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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี           
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สารบัญ 
 

บทนิยาม 

 

หมวด 1  บทท่ัวไป 

 

หมวด 2  คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ 

 

หมวด 3  คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด 

 

หมวด 4  หลักเกณฑการเรี่ยไร 

 

บทเฉพาะกาล 



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 

   

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

การเร่ียไรของทางราชการ พ.ศ. 2539 ใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 

 

อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา  11  (8 )  แห งพระราชบัญญั ติ 

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ 

ของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

 

ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไร

ของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544” 

  

ข อ  2 0

๑  ร ะ เ บี ย บ น้ี ใ ห ใ ช บั ง คั บ ต้ั ง แ ต วั น ถั ด จ า ก วั น ป ร ะ ก า ศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ขอ 3   ใหยกเลิกระเบียบสํา นักนายกรัฐมนตรีว าดวยการเ ร่ียไร 

ของทางราชการ พ.ศ. 2539 

 

  

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม 118/ตอนพิเศษ 13 ง/หนา 11/13 กุมภาพันธ 2544 



ขอ 4  ในระเบียบน้ี 

“การเรี่ยไร” หมายความวา การเก็บเงินหรือทรัพยสิน โดยขอรองใหชวย

ออกเงินหรือทรัพยสินตามใจสมัคร และใหหมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปล่ียน 

ชดใชหรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายวามิใชเปนการซื้อขาย 

แลกเปล่ียน ชดใชหรือบริการธรรมดา แตเพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมา

ท้ังหมดหรือบางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหน่ึงน้ันดวย 

“เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร” หมายความวา เขาไปชวยเหลือ

โดยมีสวนรวมในการจัดใหมีการเร่ียไรในฐานะเปนผูรวมจัดใหมีการเร่ียไร หรือเปน

ประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน ท่ีปรึกษา หรือในฐานะอื่นใดในการเร่ียไร

น้ัน 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการหรือหนวยงานท่ีอยูใน

กํากับดูแลของรัฐทุกระดับท้ังในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน

ทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 

“เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ

หนวยงานของรัฐ 

 

ขอ 5  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี 

  



หมวด 1 

บทท่ัวไป 

   

 

ขอ 6  หนวยงานของรัฐจะจัดใหมีการเร่ียไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับ

การเร่ียไรมิได เวนแตเปนการเร่ียไรตามขอ 19 หรือไดรับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.

จังหวัด แลวแตกรณี ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี 

หนวยงานของรัฐซึ่งจะตองไดรับอนุญาตในการเร่ียไรตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมการเร่ียไร นอกจากจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุม 

การเร่ียไรแลวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ีดวย ในกรณีน้ี 

กคร. อาจกําหนดแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐดังกลาวใหสอดคลองกับ

กฎหมายวาดวยการควบคุมการเร่ียไรก็ได 

 

ขอ 7  ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีควบคุมดูแลใหเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติตาม

ระเบียบน้ีโดยเครงครัด 

ในกรณี ท่ี เจ าหนา ท่ีของรัฐผู ใดฝาฝนหรือไมปฏิบั ติตามระเบียบน้ี  

ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการลงโทษทางวินัยแกเจาหนาท่ีของรัฐผูน้ันตามควรแกกรณี 

และในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาเห็นวาการกระทําน้ันอาจมีเหตุเกี่ยวของกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเปนการฝาฝนกฎหมาย

อื่นใหผูบังคับบัญชาแจงใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในเร่ืองน้ันเพ่ือพิจารณา

ดําเนินการตอไป 



หมวด  2 

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ 

   

 

ขอ 8 1

๒  ใหมีคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ  

เรียกโดยยอวา “กคร.” ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานัก

นายกรัฐมนตรี ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทน

กระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข  

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงต้ังอีก

ไมเกินสี่คนเปนกรรมการและผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการ

และเลขานุการ 

กคร. จะแตงต้ังขาราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวน 

ไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 

 

ขอ 9  ใหกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ

สองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนจนกวา

จะมีการแตงต้ังกรรมการใหมเขารับหนาท่ี 

  

                                                 
๒
 ขอ 8 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงาน

ของรัฐ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 



ขอ 10  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ 9 กรรมการซึ่ง

นายกรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(5) เปนบุคคลลมละลาย 

(6) นายกรัฐมนตรีใหออก 

ในกรณีท่ีกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระ 

ใหนายกรัฐมนตรีแตงต้ังผูอื่นเปนกรรมการแทน และใหกรรมการซึ่งไดรับแตงต้ัง 

อยูในตําแหนงเทาวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน เวนแตวาระการดํารง

ตําแหนงของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงต้ังกรรมการแทนก็ได 

 

ขอ 11  การประชุมของ กคร. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 

กึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยู ในท่ีประชุมหรือ 

ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธาน

ในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึง 

ใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุม 

ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 



ขอ 12  กคร. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการแกไขปรับปรุง 

ระเบียบน้ี 

(2) พิจารณาอนุมัติในหนวยงานของรัฐท่ีประสงคจะทําการเร่ียไรหรือ 

เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเร่ียไรในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตทองท่ีเกิน 

หน่ึงจังหวัด จัดใหมีการเร่ียไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเร่ียไรตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี 

(3) ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

(4) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการย่ืนคําขออนุมัติใหจัดใหม ี

การเร่ียไร หรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเร่ียไรตามระเบียบน้ี 

(5) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการกับสิ่งของท่ีหนวยงานของรัฐ 

ท่ีไดรับมาจากการเร่ียไร โดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

(6) ใหคําปรึกษาแกหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติตาม

ระเบียบน้ี 

(7) มอบหมายให กคร. จังหวัด ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีเห็นสมควร 

(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีระเบียบน้ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ กคร. 

หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

เมื่ อ  กคร .ได พิจารณาอนุมั ติตาม (2)   แลว ใหแจ งใหสํ า นักงาน 

การตรวจเงินแผนดินทราบดวย 

 

ขอ 13  กคร. จะแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือพิจารณา

หรือปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงตามท่ี กคร. มอบหมายก็ได 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานใหนําขอ 11 มาใชบังคับ



โดยอนุโลม 

 

ขอ 14  ใหมีสํานักงานเลขานุการ กคร. ขึ้นในสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรีมีหนาท่ีปฏิบัติงานธุรการและงานอื่นตามท่ี กคร. มอบหมาย 

 



หมวด 3 

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด 

   

 

ขอ 15  ใหมีคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรจังหวัดในทุกจังหวัด ยกเวน

กรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “กคร .  จังหวัด” โดยออกนามจังหวัดน้ัน 

ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดท่ี 

ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายหน่ึงคน ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดท่ีผูวาราชการจังหวัด

แตงต้ังหน่ึงคน หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ศึกษาธิการจังหวัด สรรพากรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด นายกเทศมนตรีนครหรือ

นายกเทศมนตรีเมืองท่ีเปนท่ีต้ังจังหวัด ผูแทนหอการคาจังหวัด ผูแทนสมาคมหรือ

ชมรมธนาคารพาณิชยจังหวัด ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด บุคคลอื่นซึ่งผูวาราชการ

จังหวัดแตงต้ังอีกไมเกินสามคนเปนกรรมการ และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด

ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังหน่ึงคนเปนกรรมการและเลขานุการ 

กคร. จังหวัด จะแตงต้ังเจาหนาท่ีของรัฐภายในจังหวัดจํานวนไมเกิน 

สองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 

 

ขอ 16  ให กคร. จังหวัด มีหนาท่ีชวย กคร. ปฏิบัติการในจังหวัด  

และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1) พิจารณาอนุมัติใหหนวยงานของรัฐท่ีประสงคจะทําการเร่ียไรหรือ 

เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเร่ียไรภายในเขตจังหวัด จัดใหมีการเร่ียไรหรือเขาไป 

มีสวนเกี่ยวของกับการเร่ียไรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี 

(2) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีระเบียบน้ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ กคร. 



จังหวัด หรือตามท่ี กคร. มอบหมาย 

เมื่อ กคร. จังหวัด ไดพิจารณาอนุมัติตาม (1) แลว ใหแจงหนวยงานของ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินในภูมิภาคน้ันและรายงาน กคร. ใหทราบดวย 

 

ขอ 17  ใหนําความในขอ 9 ขอ 10 ขอ 11 และขอ 13 มาใชบังคับกับ

วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการซึ่งผูวาราชการจังหวัด

แตงต้ังการประชุม กคร. จังหวัด  และการแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน

โดยอนุโลม 

 



หมวด 4 

หลักเกณฑการเรี่ยไร 

   

 

ขอ 18  การเร่ียไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเร่ียไรท่ี กคร. หรือ 

กคร. จังหวัด แลวแตกรณี จะพิจารณาอนุมัติใหตามขอ 6 ไดน้ันจะตองมีลักษณะและ

วัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

(1) เปนการเร่ียไรท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพ่ือประโยชนแก

หนวยงานของรัฐน้ันเอง 

(2) เปนการเร่ียไรท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพ่ือประโยชนแกการ

ปองกันหรือพัฒนาประเทศ 

( 3 )  เ ป น ก า ร เ ร่ี ย ไ ร ท่ี หน ว ย ง านข อ ง รั ฐ เ ป น ผู ดํ า เ นิ นก า ร เ พ่ื อ

สาธารณประโยชน 

(4) เปนกรณีท่ีหนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเร่ียไรของ

บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมการเร่ียไรแลว 

 

ขอ 19  การเร่ียไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเร่ียไรดังตอไปน้ี 

ใหไดรับยกเวนไมตองขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แลวแตกรณี 

(1) เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีใหเร่ียไรได 

(2) เปนการเร่ียไรท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจําเปนตองดําเนินการเพ่ือ

ชวยเหลือผูเสียหายหรือบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณใด 

ท่ีสําคัญ 



(3) เปนการเร่ียไรเพ่ือรวมกันทําบุญเน่ืองในโอกาสการทอดผาพระกฐิน

พระราชทาน 

(4) เปนการเร่ียไรตามขอ 18 (1) หรือ (3) เพ่ือใหไดเงินหรือทรัพยสิน 

ไมเกินจํานวนเงินหรือมูลคาตามท่ี กคร. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(5) เปนการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเร่ียไรตามขอ 18 (4) ซึ่ง กคร. 

ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเวนใหหนวยงานของรัฐดําเนินการไดโดยไมตอง 

ขออนุมัติ 

(6) เปนการใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐอื่นท่ีไดรับอนุมัติหรือ 

ไดรับยกเวนในการขออนุมัติตามระเบียบน้ีแลว 

 

ขอ 20  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไดรับอนุมัติหรือไดรับยกเวนตาม 

ขอ 19 ใหจัดใหมีการเร่ียไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเร่ียไร ใหหนวยงาน 

ของรัฐดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) ใหกระทําการเร่ียไรเปนการท่ัวไป โดยประกาศหรือเผยแพรตอ

สาธารณชน 

(2) กําหนดสถานท่ีหรือวิธีการท่ีจะรับเงินหรือทรัพยสินจากการเร่ียไร 

(3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาคทุกคร้ัง 

เวนแตโดยลักษณะแหงการเร่ียไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกลาวได  

ก็ใหจัดทําเปนบัญชีการรับเงินหรือทรัพยสินน้ันไวเพ่ือใหสามารถตรวจสอบได 

(4) จัดทําบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินท่ีไดจากการเร่ียไร ตามระบบ

บัญชีของทางราชการภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีสิ้นสุดการเร่ียไร หรือทุกสามเดือน 

ในกรณีท่ีเปนการเร่ียไรท่ีกระทําอยางตอเน่ืองและปดประกาศโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการ

ของหนวยงานของรัฐท่ีไดทําการเร่ียไรไมนอยกวาสามสิบวันเพ่ือใหบุคคลท่ัวไป 



ไดทราบและจัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินการเร่ียไรดังกลาวไว ณ สถานท่ีสําหรับ

ประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษาขอมูลขาวสารของราชการดวย 

(5) รายงานการเงินของการเร่ียไรพรอมท้ังสงบัญชีตาม (4) ใหสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดินภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดจัดทําบัญชีตาม (4) แลวเสร็จ 

หรือในกรณีท่ีเปนการเร่ียไรท่ีไดกระทําอยางตอเน่ืองใหรายงานการเงินพรอมท้ังสง

บัญชีดังกลาวทุกสามเดือน 

 

ขอ 21  ในการเร่ียไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเร่ียไร หามมิให

หนวยงานของรัฐดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) กําหนดประโยชนท่ีผูบริจาคหรือบุคคลอื่นจะไดรับซึ่งมิใชประโยชน 

ท่ีหนวยงานของรัฐไดประกาศไว 

(2) กําหนดใหผูบริจาคตองบริจาคเงินหรือทรัพยสินเปนจํานวนหรือมูลคา 

ท่ีแนนอน เวนแต โดยสภาพมีความจําเปนตองกําหนดเปนจํานวนเงินท่ีแนนอน เชน 

การจําหนายบัตรเขาชมการแสดงหรือบัตรเขารวมการแขงขัน เปนตน 

(3) กระทําการใดๆ ท่ีเปนการบังคับใหบุคคลใดทําการเร่ียไรหรือบริจาค 

หรือกระทําในลักษณะท่ีทําใหบุคคลน้ันตองตกอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธ

หรือหลีกเล่ียงท่ีจะไมชวยทําการเร่ียไรหรือบริจาคไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(4) ใหเจาหนาท่ีของรัฐออกทําการเร่ียไร หรือใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับให

ผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นออกทําการเร่ียไร 

 

ขอ 22  เจาหนาท่ีของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเร่ียไรของบุคคล

หรือนิติบุคคลท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมการเร่ียไรซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐจะตองไมกระทําการดังตอไปน้ี 



(1) ใชหรือแสดงตําแหนงหนา ท่ีใหปรากฏในการดําเนินการเ ร่ียไร 

ไมวาจะเปนการโฆษณาดวยสิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพหรือสื่ออยางอื่น 

หรือดวยวิธีการอื่นใด 

(2) ใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลใดชวย 

ทําการเร่ียไรให หรือกระทําในลักษณะท่ีทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นน้ันตอง 

ตกอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงท่ีจะไมชวยทําการเร่ียไรใหได 

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 

  



บทเฉพาะกาล 

   

 

ขอ 23  การเร่ียไร การเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเร่ียไร หรือการให

ความรวมมือกับหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐผูใดในการเร่ียไรท่ีไดรับการ

อนุมัติหรือไดรับยกเวนในการขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของ 

ทางราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไรของทางราชการ  

พ.ศ. 2539 และดําเนินการไปกอนวันท่ีระเบียบน้ีใชบังคับ ก็ใหดําเนินการตอไปได 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไรของทางราชการ พ.ศ. 2539 จนกวา

จะแลวเสร็จ 

 

ขอ 24  ให กคร. และ กคร. จังหวัด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการเร่ียไรของทางราชการ พ.ศ. 2539 ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีอยูในวันท่ีระเบียบน้ี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาท่ี กคร. และ กคร. จังหวัด ตามระเบียบน้ี 

ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการแตงต้ังกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือผูวาราชการ

จังหวัดแลวแตกรณี แตงต้ังตามระเบียบน้ีเขารับหนาท่ี 

 

 

     ประกาศ ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 

                   ชวน  หลีกภัย 

                   นายกรัฐมนตรี 



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25492
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