
หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง   กําหนดแบบคําขออนุญาตและแบบใบอนุญาตจัดใหมีการเร่ียไร และทําการเร่ียไร 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๓  ขอ  ๔  และขอ  ๖  ของกฎกระทรวงแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่  
และกําหนดหลักเกณฑวิธีการขออนุญาตจัดใหมีการเร่ียไรและทําการเร่ียไร  พ.ศ. ๒๕๔๘  ซ่ึงออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการเ ร่ียไร  พุทธศักราช   ๒๔๘๗  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   
ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ผูใดประสงคจะขออนุญาตจัดใหมีการเร่ียไรตามมาตรา  ๖  หรือมาตรา  ๘  ใหย่ืนคําขอ
อนุญาตพรอมกับเอกสารหลักฐาน  ตามแบบ ร.๑ ทายประกาศนี้ 

ขอ ๒ ผูใดประสงคจะทําการเร่ียไร  ตามมาตรา  ๘ ใหย่ืนคําขออนุญาตพรอมดวยเอกสาร
หลักฐาน  ตามแบบ ร.๒  ทายประกาศนี้ 

ขอ ๓ ใบอนุญาตจัดใหมีการเร่ียไร และใบอนุญาตทําการเร่ียไรใหเปนไปตามแบบ  ร.๓  
และแบบ ร.๔  ทายประกาศนี้   

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
พลอากาศเอก  คงศักด์ิ  วันทนา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



                     ร.๑ 

 
คําขออนุญาตจัดใหมีการเร่ียไร 

 
เขียนท่ี ................................... 

วันท่ี ........ เดือน .................. พ.ศ. ........ 
 

  ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว ............................................ ช่ือสกุล ....................................... 
เลขประจําตัวประชาชน     -       -        -     -     
สัญชาติ .................... เช้ือชาติ ...................... อายุ .......... ป  อยูบานเลขที่ ..............................หมูท่ี ............... 
ตรอก/ซอย ........................... ถนน ........................ ตําบล/แขวง ......................... อําเภอ/เขต ......................... 
จังหวัด ................................... โทรศัพท ............................................ อาชีพ .................................................. 
 
  ขอยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ี       กรุงเทพมหานคร 
          อําเภอ/กิ่งอําเภอ ......................จังหวัด .................... 

  ซ่ึงผูขออนุญาตจัดใหมีการเรีย่ไร      เคยไดรับอนุญาตมาแลว 
            ยังไมเคยไดรับอนญุาต 
  เพ่ือขออนุญาตจัดใหมีการเรีย่ไร  โดยมรีายละเอียด  ดังนี ้
  ๑. มีวัตถุประสงคเพ่ือ .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  ๒.  เปนจํานวนเงินหรือทรพัยสินอ่ืนอยางสูงท่ีขออนุญาตเรี่ยไร .................................................. 
  ๓.  สถานที่ท่ีจะทําการเรี่ยไร ........................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
  ๔.  ตั้งแตวันท่ี ...... เดือน ................... พ.ศ. ....  ถึงวนัท่ี .......เดือน ..................... พ.ศ. .... 
ระหวางเวลา .................................... ถึงเวลา ...................................... 
  ๕.  วิธีการเก็บรกัษาและทําบัญชีเงินหรือทรัพยสินท่ีเรี่ยไรได ..................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
  ๖.  วิธีทําการเรีย่ไร ...................................................................................................................... 
  ๗.  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานซ่ึงไดลงนามรับรองสําเนาถูกตองไวแลวพรอมกับคําขอ 
ดังตอไปนี ้
 
 

คําขอที่.................../................ 
รับวันที่.................................... 
ลงช่ือ........................ผูรับคําขอ 



-๒- 
 

         (๑)   รูปถายหนาตรง  ขนาด ๖x๔ เซนติเมตร  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาสีเขม   
ซ่ึงถายไวไมเกินหกเดือน  จํานวน  ๒  รูป 

  (๒)   สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบัตรประจาํตัวเจาหนาท่ีของรัฐหรือ 
สําเนาหนังสือสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
    (๓)   สําเนาทะเบียนบาน 
    (๔)   ขอความซ่ึงจะนําออกโฆษณา  หากเปนภาษาตางประเทศใหเสนอคําแปลอันถูกตอง
เปนภาษาไทยดวย  จํานวน  ๒  ชุด 

   (๕)   สําเนาใบอนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร  (แบบ ร.๓)  หรือใบอนุญาตทําการเรี่ยไร   
(แบบ ร.๔)  กรณีเคยไดรับอนุญาตมาแลว  ถามี 
    (๖)   หลักฐานเอกสารแสดงรายละเอียดการจัดใหมีการเรีย่ไรท่ีผานมา  ไดแก  สรุปผล 
การดําเนนิงาน  สรุปยอดบัญชีรายรับ - รายจาย  และรายละเอียดคาใชจายตามวตัถุประสงค  ถามี 
    (๗)   สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่จะเก็บเงิน หรือเก็บเงินท่ีเรีย่ไรได 
    (๘)   เอกสารหลักฐานรับรองความประพฤติจากหนวยงานตนสังกัดหรือบุคคลที่เช่ือถือได 
    (๙)   แผนผังแสดงสถานที่ตั้ง  จัดใหมีการเรีย่ไร  และภาพถาย   

  (๑๐)   หนังสืออนุญาตจากเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินท่ีใชเปนสถานที่จัดใหมี 
การเรี่ยไร  ตาม (๙)  ถามี 
              (๑๑)   ใบรับรองแพทย  
  ๘. กรณีผูยื่นคําขอเปนนติิบุคคลใหผูแทน หรือผูมีอํานาจจดัการแทนนิติบุคคลยื่นคําขอ   
พรอมกับเอกสารหลักฐานตามขอ  ๗  (๑)  ถึง  (๑๑)  และเอกสารหลักฐานซ่ึงไดลงนามรับรองสําเนาถูกตองไวแลว 
ดังตอไปนี ้
                (๑)   สําเนาใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ  สมาคม หรือองคกรนิติบุคคลอ่ืน 
แลวแตกรณี   
                (๒)   สําเนางบดุลในรอบ  ๒  ปท่ีผานมาของมูลนิธิ  สมาคม หรือองคกรนิติบุคคลอ่ืน  ซ่ึง 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดรับรองความถูกตองแลว 
  ขาพเจาขอรับรองวาเปนบุคคลไมตองหามตามมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัตคิวบคุมการเรี่ยไร  
พุทธศักราช  ๒๔๘๗  
 
     (ลงช่ือ) .......................................... ผูขออนุญาต 
                              (...........................................) 



                     ร.๒ 

 
คําขออนุญาตทําการเร่ียไร 

 
เขียนท่ี ................................... 

วันท่ี ........ เดือน .................. พ.ศ. ........ 
 

  ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว ............................................ ช่ือสกุล ....................................... 
เลขประจําตัวประชาชน     -       -        -     -     
สัญชาติ .................... เช้ือชาติ ...................... อายุ .......... ป  อยูบานเลขที่ ..............................หมูท่ี ............... 
ตรอก/ซอย ........................... ถนน ........................ ตําบล/แขวง ......................... อําเภอ/เขต ......................... 
จังหวัด ................................... โทรศัพท ............................................ อาชีพ ................................................. 
 
  ขอยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ี       กรุงเทพมหานคร 
          อําเภอ/กิ่งอําเภอ ......................จังหวัด .................... 

  เพ่ือขออนุญาตทําการเรี่ยไร  โดยมรีายละเอียด  ดังนี ้
  ๑.  ขออนุญาตทําการเรี่ยไรภายในเขตและสถานที่ .................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

๒. ในการเรี่ยไรซ่ึง ........................................................ เปนผูไดรับอนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร 
ตามใบอนุญาตเลขที่ ................................. ลงวนัท่ี .............................................................................................. 
ตั้งแตวันท่ี ......... เดือน .............................. พ.ศ. ........ถึงวนัท่ี .......... เดือน ........................... พ.ศ. .................... 
ระหวางเวลา ........................ ถึงเวลา ........................ 
  ๓.  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลกัฐานซ่ึงไดลงนามรับรองสําเนาถูกตองไวแลวพรอมกับคําขอ 
ดังตอไปนี ้
    (๑)   รูปถายหนาตรง  ขนาด ๖x๔ เซนติเมตร  ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาสีเขม   
ซ่ึงถายไวไมเกินหกเดือน  จํานวน  ๒  รูป 

 (๒)   สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐหรือ 
สําเนาหนังสือสําคัญประจําตัวคนตางดาว  

 (๓)   สําเนาทะเบียนบาน 

คําขอที่.................../................ 
รับวันที่.................................... 
ลงช่ือ........................ผูรับคําขอ 



        -๒- 
 
    (๔)  สําเนาใบอนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร  (แบบ ร.๓)  
    (๕)  แผนผังแสดงสถานที่ตั้ง  ท่ีทําการเรี่ยไร  และภาพถาย  ถามี 
    (๖)  หนังสืออนุญาตจากเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินท่ีใชเปนสถานที่จัดใหมี 
การเรี่ยไรตาม (๕) 
    (๗)   ใบรับรองแพทย 

ขาพเจาขอรับรองวาเปนบุคคลไมตองหามตามมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัตคิวบคุมการเรี่ยไร  
พุทธศักราช  ๒๔๘๗  
 
 

                    (ลงช่ือ) .......................................... ผูขออนุญาต 
                          (...........................................) 
 
 
 
 
 
 
 

คํารับรอง 
 
  ขาพเจา ..................................................................  อายุ .......... ป  สัญชาติ ........................ 
เลขประจําตัวประชาชน     -       -        -     -     
เช้ือชาติ ...................... อยูบานเลขที่ ....................... หมูท่ี ......  ตรอก/ซอย .....................  ถนน ...................... 
ตําบล/แขวง .......................... อําเภอ/เขต .............................  จังหวัด ................................... ซ่ึงไดรับอนญุาต 
จัดใหมีการเรี่ยไรแลว  ขอรับรองวาผูขออนุญาตขางตนเปนผูมีหลักฐานและความประพฤติดี  และไมเปนบุคคล 
ตองหามตามพระราชบัญญตัิควบคุมการเรี่ยไร  พุทธศักราช  ๒๔๘๗   
 
 
 

(ลงช่ือ) .......................................... ผูรับอนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไร 
                  (...........................................) 



รูปถาย 
ผูจัดใหมีการเรีย่ไร 

ขนาด ๖X๔
เซนติเมตร 

 

ร.๓ 

 
เลขที่ ............./............ 

ใบอนุญาตจัดใหมีการเร่ียไร 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัตคิวบคุมการเรี่ยไร   
พุทธศักราช  ๒๔๘๗ 
  อนุญาตให ......................................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน     -       -        -     -     
สัญชาติ .................... เช้ือชาติ ..................... อายุ .......... ป  อยูบานเลขที่ .........................หมูท่ี .................. 
ตรอก/ซอย ........................... ถนน ....................... ตําบล/แขวง ..................... อําเภอ/เขต .......................... 
จังหวัด ...................................  
  จดัการเรี่ยไร ..................................................................................................................... 
โดยมีวัตถุประสงค ...................................................................................................................................... 
เปนจํานวนเงินหรือทรัพยสินอ่ืนอยางสูงท่ีขออนุญาตเรีย่ไร ....................................................................... 
ภายในเขตและสถานที่ ................................................................................................................................ 
วิธีการเก็บรักษาและทําบัญชีเงินหรือทรัพยสินท่ีเรี่ยไรได  ......................................................................... 
วิธีทําการเรี่ยไร ........................................................................................................................................... 
ตั้งแตวันท่ี ........ เดือน .......................... พ.ศ. .... ถึงวันท่ี ........ เดือน .......................... พ.ศ. .... 
ระหวางเวลา ....................... ถึงเวลา .............................. 
  ออกให  ณ  วนัท่ี .......... เดือน ................................ พ.ศ. .... 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................... 
(.............................................) 

ตําแหนง.............................................. 
พนักงานเจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 

ประทับตราประจําตําแหนง 
 
คําเตือน    การเรีย่ไรท่ีเกนิกาํหนดตามที่ไดรับอนญุาตเปนความผิดตามมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบญัญัตคิวบคุมการ
เรี่ยไร  พุทธศกัราช  ๒๔๘๗  ตองระวางโทษปรับไมเกนิสองรอยบาทหรือจําคกุไมเกนิหนึง่เดอืน หรือท้ังปรบัท้ังจํา 



รูปถาย 
ผูจัดใหมีการเรีย่ไร 

ขนาด ๖X๔ 
เซนติเมตร 

 

ร.๔ 

 
เลขที่ ............./............ 

ใบอนุญาตทําการเร่ียไร 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร  พุทธศักราช  ๒๔๘๗ 
  อนุญาตให ................................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน     -       -        -     -     
สัญชาติ .................... เช้ือชาติ ..................... อายุ .......... ป  อยูบานเลขที่ .........................หมูท่ี ............. 
ตรอก/ซอย ........................... ถนน ....................... ตําบล/แขวง ..................... อําเภอ/เขต ...................... 
จังหวัด ...................................  
  ทําการเรี่ยไรโดยวิธี ....................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
ในการเรี่ยไรซ่ึง ........................................................................................................................................ 
เปนผูไดรับอนุญาตจัดใหมีการเรี่ยไรตามใบอนุญาตเลขที่ ....................................................................... 
โดยมีวัตถุประสงค ................................................................................................................................... 
  ใบอนุญาตนี้ใหใชเฉพาะภายในเขตและสถานที่ ........................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
ตั้งแตวันท่ี ........ เดือน .......................... พ.ศ. ....   ถึงวันท่ี ........ เดือน .......................... พ.ศ. .... 
ระหวางเวลา ....................... ถึงเวลา .............................. 
  ออกให  ณ  วนัท่ี .......... เดือน ................................ พ.ศ. .... 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................... 
(.............................................) 

ตําแหนง.............................................. 
พนักงานเจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 

ประทับตราประจําตาํแหนง 
 
คําเตือน    การเรีย่ไรท่ีเกนิกาํหนดตามที่ไดรับอนญุาตเปนความผิดตามมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบญัญัตคิวบคุมการ
เรี่ยไร  พุทธศกัราช  ๒๔๘๗  ตองระวางโทษปรับไมเกนิสองรอยบาทหรือจําคกุไมเกนิหนึง่เดอืน หรือท้ังปรบัท้ังจํา 


