
มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection

๑๐๕

¹ÒÂÇÃªÑÂ  áÊ¹ÊÕÃÐ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเร่ียไร 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 
๒๔๘๗

ความนํา
“คนไทยใจด ีมเีมตตา ใจบญุสนุทาน” เปนคาํกลาวทีแ่สดงถงึวฒันธรรมทีด่งีามของสงัคมไทย 

ดงัจะเหน็ไดจากขอเทจ็จรงิทีป่รากฏวา หากมกีารจัดใหมกีารบรจิาคเรีย่ไรเงนิเพือ่การกุศลและแบงเบาภาระ
ในการชวยเหลอืบคุคลผูดอยโอกาสในสังคม จะมผีูคนเขามาชวยกนับริจาคเงนิและสิง่ของตาง ๆ  อยูเสมอ 
อยางไรก็ดี แมวาการเร่ียไรจะมีสวนในการชวยแกไขปญหาของสังคมใหเบาบางลง แตในทางกลับกัน
การเรีย่ไรกอ็าจสรางความเดอืดรอนราํคาญแกประชาชนและสรางความไมสงบเรยีบรอยขึน้ในสงัคมได
เชนเดยีวกนัหากวาการเร่ียไรนัน้ไมมหีลกัเกณฑหรือกฎหมายใดเขามาควบคมุ โดยเฉพาะอยางยิง่ในปจจบุนัที่
การเรี่ยไรไดมีการพัฒนาวิธีการไปในหลายรูปแบบผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส อาทิ Facebook หรือ
แอพลเิคชัน่ Line หรอืการสงขอความผานทาง SMS กย็ิง่ทาํใหการเรีย่ไรมจีาํนวนเพิม่ขึน้ตามมาดวย 
ซึง่บางกรณีกเ็ปนเรือ่งราวของความเดือดรอนทีป่รากฏข้ึนจรงิ แตบางกรณกีเ็ปนการกระทําจากมิจฉาชีพ
ทีส่รางเรือ่งเพือ่ใหเกดิความสงสารและนาํเงนิเขากระเปาตนเอง หรอืบางกรณกีส็งผลใหผูเรีย่ไรไดรบัเงนิ
หรอืทรพัยสนิทีไ่ดมาจากการเร่ียไรเปนจาํนวนมากจนเกินความจาํเปน เชน กรณีการเร่ียไรเงนิใหแกอดตี
ดารานักแสดงเพ่ือนาํไปรักษาอาการเจ็บปวย และลาสดุคือกรณีการจัดใหมกีารเรีย่ไรเงนิใหแกผูมอีาชีพขับรถ
แทก็ซีท่ีไ่ดรบัผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรอืโรคโควดิ ๑๙ เปนตน กระทัง่เกดิคาํถามจาก
สงัคมวา ปจจบุนัประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการเร่ียไรลกัษณะตาง ๆ เหลานีห้รอืไม ประการใด และ
มาตรการทางกฎหมายดังกลาวมคีวามเหมาะสมเพียงพอกบัรปูแบบการเร่ียไรในปจจบุนั เพยีงใด 
 จากการศกึษาพบวา มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการควบคมุการเรีย่ไรนัน้ มทีัง้กฎหมายทีม่ี
วตัถปุระสงคเพือ่ใชบงัคบักบัเอกชนหรอืบคุคลทัว่ไป ซึง่มเีพยีงฉบบัเดยีว คอื พระราชบญัญตัคิวบคมุการเรีย่ไร
พทุธศกัราช ๒๔๘๗ และกฎหมายทีม่วีตัถปุระสงคเพือ่ใชบงัคบักบัหนวยงานของรฐั ซึง่มจีาํนวนหลายฉบบั 
ดงันี้
 (๑) ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๙
 (๒) ประกาศคณะกรรมการควบคมุการเรีย่ไรของหนวยงานของรฐั เรือ่ง หลกัเกณฑและวธิกีาร
ในการยืน่คาํขออนมัุติใหหนวยงานของรฐัจดัใหมกีารเรีย่ไรหรอืใหหนวยงานของรฐัเขาไปมสีวนเก่ียวของ
กับการเรี่ยไร ลงวันที ่๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
 (๓) ประกาศคณะกรรมการควบคมุการเรีย่ไรของหนวยงานของรฐั เรือ่ง การกําหนดหลกัเกณฑ
และวิธีการดําเนินการกับส่ิงของท่ีหนวยงานของรัฐไดรบัมาจากการเร่ียไรโดยฝาฝนหรอืไมปฏิบตัติามระเบียบ
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเรี่ยไร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร 
พุทธศักราช ๒๔๘๗

๑๐๖

(๔) ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ เรือ่ง การยกเวนใหหนวยงานของรัฐ
ทําการเรี่ยไรไดโดยไมตองขออนุมัติตอคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ หรือ
คณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรจังหวัด ตามขอ ๑๙ (๔) และ (๕) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
และ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
 อยางไรกด็ ีในบทความฉบับนีจ้ะขอกลาวถงึเฉพาะขอพจิารณาเก่ียวกับ
มาตรการในการควบคุมการเรี่ยไร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร 
พุทธศักราช ๒๔๘๗ 

โดยพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗ มีหลักการที่สําคัญ ดังนี้
๑) ความหมายของการเร่ียไร

กฎหมายไดกาํหนดความหมายของคาํวา “การเรีย่ไร” หมายความรวมตลอดถงึ การซือ้ขาย
แลกเปลีย่น ชดใช หรอืบรกิาร ซึง่มกีารแสดงโดยตรงหรอืโดยปรยิายวามใิชเปนการซือ้ขาย แลกเปลีย่น 
ชดใช หรอืบรกิารธรรมดา แตเพือ่รวบรวมทรพัยสนิทีไ่ดมาทัง้หมดหรอืบางสวนไปใชในกจิการอยางใด
อยางหน่ึงนั้นดวย

๒) การเร่ียไรที่ตองหามมิใหกระทํา  
กฎหมายไดกําหนดหามมิใหจัดใหมีการเรี่ยไรหรือทําการเร่ียไร ดังตอไปนี้
(๑) การเรี่ยไรเพื่อรวบรวมทรัพยสินมาใหหรือชดใชแกจําเลย เพื่อใชเปนคาปรับ เวนแต

จะเปนการเร่ียไรในระหวางวงศญาติของจําเลย
(๒) การเรี่ยไรโดยกําหนดเก็บเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นเปนอัตราโดยคํานวณตามเกณฑ

ปริมาณสินคา ผลประโยชน หรือวัตถุอยางอื่น
(๓) การเรี่ยไรอันอาจเปนเหตุใหเสื่อมทรามแกความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน
(๔)  การเร่ียไรอันเปนเหตุกระทบกระเทือนอยางรุนแรงถึงสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ
(๕)  การเร่ียไรเพื่อจัดหายุทธภัณฑใหแกตางประเทศ

๓) การเร่ียไรที่จะตองไดรับอนุญาต
กฎหมายไดกําหนดลักษณะการเรี่ยไรที่จะตองไดรับอนุญาต โดยแบงเปน ๒ กรณี กลาวคือ

(๑) การเร่ียไรท่ีจะตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไร และ (๒) การเร่ียไรท่ีจะตอง
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ดังนี้

(๑) การเร่ียไรที่จะตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 
  กําหนดใหการเรี่ยไรซึ่งอางวาเพื่อประโยชนแกทางราชการ เทศบาลหรือ
สาธารณประโยชน ยกเวนการเรี่ยไรซึ่งกระทรวง ทบวง หรือกรมเปนผูจัดใหมี จะจัดใหมีไดตอเมื่อ
ไดรบัอนญุาตจาก “คณะกรรมการควบคมุการเรีย่ไร” ซึง่ประกอบดวย ปลดักระทรวงมหาดไทย เปนประธาน
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๑๐๗

โดยตําแหนง และกรรมการอื่นคือ ผูแทนกระทรวงกลาโหม ๑ คน ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ๑ คน 
ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ๑ คน ผูแทนกระทรวงการคลัง ๑ คน ผูแทนกรมตํารวจ๑  ๑ คน และผูแทน
กรมมหาดไทย๒  ๑ คน

(๒) การเรี่ยไรที่จะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที ่
กาํหนดใหการเรีย่ไรในถนนหลวงหรอืในทีส่าธารณะ การเรีย่ไรโดยโฆษณาดวยสิง่พมิพ

ดวยวิทยุกระจายเสียง หรือดวยเคร่ืองเปลงเสียง จะจัดใหมีหรือทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่แลว เวนแตการเรี่ยไรดังตอไปนี้ไมตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที ่

(ก) การเร่ียไรซ่ึงไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรกรณีการเร่ียไร
ที่อางวาเพื่อประโยชนแกราชการ เทศบาลหรือสาธารณประโยชน

(ข) การเรี่ยไรเพื่อกุศลสงเคราะหในโอกาสที่บุคคลชุมนุมกันประกอบศาสนกิจ
(ค) การเร่ียไรโดยขายสิง่ของในงานออกราน หรอืในทีนั่ดประชมุเฉพาะแหง อนัไดจดัใหขึน้

โดยชอบดวยกฎหมาย ซึง่ผูไดรับอนญุาตใหมกีารออกราน หรอืผูจัดใหมกีารนัดประชมุเปนผูจัดใหมขีึน้
๔) วิธีการเรี่ยไร และการจายเงินหรือทรัพยสินที่เรี่ยไร

ในการเร่ียไรน้ัน กฎหมายไดกาํหนดใหบคุคลท่ีไดรบัอนุญาตใหทาํการเร่ียไรตองมีใบอนุญาต
ตดิตวัอยูดวยในขณะทาํการเรีย่ไร เวนแตถาการเร่ียไรซ่ึงไดรบัอนุญาตใหจดัประจําที ่ผูรบัอนุญาตตอง
ตดิหรอืตัง้ใบอนญุาตนัน้ไว ณ ทีท่าํการเร่ียไรใหเหน็โดยชดัเจน และหามมใิหใชถอยคาํหรอืวธิกีารใด ๆ
ซึง่เปนการบังคบัผูถกูเร่ียไรโดยตรงหรือโดยปริยาย หรอืซึง่จะทําใหผูถกูเร่ียไร
เกิดความหวาดหวั่นหรือเกรงกลัว 

ในสวนการรับเงินหรือทรัพยสนิทีเ่รีย่ไร กต็องออกใบรับใหแกผูบรจิาค
กับมีตนขั้วใบรับไวเปนหลักฐานดวย และการจายเงินหรือทรัพยสินที่ไดมานั้น 
หามมใิหจายในกจิการอยางอืน่นอกวตัถปุระสงคแหงการเรีย่ไรตามทีไ่ดแสดงไว
เวนแตจายเปนคาใชจายพอสมควรในการเรี่ยไรนั้นเอง

นอกจากนี้ กฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑในการจัดการเงินหรือทรัพยสินท่ีเรี่ยไรไดมา
กรณีถาไมตองจายเพราะไมอาจดําเนินการตามวัตถุประสงคแหงการเรี่ยไรตามที่ไดแสดงไว หรือ
เหลือจายเพราะเหตุใด ๆ โดยใหผูจัดใหมีการเรี่ยไรรายงานใหคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรหรือ
พนกังานเจาหนาที ่แลวแตกรณทีราบ และใหคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรหรอืพนกังานเจาหนาท่ี
มอีาํนาจสัง่ใหสงเงนิหรอืทรพัยสนิดงักลาวไปประกอบการกศุลหรอืสาธารณประโยชนอยางหนึง่อยางใด
ตามแตเห็นควร แตถาผูจดัใหมกีารเร่ียไรตายลงเสียกอน ใหหนาทีข่องผูจดัใหมกีารเร่ียไรดังกลาว ตกเปนของ
ผูครอบครองเงินและทรัพยสินดังกลาว

    
๑ปจจุบัน คือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ.

   ๒ปจจุบัน คือ กรมการปกครอง.
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๑๐๘

 ๕) บทกําหนดโทษ 
กฎหมายไดกําหนดโทษทางอาญาสําหรับการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย โดยมีอัตราโทษ

ปรับสูงสุดไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท และมีอัตราโทษจําคุกสูงสุดไมเกิน ๑ ป ดังนี้
(๑) กระทําการเรี่ยไรที่ตองหามมิใหกระทํา หรือกระทําการเรี่ยไรโดยมิไดรับอนุญาตจาก

คณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรหรือพนักงานเจาหนาท่ี ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐ บาทหรือ
จําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ

(๒) กระทําผิดเงื่อนไขในการอนุญาตซึ่งคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรหรือพนักงาน
เจาหนาทีก่าํหนด หรือกระทําการเร่ียไรโดยไมมใีบอนุญาตติดตวั ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑๐๐ บาท

(๓)  กระทาํการจายเงนิหรอืทรพัยสนิทีเ่รีย่ไรมาในกิจการอยางอ่ืนนอกวัตถปุระสงคแหงการเร่ียไร
หรือผูจัดใหมีการเรี่ยไรไมรายงานเงินหรือทรัพยสินซ่ึงเรี่ยไรไดมากรณีถาไมตองจายหรือเหลือจาย
ใหคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรหรือพนักงานเจาหนาทีท่ราบ ตองระวางโทษปรับไมเกนิ ๕๐๐ บาท 
หรือจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ

(๔) กระทําการเร่ียไรโดยใชถอยคําหรือวิธีการใด ๆ ซึง่เปนการบังคบัผูถกูเร่ียไรเกิดความ
หวาดหว่ันหรอืเกรงกลัว ตองระวางโทษปรับไมเกนิ ๑,๐๐๐ บาท หรอืจาํคกุไมเกนิ ๑ ป หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั

๖) รัฐมนตรีผูรักษาการ
กาํหนดใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูรกัษาการตามพระราชบญัญตัฉิบบันี้

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และกิจการอยางอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้และยังมีผลใชบังคับอยู
จนถงึปจจบุนั คอื “กฎกระทรวงแตงตัง้พนักงานเจาหนาที ่และกําหนดหลักเกณฑวธิกีารขออนุญาต
จัดใหมีการเรี่ยไรและทําการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๔๘” โดยกฎกระทรวงฉบับนี้มีสาระสําคัญ ๒ เรื่อง 

เรื่องแรก คือ การกําหนดผูดํารงตําแหนงเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพื้นที่การปกครอง 
กลาวคือ ในกรุงเทพมหานคร ใหอธบิดกีรมการปกครองเปนพนักงานเจาหนาที ่สาํหรับในจังหวัดอืน่นอกจาก
กรุงเทพมหานคร ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอเปนพนักงานเจาหนาที ่

เรือ่งทีส่อง คอื การกาํหนดขัน้ตอนการอนญุาตจดัใหมกีารเรีย่ไรตามกฎหมาย โดยกาํหนด
ใหผูประสงคจะขออนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยกําหนด พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกําหนด

ความสงทาย
 เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวา พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมและปองกัน
ไมใหมีกิจกรรมการเรี่ยไรที่อาจสรางความเดือดรอนหรือความไมสงบเรียบรอยข้ึนในสังคม ไมวาจะ
เปนการกาํหนดการเรีย่ไรทีต่องหามไมใหกระทาํ และการเรีย่ไรทีจ่ะตองไดรบัอนญุาตจากคณะกรรมการ
ควบคุมการเร่ียไรหรอืพนักงานเจาหนาท่ี รวมท้ังการกําหนดวิธกีารเรีย่ไรและการจายเงินหรือทรัพยสนิ
ที่เรี่ยไร ตลอดจนการกําหนดบทลงโทษทางอาญากรณีกระทําการฝาฝนขอหามของกฎหมาย 
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๑๐๙

อยางไรกด็ ีการทีพ่ระราชบัญญตัฉิบบันีม้บีทบญัญตัเิพยีง ๒๑ มาตรา และเปนกฎหมายท่ีบงัคบัใช
มาเปนเวลานานโดยท่ียงัไมไดมกีารแกไขปรบัปรงุใหทนัสมยัแตอยางใด จงึอาจยงัมขีอบกพรองดังนี้

ประการแรก บทนยิามคาํวา “เรีย่ไร” นัน้ ยงัไมไดใหความหมายหรือคาํจาํกดัความไวอยางชัดเจน
ซึง่อาจนาํไปสูปญหาในการปฏิบตัแิละการตีความกฎหมายวาการกระทําในลักษณะใดทีจ่ะถอืวาเปนการ
เรีย่ไรตามทีก่ฎหมายประสงคทีจ่ะใหมกีารขออนญุาตตอพนกังานเจาหนาที ่เน่ืองจากปจจุบนัมกีารเผยแพร
ขอมูลในลักษณะการขอความชวยเหลือทั้งแกคนและสัตวในหลายกรณีผานทางสื่อโซเชียลมีเดีย หาก
กําหนดใหทุกกรณีตองไดรับการอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ก็อาจจะไมสอดคลองกับขอเท็จจริง
ในปจจุบันที่การเผยแพรขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว 
 ประการท่ีสอง ลักษณะการเร่ียไรท่ีจะตองรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี เนื่องจาก
กฎหมายบัญญตัแิตเพียงวา “การเร่ียไรในถนนหลวงหรือในท่ีสาธารณะ การเร่ียไรโดยโฆษณาดวยส่ิงพิมพ
ดวยวิทยกุระจายเสียง หรือดวยเคร่ืองเปลงเสียง จะจัดใหมหีรือทาํไดตอเม่ือไดรบัอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาทีแ่ลว” ซึง่อาจมีประเด็นปญหาในการตีความวา กรณีการเร่ียไรผานทางส่ืออินเทอรเนต็ โทรทัศน 
สื่อโซเชียลมีเดีย หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ จะถือเปนการเรี่ยไรภายใตบทบัญญัติดังกลาวหรือไม 
สงผลใหหนวยงานภาครัฐอาจไมสามารถใชอํานาจตามกฎหมายเพ่ือเขาไปควบคุมดูแลการดําเนินการ
เรี่ยไรเพื่อใหการนํารายไดที่ไดรับจากการเรี่ยไรมาดําเนินการตามวัตถุประสงคของการเรี่ยไรและ
เกิดประโยชนสูงสุดไดครอบคลุมทุกกรณี

ประการท่ีสาม ขัน้ตอนการขออนุญาตจัดใหมกีารเร่ียไร กลาวคอื บทบญัญตัทิัง้ในพระราชบัญญตัิ
ฉบับนี้และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ ตางก็ไมไดบัญญัติหลักเกณฑการกําหนดระยะเวลาการอนุมัต ิ
และข้ันตอนในการพิจารณาอนุญาตไว ซึ่งอาจะเปนการสรางความไมสะดวกในการขออนุญาตเร่ียไร 
และเปนสาเหตุประการหนึ่งของการกระทําฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย 

ประการทีส่ี่ บทกําหนดโทษ ซึง่มอีตัราโทษจําคกุสงูสดุไมเกนิ ๑ ป หรอืปรบัไมเกนิ ๑,๐๐๐ บาท นัน้
เปนโทษท่ีมอีตัราโทษเบามาก อาจทําใหมจิฉาชีพขาดความเกรงกลวัตอโทษหรอือาจเหน็วาผลประโยชน
ที่จะไดจากการกระทําฝาฝนกฎหมายมีมากกวาโทษที่จะไดรับตามกฎหมาย
 ดงันัน้ ในอนาคตหากไดมกีารแกไขปรบัปรงุพระราชบัญญตัฉิบบัน้ีในสวนของขอบกพรองดงักลาว
ก็นาจะชวยลดขั้นตอนในการปฏิบัติที่ซํ้าซอนหรือไมจําเปน เกิดความชัดเจนและความคลองตัว
ในการที่จะควบคุมการเรี่ยไร รวมทั้งสอดคลองกับสภาวการณความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการ
สื่อสารในปจจุบัน ตลอดจนการจัดการเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการเร่ียไรก็นาจะเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการเรี่ยไรและเกิดประโยชนสูงสุดมากกวาที่ผานมา
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