พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร
พุทธศักราช 2487
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480
และวันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2484)
อาทิตยทิพอาภา
ปรีดี พนมยงค
ตราไว ณ วันที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2487
เปนปที่ 11 ในรัชกาลปจจุบัน
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายควบคุมการเรี่ยไรใหรัดกุมยิ่งขึ้น
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487
มาตรา 2(1) ใหใชพระราชบัญญัตินี้เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 นับแตวันใชพระราชบัญญัตินี้ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2480 และบรรดา
กฎหมาย กฎ และขอบังคับซึ่งขัดแยงกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
การเรี่ยไร หมายความรวมตลอดถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ย นชดใช หรือบริการ ซึ่งมีก ารแสดงโดยตรงหรือโดย
ปริยาย วามิใชเปนการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช หรือบริการธรรมดา แตเพื่อรวบรวมทรัพยสินที่ไดมาทั้งหมดหรือ
บางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหนึ่งนั้นดวย
ยุทธภัณฑ หมายความวา ยุทธภัณฑตามความหมายแหงกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ
สิ่งพิมพ หมายความวา สิ่งพิมพตามความหมายแหงกฎหมายวาดวยการพิมพ
มาตรา 5 หามมิใหจัดใหมีการเรี่ยไรหรือทําการเรี่ยไรดังตอไปนี้
(1) การเรี่ยไรเพื่อรวบรวมทรัพยสินมาใหหรือชดใชแกจําเลยเพื่อ ใชเปนคาปรับ เวนแตจะเปนการเรี่ยไรในระหวาง
วงศญาติของจําเลย

(2)
การเรี่ยไรโดยกําหนดเก็บเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นเปนอัตราโดยคํานวณตามเกณฑปริมาณสินคา
ผลประโยชนหรือวัตถุอยางอื่น
(3) การเรี่ยไรอันอาจเปนเหตุใหเสื่อมทรามแกความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(4) การเรี่ยไรอันอาจเปนเหตุกระทบกระเทือนอยางรุนแรงถึงทางสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ
(5) การเรี่ยไรเพื่อจัดหายุทธภัณฑใหแกตางประเทศ
มาตรา 6 การเรี่ยไรซึ่งอางวาเพื่อประโยชนแกราชการเทศบาลหรือสาธารณะประโยชนจะจัดใหมีไดตอเมื่อไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรแลว
ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับแกการเรี่ยไรซึ่งกระทรวงทบวงหรือกรมเปนผูจัดใหมี
มาตรา 7 ใหมีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร ประกอบดว ยปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนประธานโดยตําแหนง
และกรรมการอื่นคือผูแทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน
ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการหนึ่งคน
ผูแทนกระทรวงการ
สาธารณสุขหนึ่งคน ผูแทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน ผูแทนกรมตํารวจหนึ่งคน และผูแทนกรมมหาดไทยหนึ่งคน
กรรมการตองมาประชุม ไมนอยกวาสี่คนจึงเปนองคประชุม
มาตรา 8 การเรี่ยไรในถนนหลวงหรือในที่สาธารณะ การเรี่ยไรโดยโฆษณาดวยสิ่งพิมพ ดวยวิทยุกระจายเสียง
หรือดวยเครื่องเปลงเสียงจะจัดใหมีหรือทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลว
ขอความในวรรคกอนนี้มิใหใชบังคับแก
(1) การเรี่ยไรซึ่งไดรับอนุญาตหรือไดรับยกเวนตามมาตรา 6
(2) การเรี่ยไรเพื่อกุศลสงเคราะหในโอกาสที่บุค คลชุมนุมกันประกอบศาสนกิจ
(3) การเรี่ยไรโดยขายสิ่งของในงานออกราน หรือในที่นัดประชุมเฉพาะแหงอันไดจัดใหขึ้นโดยชอบดวยกฎหมาย
ซึ่งผูไดรับอนุญาตใหมีการออกราน หรือผูจัดใหมีการนัด ประชุมเปนผูจัดใหมีขึ้น
มาตรา 9 เมื่อมีผูขอรับอนุญาตตามมาตรา 6 คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรมีอํานาจสั่งไมอนุญาต หรือสั่งอนุญ าต
โดยกําหนดเงื่อนไข
(1) จํานวนเงินหรือทรัพยสินอื่นอยางสูงที่ใหเรี่ยไรได
(2) เขตหรือสถานที่และเวลาที่อนุญ าตใหทําการเรี่ยไร
(3) วิธีการเก็บรักษาและทําบัญชีเงิน หรือทรัพยสินที่เรี่ยไรได
(4) วิธีทําการเรี่ยไร
ในกรณีที่สั่งอนุญาต ใหคณะกรรมการกําหนดวันสิ้นอายุแ หงใบอนุญาตไวดวย และในกรณีที่สั่งไมอนุญาต ให
แจงและแสดงเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบ
มาตรา 10 เมื่อมีผูขอรับอนุญาตตามมาตรา 8 ใหนําความในมาตรา 9 มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถาสั่งไมอนุญ าต
ใหพนักงานเจาหนาที่แจงและแสดงเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในกําหนดสิบวัน นับแตวันไดรับคํารองขอ

ในกรณีที่สั่งไมอนุญ าต ผูขออนุญาตมีสิทธิยื่นอุธรณคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดสิบหาวัน นับแต
วันไดทราบคําสั่งไมอนุญาตการยื่นอุทธรณในจังหวัดพระนครและธนบุรีใหยื่นตอคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งขึ้น
ในจังหวัดอื่นใหยื่นตอคณะกรมการจังหวัด คําชี้ข าดของคณะกรรมการหรือคณะกรมการจังหวัดแลวแตกรณีใหเปนที่สุด
มาตรา 11 หามมิใหอนุญาตใหบุคคลดังตอไปนี้จัดใหมีการเรี่ยไรหรือทําการเรี่ยไร
(1) บุคคลมีอายุต่ํากวา 16 ป
(2) บุคคลผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(3) บุคคลเปนโรคติดตอที่นารังเกียจ
(4) บุคคลผูเคยตอ งโทษฐาน ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพ ย ปลนทรัพย โจรสลัด กรรโชก ฉอโกง ยักยอกทรัพย
รับของโจร หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายลักษณะอาญา และพนโทษมาแลวยังไมครบหาป
(5) บุคคลที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวามีความประพฤติหรือหลักฐานไมนาไวใจ
มาตรา 12 บุคคลผูไดรับอนุญาตใหทําการเรี่ยไรตองมีใบอนุญาตติดตัวอยูในขณะทําการเรี่ยไร และตองให
เจาหนาที่หรือบุคคลผูประสงคจะเขาสวนในการเรี่ยไรตรวจดู เมื่อเจาหนาที่หรือบุคคลนั้นเรียกรอง
ในกรณีการเรี่ยไรซึ่งไดรับอนุญาตใหจัดทําประจําที่ ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไว ณ ที่ทําการเรี่ยไรใหเห็น
ไดโดยชัดเจน
มาตรา 13 ในการรับเงินหรือทรัพยสินที่เรี่ยไรได ตองออกใบรับ ใหแกผูบริจาคกับมีตนขั้วใบรับไวเปนหลักฐาน
และใหผูจัด ใหมีการเรี่ยไรประกาศยอดรับและจายเงินและทรัพยสินใหประชาชนทราบเปนครั้งคราวตามสมควร และเมื่อ
ไดจายเงินหรือทรัพยสินนั้นหมดไปแลวใหประกาศยอดบัญชีอีกครั้งหนึ่ง
มาตรา 14 หามมิใหจายเงินหรือทรัพยสินที่เรี่ยไรไดมานั้นในกิจการอยางอื่นนอกวัตถุประสงคแหงการเรี่ยไร
ตามที่ไดแสดงไว เวนแตจายเปนคาใชจายพอสมควรในการเรี่ยไรนั้นเอง
มาตรา 15 เงินหรือ ทรัพยสินที่เรี่ยไรไดม านั้น ถาไมตอ งจายเพราะไมอาจดําเนินการตามวัตถุประสงคแหงการ
เรี่ยไรตามที่ไดแสดงไวหรือเหลือจายเพราะเหตุใด ๆ ใหผูจัด ใหมีการเรี่ยไรรายงานใหคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร
หรือพนักงานเจาหนาที่แลวแตกรณีทราบและใหคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหสงเงินหรือ
ทรัพยสินดังกลาวแลวไปประกอบการกุศลหรือสาธารณะประโยชนอยางหนึ่งอยางใดตามแตเห็นควร
ถาผูจัดใหมีการเรี่ยไรตายลงเสียกอน
ใหหนาที่ของผูจัด ใหมีการเรี่ยไรดังกลาวในวรรคกอน
ตกเปนของผู
ครอบครองเงินและทรัพยสินดังกลาวแลว
มาตรา 16 ในการเรี่ยไรหามมิใหใชถอยคําหรือวิธีการใด ๆ ซึ่งเปนการบังคับผูถูก เรี่ยไรโดยตรงหรือโดยปริยาย
หรือซึ่งจะทําใหผูถูกเรี่ยไรเกิดความหวาดหวั่นหรือเกรงกลัว

มาตรา 17 ผูใดฝาฝนมาตรา 5 มาตรา 6 วรรคแรกมาตรา 8 วรรคแรก มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสอง
รอยบาทหรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 18 ผูใดทําผิดเงื่อนไขในการอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรกําหนดตามมาตรา 9 หรือพนักงาน
เจาหนาที่กําหนดตามมาตรา 10 หรือฝาฝนมาตรา 12 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท
มาตรา 19 ผูใดฝาฝนมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท หรือจําคุก
ไมเกินหกเดือนหรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 20 ผูใดฝาฝนมาตรา 16 มีความผิดตอ งระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้ง
ปรับทั้งจํา
มาตรา 21 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และกิจการอยางอื่นเพื่อ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

