนพนักงานเจาหนาที่ สําหรับในจังหวัดอืน่ นอกจาก
กรุงเทพมหานคร ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอเปนพนักงานเจาหนาที่
เรือ่ งทีส่ อง คือ การกําหนดขัน้ ตอนการอนุญาตจัดใหมกี ารเรีย่ ไรตามกฎหมาย โดยกําหนด
ใหผูประสงคจะขออนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยกําหนด พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกําหนด

ความสงทาย

เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวา พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมและปองกัน
ไมใหมีกิจกรรมการเรี่ยไรที่อาจสรางความเดือดรอนหรือความไมสงบเรียบรอยขึ้นในสังคม ไมวาจะ
เปนการกําหนดการเรีย่ ไรทีต่ อ งหามไมใหกระทํา และการเรีย่ ไรทีจ่ ะตองไดรบั อนุญาตจากคณะกรรมการ
ควบคุมการเรีย่ ไรหรือพนักงานเจาหนาที่ รวมทัง้ การกําหนดวิธกี ารเรีย่ ไรและการจายเงินหรือทรัพยสนิ
ที่เรี่ยไร ตลอดจนการกําหนดบทลงโทษทางอาญากรณีกระทําการฝาฝนขอหามของกฎหมาย
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อยางไรก็ดี การทีพ่ ระราชบัญญัตฉิ บับนีม้ บี ทบัญญัตเิ พียง ๒๑ มาตรา และเปนกฎหมายทีบ่ งั คับใช
มาเปนเวลานานโดยทีย่ งั ไมไดมกี ารแกไขปรับปรุงใหทนั สมัยแตอยางใด จึงอาจยังมีขอ บกพรองดังนี้
ประการแรก บทนิยามคําวา “เรีย่ ไร” นัน้ ยังไมไดใหความหมายหรือคําจํากัดความไวอยางชัดเจน
ซึง่ อาจนําไปสูป ญ
 หาในการปฏิบตั แิ ละการตีความกฎหมายวาการกระทําในลักษณะใดทีจ่ ะถือวาเปนการ
เรีย่ ไรตามทีก่ ฎหมายประสงคทจี่ ะใหมกี ารขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ เนือ่ งจากปจจุบนั มีการเผยแพร
ขอมูลในลักษณะการขอความชวยเหลือทั้งแกคนและสัตวในหลายกรณีผานทางสื่อโซเชียลมีเดีย หาก
กําหนดใหทุกกรณีตองไดรับการอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ก็อาจจะไมสอดคลองกับขอเท็จจริง
ในปจจุบันที่การเผยแพรขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว
ประการที่สอง ลักษณะการเรี่ยไรที่จะตองรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ เนื่องจาก
กฎหมายบัญญัตแิ ตเพียงวา “การเรีย่ ไรในถนนหลวงหรือในทีส่ าธารณะ การเรีย่ ไรโดยโฆษณาดวยสิง่ พิมพ
ดวยวิทยุกระจายเสียง หรือดวยเครือ่ งเปลงเสียง จะจัดใหมหี รือทําไดตอ เมือ่ ไดรบั อนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาทีแ่ ลว” ซึง่ อาจมีประเด็นปญหาในการตีความวา กรณีการเรีย่ ไรผานทางสือ่ อินเทอรเน็ต โทรทัศน
สื่อโซเชียลมีเดีย หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ จะถือเปนการเรี่ยไรภายใตบทบัญญัติดังกลาวหรือไม
สงผลใหหนวยงานภาครัฐอาจไมสามารถใชอํานาจตามกฎหมายเพื่อเขาไปควบคุมดูแลการดําเนินการ
เรี่ยไรเพื่อใหการนํารายไดที่ไดรับจากการเรี่ยไรมาดําเนินการตามวัตถุประสงคของการเรี่ยไรและ
เกิดประโยชนสูงสุดไดครอบคลุมทุกกรณี
ประการทีส่ าม ขัน้ ตอนการขออนุญาตจัดใหมกี ารเรีย่ ไร กลาวคือ บทบัญญัตทิ งั้ ในพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ ตางก็ไมไดบัญญัติหลักเกณฑการกําหนดระยะเวลาการอนุมัติ
และขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตไว ซึ่งอาจะเปนการสรางความไมสะดวกในการขออนุญาตเรี่ยไร
และเปนสาเหตุประการหนึ่งของการกระทําฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย
ประการทีส่ ี่ บทกําหนดโทษ ซึง่ มีอตั ราโทษจําคุกสูงสุดไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท นัน้
เปนโทษทีม่ อี ตั ราโทษเบามาก อาจทําใหมจิ ฉาชีพขาดความเกรงกลัวตอโทษหรืออาจเห็นวาผลประโยชน
ที่จะไดจากการกระทําฝาฝนกฎหมายมีมากกวาโทษที่จะไดรับตามกฎหมาย
ดังนัน้ ในอนาคตหากไดมกี ารแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัตฉิ บับนีใ้ นสวนของขอบกพรองดังกลาว
ก็นาจะชวยลดขั้นตอนในการปฏิบัติที่ซํ้าซอนหรือไมจําเปน เกิดความชัดเจนและความคลองตัว
ในการที่จะควบคุมการเรี่ยไร รวมทั้งสอดคลองกับสภาวการณความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการ
สื่อสารในปจจุบัน ตลอดจนการจัดการเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการเรี่ยไรก็นาจะเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการเรี่ยไรและเกิดประโยชนสูงสุดมากกวาที่ผานมา
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