แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเรี่ยไร
ของวัดในจังหวัดพิจิตร

รวบรวมโดย

กลุมพุทธศาสนสถานและศาสนสมบัติ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

คํานํา
เอกสาร “แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเรี่ยไรของวัดในจังหวัดพิจิตร ” ฉบับนี้ ผูจัดทําไดจัดทํา
ขึ้น เพื่อเปน แนวทางในการปฏิบตั ิงานสนองงานคณะสงฆดานการเรี่ยไร โดยไดรวบรวมกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการเรี่ยไรมากําหนดเปนแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ผูจัดทําหวังวาเอกสารเลมนี้จะเปนประโยชนตอเจาหนาที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พิจิตรตามสมควร และหากมีขอบกพรองประการใดผูจัดทําขอนอมรับในความผิดพลาดและรับคําชี้แนะเพื่อ
นํามาปรับปรุงใหเกิดประโยชนตอภารกิจของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร สืบไป
กลุมพุทธศาสนสถานและศาสนสมบัติ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

บทนํา
สํานัก งานพระพุท ธศาสนาจังหวัด พิจิต ร เปน หนว ยงานราชการสว นภูมภิ าค สังกัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีภารกิจหนาที่เกี่ยวกับงานการสนองงานคณะสงฆ งานสนับสนุนการ
เผยแผพระพุทธศาสนา งานดูแลศาสนสมบัติ งานคุมครองพระพุทธศาสนา ฯลฯ
ในสวนของงานคุมครองพระพุทธศาสนานั้น เปนการทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนาใหมคี วาม
ถาวรมั่น คง ไดรับความศรัทธาและอยูเคีย งคูประเทศไทยอยางดีงามตลอดไป หากจะพิจ ารณาถึงแนว
ทางการคุมครองพระพุทธศาสนา หลายทานอาจจะมีค วามคิด ที่หลากหลายแนวทางในการคุม ครอง
พระพุทธศาสนา สําหรับผูจัดทํามีความเห็นวา การคุมครองพระพุทธศาสนานั้น มี ๒ แนวทางหลัก คือ
การสงเสริมเผยแผหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาใหกับพุทธศาสนิกชนทั่วไป และการดําเนินการ
เกี่ยวกับการแกไขปญหาความไมเหมาะสมที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา
ในที่นี้ ขอกลาวถึงแนวทางการดําเนิน การเกี่ย วกับการแกไขปญ หาความไมเหมาะสม
ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา ในสวนที่เกี่ยวของกับปญหาการเรี่ยไรของวัดตาง ๆ ที่ทาํ การเรี่ยไรโฆษณา
ชักชวนใหประชาชนรวมบริจาคเงินหรือทรัพยสินเพื่อรวมทําบุญกับวัด โดยมีวัตถุประสงคแตกตางกันไป
ซึ่งสวนใหญจะเปนการกอสรางและบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะของวัด
การเรี่ย ไรนั้น ถือวาเปน กิจ กรรมที่ก ระทบตอวิถีชวี ิต ความเปน อยูข องพุทธศาสนิก ชน
โดยตรง กลาวคือ ประชาชนสามารถจะรวมสรางบุญสรางกุศลสนับสนุนสงเสริมพระพุทธศาสนาตาม
ขนบธรรมเนีย มไทยได ขณะเดียวกัน ก็มผี ลตอภาวะเศรษฐกิจ ของประชาชนโดยตรง นอกจากนี้ สิ่งที่
นาวิตกในปจจุบนั คือปญหาความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มตี อพระสงฆท่เี กิดจากจริยวัตรของพระสงฆ
บางสวน ปญหาความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับความถูกตอง ความโปรงใสของการเรี่ยไรของวัดตาง ๆ
ปญหากลุมมิจฉาชีพทําการเรี่ยไรโดยแอบอางวาเปนวัด ซึ่งปญหาตาง ๆ เหลานี้ลวนกระทบตอความเชื่อมั่น
และศรัทธาในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น นอกจากนี้สํานัก งานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิต รยังไดรับการ
รองเรียนเกี่ยวกับการเรี่ยไรของวัดจากตางจังหวัดที่มาเรี่ยไรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร การรองเรียนเกี่ยวกับวัด
ในจังหวัดพิจิตรที่ไปทําการเรี่ยไรนอกจังหวัด รวมถึงการสอบถามปญหาการเรี่ยไรจากผูท่เี กี่ยวของกับ
การเรี่ยไร เชน พระสังฆาธิการ เจาหนาที่ประจําอําเภอ เจาหนาที่ตํารวจ ไวยาวัจกร
จากสภาพปญหาที่ไดกลาวไวขางตน ผูจัดทําจึงไดรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง
หรือแนวปฏิบตั ิท่เี กี่ยวของ และจัดทําเอกสาร “แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเรี่ยไรของวัดในจังหวัดพิจิตร” ขึ้น
โดยวิเคราะหกฎหมาย กฎ คําสั่ง แนวปฏิบตั ิท่เี กี่ยวของ ใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับสภาพการณ
ของวัดตาง ๆ ในจังหวัดพิจิตร และใชเปนแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเรี่ยไรของวัดในจังหวัดพิจิตร ซึ่งเนื้อหา
ในเอกสารฉบับนี้ มุงเนนในเรื่องขั้นตอนในการขออนุญาตเรี่ยไรตามสภาพการณจริง พอเปนแนวทางที่
เจาหนาที่ท่เี กี่ยวของและวัดตาง ๆ สามารถปฏิบตั ิได และเปนเอกสารที่ใชเปนแนวปฏิบตั ิเปนการภายในของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรเทานั้น ไมสามารถที่นํามาอางอิงในแงของการดําเนินคดีกับผูใดได

เนื้อหา
การเรี่ย ไรของวัด นั้น เกี่ย วขอ งพระราชบัญ ญัติค วบคุม การเรี่ย ไร พ.ศ. ๒๔๘๗
กฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และกําหนดหลักเกณฑวิธีการขออนุญาตจัดใหมกี าร
เรี่ยไรและทําการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๔๘ และคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๓๙
ซึ่งจะขอกลาวเฉพาะสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการปฏิบตั ิงานดังนี้
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๔๘๗
มาตรา ๔
"การเรี่ยไร" หมายความรวมตลอดถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช หรือบริการ ซึ่งมีการ
แสดงโดยตรงหรือโดยปริยาย วามิใชเปนการ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช หรือบริการธรรมดา แตเพือ่ รวบรวม
ทรัพยสิน ที่ไดมาทั้งหมดหรือบางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหนึ่งนั้นดวย
คําจํากัดความของการเรี่ยไร ตาม พ.ร.บ. นี้ เปนสํานวนคํากลาวตามรูปแบบภาษากฎหมาย
ใน พ.ศ. ๒๔๘๗ ที่ไมไดร ะบุคําจํากัด ความไวชดั เจนเหมือนเชนกฎหมายในปจจุบนั ซึ่งพิจ ารณาตาม
สํานวนกฎหมายที่เขีย นไวนั้นจะไมร ะบุความหมายเฉพาะของคําวาเรี่ย ไร ดวยเหตุวาแนวทางการเขีย น
กฎหมายชวงพ.ศ. ๒๔๘๗ เปนอยางนั้น และคําวาเรี่ยไรก็เปนคําที่สังคมยุคนั้นเขาใจความหมายตรงกันอยู
แลว จึงมีเพียงเฉพาะคําจํากัดความของสิ่งอื่นที่นาจะเขาขายของการเรี่ยไรระบุไวในสํานวนกฎหมายเทานั้น
ดังนั้นประเด็นนี้จึงมีความเขาใจตรงกันวา การเรี่ยไรก็คือการสื่อสารที่ตองการใหอีกฝาย
หนึ่งมอบเงินหรือทรัพยสินให ในรูปแบบลักษณะของการขอ ขอความรวมมือ รวมบริจาค โดยสมัครใจ
หรืออื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้จะมุงเนนถึงการเรี่ยไรของวัดตาง ๆ ที่ใชพระสงฆ
สามเณร หรือบุคคล เรี่ยไรทรัพยสินในที่สาธารณะ ซึ่งอาจเปนในลักษณะใชรถโฆษณา การตั้งถังรับ
บริจาคเงิน หรือวิธีการอื่น ๆ ในทํานองคลายกัน
มาตรา ๘
การเรี่ย ไรในถนนหลวงหรือในที่สาธารณะ การเรี่ย ไรโดยโฆษณาดว ยสิ่ง พิม พ ดว ย
วิทยุกระจายเสียง หรือดวยเครื่องเปลงเสียงจะจัดใหมหี รือทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
แลว
การเรี่ยไรของวัดวัดตาง ๆ นั้น ที่ดําเนินการอยูในปจจุบนั นั้น เปนการเรี่ยไรตามมาตรา ๘
ของ พ.ร.บ. นี้ ซึ่งหมายความวา หากผูใดตอ งการที่จะเรี่ยไรในถนนหลวงหรือในที่สาธารณะ การเรี่ยไร
โดยโฆษณาดว ยสิ่ง พิม พ ดว ยวิท ยุก ระจายเสีย ง หรือ ดว ยเครื่องเปลง เสีย งจะ ตอ งไดรับ อนุญ าตจาก
“พนักงานเจาหนาที”่ กอน จึงจะดําเนินการได
ขอพิจารณาในระดับนี้ คือ ใคร คือ พนักงานเจาหนาที่

มาตรา ๒๑
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมอี ํานาจออก
กฎกระทรวงแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และกิจการอยางอื่นเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี้
บทบัญญัติตามความในมาตรานี้ พนักงานเจาหนาที่จึงหมายถึงบุ คคลที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย แตงตั้งไวในกฎกระทรวงมหาดไทย
กฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ และกําหนดหลักเกณฑวธิ ีการ
ขออนุญาตจัดใหมกี ารเรี่ยไรและทําการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒ ใหผดู ํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๘
(๑) อธิบดีกรมการปกครอง สําหรับในกรุงเทพมหานคร
(๒) นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี
สําหรับในจังหวัด อื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
บทบัญญัติตามความในมาตรานี้ พนักงานเจาหนาที่ จึงหมายถึงบุคคลดังตอไปนี้
(๑) อธิบดีกรมการปกครอง เปนพนักงานเจาหนาที่ในทองที่กรุงเทพมหานคร
(๒) นายอําเภอ เปนพนักงานเจาหนาที่ในทองที่อําเภอที่รับผิดชอบ
(๓) ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ เปนพนักงานเจาหนาที่ในทองที่
กิ่งอําเภอที่รับผิดชอบ

ขอ ๕ การยื่นคําขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(๒) ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ ที่ทําการปกครองอําเภอ
หรือที่ทําการปกครองกิ่งอําเภอ
บทบัญญัติตามความในขอนี้ ผูประสงคจะทําการเรี่ยไรตองไปยื่นคําขออนุญาต ณ
(๑) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (กรณีขอเรี่ยไรในทองที่กรุงเทพฯ)
(๒) ที่วาการอําเภอ (กรณีขอเรี่ยไรในทองที่อําเภอ)
(๓) ที่วาการกิ่งอําเภอ (กรณีขอเรี่ยไรในทองที่กิ่งอําเภอ)
หากพิจารณาสาระสําคัญในพระราชบัญญั ติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๔๘๗ แลว จะเห็น
ไดวาแนวทางของการขออนุญาตเรี่ยไรนั้น ผูใดก็ตามที่ประสงคจะทําการเรี่ยไร จะตองไปติดตอ ยื่นคําขอ
ณ กรมการปกครอง หรือ ที่วาการอําเภอ หรือ ที่วาการกิ่งอําเภอ และบุคคลที่มอี ํานาจในการอนุญาตให
เรี่ยไรไดคือ อธิบดีกรมการปกครอง หรือนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิง่ อําเภอ แลวแต
พื้นที่รับผิดชอบ
ดังนั้น ผูใ ดก็ต าม (รวมถึงวัด ตา ง ๆ ดว ย) หากประสงคจ ะทําการเรี่ย ไรก็ตอ งปฏิบตั ิ
ตามขอกําหนดใน พ.ร.บ. นี้ แตในสวนของวัด ยังไมสามารถไปขออนุญาตไดโดยตรง เนื่องจากมีคําสั่ง
มหาเถรสมาคม เรื่อง ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดแนวปฏิบตั ิใหวัดตาง ๆ ที่ประสงคจะเรี่ยไร
ตองปฏิบตั ิตามเงื่อนไขกอนที่จะไปขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ฝา ยบานเมือง

คําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๕๓๙
ขอ ๗ ใหมคี ณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร ๒ คณะ
(๑) คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนกลาง ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง
ตามมติมหาเถรสมาคม มีจํานวนไมต่ํากวา ๕ ไมเกิน ๙ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑.๑) อนุมตั ิและควบคุมการเรี่ยไรทั่วประเทศ
(๑.๒) อนุมตั ิและควบคุมการเรี่ย ไร ทางสถานี วิทยุทางโทรทัศน และ
ทางการสื่อมวลชนอื่น ๆ
(๑.๓) เพิกถอนการเรื่อไรทุกประเภทที่ผดิ วัตถุประสงคหรือไมเหมาะสม
(๑.๔) ปฏิบตั ิหนาที่อื่นเกี่ยวกับการเรี่ยไรตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย
(๒) คณะกรรมกาควบคุมการเรี่ยไรสวนจังหวัด ซึ่งเจาคณะจังหวัดเจสังกัดแตงตั้งมี
จํานวนไมต่ํากวา ๕ ไมเกิน ๙ โดยมีเจาคณะจังหวัดเปนประธานมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๒.๑) อนุมตั ิและควบคุมการเรี่ยไรภายในจังหวัด
(๒.๒) อนุมตั ิและควบคุมการเรี่ยไรของจังหวัดอื่นที่มาขอเรี่ยไรในจังหวัด
ที่รับผิดชอบ
(๒.๓) เพิก ถอนการเรี่ย ไรภายในจัง หวัด ที่ผดิ วัต ถุป ระสงคห รือ ไม
เหมาะสม
(๒.๔) ปฏิบตั ิหนาที่อันเกี่ยวกับการเรี่ยไรที่คณะกรรมการเรี่ยไรสวนกลาง
หรือมหาเถรสมาคมมอบหมาย
ตามบทบัญ ญัติใ นขอ นี้ หมายความวา คณะสงฆจัง หวัด พิจิต รนั้น จะตอ งแตง ตั้ง
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ย ไรสวนจังหวัด พิจิตร โดยมีเจาคณะจังหวัดเปน ประธานคณะกรรมการฯ
มีหนาที่ตามที่กลาวไวขางตน
ขอ ๘ ถามีกรณีจําเปนจะตองทําการเรี่ยไรนอกบริเวณวัด เพื่อกอสรางปฏิสังขรณถาวรวัตถุ
ใดถาวรวัตถุนั้นตองไดมกี ารกอสราง หรือปฏิสังขรณไวแลวไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของงานกอสร างหรือ
ปฏิสังขรณท้งั หมด และใหเจาอาวาสปฏิบตั ิดังตอไปนี้
(๑) ใหรายงานขออนุมตั ิการเรี่ยไร
(๑.๑) ในกรณีการเรี่ยไรภายในจังหวัด เสนอผูบงั คับบัญชาตามลําดับจนถึง
เจาคณะอําเภอเจสังกัดเห็นชอบแลวใหเสนอไปยังคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนจังหวัดพิจารณาโดย
ผานสํานักงานเจาคณะจังหวัด
ในกรณีท่มี คี วามประสงคจะทําการเรี่ยไรขามจังหวัดเมื่อไดรับอนุมตั ิให
ทําการเรี่ยไรภายในจังหวัดแลว ใหทาํ เรื่องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของจังหวัด
ที่จะขามไปเรี่ยไรโดยผานสํานักงานเจาคณะจังหวัดเจาสังกัด

(๑.๒) ในกรณีเรี่ยไรทั่วประเทศ เสนอผูบงั คับบัญชาตามลําดับจนถึงเจา
คณะภาคเจาสังกัด เมื่อเจาคณะภาคสังกัดพิจารณาเห็นชอบแลว ใหเสนอไปยังคณะกรรมการควบคุมการ
เรี่ยไรสวนกลางเพื่อพิจารณาโดยผานสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
ในรายงานขออนุมตั ิทาํ การเรี่ยไรตามความใน (๑.๑) และ (๑.๒) ใหแสดง
รายการกอสรางหรือปฏิสังขรณ จํานวนเงินหรือทรัพยสินที่จะทําการเรี่ยไร กําหนดเวลาทําการเรี่ยไรและ
ขอความที่จะโฆษณาเรี่ยไร
(๒) เมื่อไดรับอนุมตั ิจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามขอ ๗ (๑) หรือขอ ๗
(๒) แลว จึงใหจัดการขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมเรี่ยไรตอไป
(๓) ในกรณีไดรับอนุญ าตตามกฎหมายวาดว ยการควบคุมการเรี่ย ไร แลว หาม
พระภิกษุสามเณรออกทําการเรี่ยไรดวยตนเอง และตองปฏิบตั ิใหชอบดวยวิธีการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการควบคุมการเรี่ยไรทุกประการ
ตามบทบัญ ญัติใ นขอนี้ (ขอกลาวถึง เฉพาะสาระสําคัญ ) วัด ที่ตอ งการจะทํา การเรี่ย ไร
ตองดําเนินการดังนี้
กรณีเรี่ยไรภายในจังหวัด วัดจะตองยื่นคํารองผานเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ และเสนอ
ผานไปยังคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนจังหวัดพิจิตร (โดยเสนอผานสํานักงานเจาคณะจังหวัด ) เมื่อ
คณะกรรมการฯ พิจ ารณาเห็น ชอบแลว จะออกหนัง สือ อนุมตั ิใ หแ กวัด ฉบับ หนึ่ง เพื่อ ใหวัด นํา ไป
ประกอบการยื่นคําขออนุญาตเรี่ยไรจากพนักงานเจาหนาที่ฝา ยบานเมืองในทองที่ท่จี ะทําการเรี่ยไรตอไป
กรณีเรี่ยไรขามจังหวัด วัดจะตองยื่นคํารองผานเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ และเสนอ
ผานไปยังคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนจังหวัดพิจิตร (โดยเสนอผานสํานักงานเจาคณะจังหวัด ) เมื่อ
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบแลว จะประสานขอความเห็นชอบไปยังคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร
ของจังหวัดนั้น ๆ หากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของจังหวัด นั้น ๆ ไมมขี อขัดของ คณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรสวนจังหวัดพิจิตร ก็จะออกหนังสืออนุมตั ิใหแกวัดฉบับหนึ่ง เพื่อใหวัดนําไปประกอบการ
ยื่นคําขออนุญาตเรี่ยไรจากพนักงานเจาหนาที่ฝา ยบานเมืองในทองที่ท่จี ะทําการเรี่ยไรตอไป (ทั้งนี้ตามคําสั่ง
มหาเถรสมาคมกําหนดใหวัดที่ประสงคจะเรี่ยไรขออนุญาตทําการเรี่ยไรในจังหวัดของตนเองกอน จากนั้น
จึงคอยขออนุญาตทําการเรี่ยไรขามจังหวัดในภายหลัง)
กรณีเรี่ยไรทั่วประเทศ วัดจะตองยื่นคํารองตามลําดังชั้นจนถึงเจาคณะภาค เพื่อเสนอไปยัง
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนกลาง (ผานสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม) เมื่อไดรับความเห็นชอบ
แลว คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนกลาง ก็จะแจงผลเปนหนังสืออนุมตั ิใหแกวัดฉบับหนึ่ง เพื่อใหวัด
นําไปประกอบการยื่นคําขออนุญาตเรี่ยไรจากพนักงานเจาหนาที่ฝา ยบานเมืองในทองที่ท่จี ะทําการเรี่ยไร
ตอไป

คําถาม / ขอคิดที่นา สนใจ
ถาม หากทําการเรี่ยไรโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ จะมีความผิดหรือไมอยางไร
ตอบ มีความผิดมาตรา ๑๗ (พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไรฯ) ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐ บาท
หรือจําคุกไมเกิน ๑ เดือนหรือทั้งปรับทั้งจํา
การเรีย่ ไรโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษปรับเพียง ๒๐๐ บาท แตขอเท็จจริงเรี่ยไรไดเงินมามาก เชน
ไดมาประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ถูกปรับแค ๒๐๐ บาท ก็นาจะคุมคา คิดถูกหรือไม
ตอบ เงินที่ไดจากการเรี่ยไร เปนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด เจาหนาที่ตํารวจตองอายัด ไว
และรายงานใหอัยการจังหวัดมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งอัยการจังหวัดจะสั่งใหคืนเงินกับเจาของ
ทรัพยสิน หากไมสามารถติดตามเจาของได ทรัพยสินจะตกเปนสมบัติของแผนดิน
ถาม

วัดที่ทาํ การเรี่ยไรโดยอางเหตุผลเรื่องการกอสราง หรือปฏิสังขรณเสนาสนะ แตขอเท็จจริงไมมกี าร
กอสรางหรือปฏิสังขรณเสนาสนะตอยางใด จะมีความผิดหรือไมอยางไร
ตอบ กรณีนี้วัดจะไมกลาขออนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนจังหวัดพิจิตร ทําใหไมได
รับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งจะมีความผิดฐานเรี่ยไรโดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน ๒๐๐ บาท จําคุก ไมเกิน ๑ เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ และมีค วามผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ ฐานหลอกลวงผูอื่นทําใหผอู ื่นเสียทรัพยสิน เปนความผิดฐานฉอโกง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป ปรับไมเกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาม

กลุมมิจฉาชีพแตงกายเปนพระสงฆหรือแอบอางวาเปนวัดและไปทําการเรี่ยไร จะมีความผิดหรือไม
อยางไร
ตอบ กรณีนี้กลุมมิจฉาชีพจะไมกลาขออนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสว นจังหวัดพิจิต ร
ทําใหไมไดรับอนุญ าตจากพนัก งานเจาหนาที่ ซึ่งจะมีค วามผิ ด ฐานเรี่ย ไรโดยไมไดรับอนุญ าต
ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐ บาท จําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ และมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๒ มีความผิดฐานฉอโกงโดยการแสดงตนเปนคนอื่นทําให
ผูอื่น เสีย ทรัพ ยสิน ตอ งระวางโทษจําคุก ไมเ กิ น ๕ ป หรือ ปรับ ไมเ กิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
ถาม

วัดกระทําความผิดเรื่องการเรี่ยไร แตมผี แู อบอางเปนเจาหนาที่ขมขูเอาทรัพยท่ไี ดจากการเรี่ยไรไป
เปน การแลกเปลี่ย นกับการไมถูก รายงานพฤติก รรมตอพระสังฆาธิก าหรือสื่อมวลชนเกี่ ยวกับ
ความผิด วัดจะทําอยางไร
ตอบ กรณีวัดอยายินยอมบุคคลเหลานั้น ซึ่งบุคคลเหลานั้น จะมีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา
มาตรา ๓๓๘ ฐานขมขืนใจผูอื่นใหยอมใหทรัพยสิน โดยการขูเข็ญวาจะเปดเผย ความลับซึ่งการ
เปดเผยนั้นจะทําใหผถู ูกขูเข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวานั้น เปน
ความผิดฐานรีดเอาทรัพย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ปถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต ๒,๐๐๐ บาท
ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท
ถาม

ขอกําหนดใน พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๔๘๗ , กฎกระทรวงมหาดไทย , คําสั่งมหาเถรสมาคม ทําใหเกิดความยุงยากตอการเรี่ยไรของวัด รวมทั้งสงผลกระทบตอพระพุทธศาสนาหรือไม
อยางไร
ตอบ พุทธศาสนานิกชนไทยมีความเคารพศรัทธาตอพระพุทธศาสนา มุงที่จะทําบุญกุศลเมื่อมีพระสงฆ
หรือวัดมาเรี่ยไรอยูแลว แตในปจจุบนั ขาวสารเกี่ย วกับความเสื่อมเสีย ในสวนของพระสงฆและ
มิจ ฉาชีพที่แอบอางเปน พระสงฆมปี รากฏอยูต ามสื่อ มวลชน ทําใหพทุ ธศาสนิก ชนเกิด ความ
เคลือบแคลงสงสัยบางกิจกรรมของพระสงฆ โดยเฉพาะเรื่องการเรี่ย ไร หากพิจ ารณาแลวการ
ขออนุญาตเรี่ยไรไมมคี วามยุงยากแตอยางใด หากแตจะเปนการใหภาคคณะสงฆและภาคราชการ
รวมมือกันในการคุมครองพระพุทธศาสนา โดยคณะสงฆจะเปนฝายกลั่นกรองความเหมาะสมและ
จะทําใหพระสังฆาธิการทราบความจําเปนของวัดในเขตปกครองเพื่อประโยชนในแงการบริหาร
สวนในฝายบานเมืองจะเปนฝายอนุญาตใหมกี ารเรี่ยไรใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพความเปนอยู
และวิถีชวี ิตของชุมชน ทําใหเกิดการคัดแยกของจริงของปลอม แยกกลุมมิจฉาชีพออกจากสุจริตชน
และจะสงผลใหเกิดความเชื่อมั่นและเลื่อมใสศรัทธาตอพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น
ถาม

แผนภูมขิ ้นั ตอน
วัดขออนุญาตเรี่ยไรภายในจังหวัดพิจิตร
วัด
-------เสนอคํารองขออนุมตั ิเรี่ยไร
เจาคณะตําบล

ไมอนุมตั ิ

-------อนุมตั ิ

ยุติการดําเนินการ

ไมอนุมตั ิ

เจาคณะอําเภอ

ยุติการดําเนินการ

-------อนุมตั ิ

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร สวนจังหวัดพิจิตร
(สํานักงานเจาคณะจังหวัดพิจิตร)
ไมอนุมตั ิ / แจงผลเปนหนังสือ
ยุติการดําเนินการ

-------อนุมตั ิ / แจงผลเปนหนังสือ
วัด
----นําหนังสือแจงผลอนุมตั ิไปประกอบคําขออนุญาต
เรี่ยไร

กรมการปกครอง
(กรณีเรี่ยไรใน กทม.)

ที่วา การอําเภอ / ที่วา การกิ่งอําเภอ
(กรณีเรี่ยไรในสวนภูมภิ าค)

แผนภูมขิ ้นั ตอน
วัดขออนุญาตเรี่ยไรขามจังหวัด
วัด
-------เสนอคํารองขออนุมตั ิเรี่ยไร
เจาคณะตําบล

ไมอนุมตั ิ

-------อนุมตั ิ

ยุติการดําเนินการ

เจาคณะอําเภอ

ไมอนุมตั ิ

-------อนุมตั ิ

ยุติการดําเนินการ

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร สวนจังหวัดพิจิตร
(สํานักงานเจาคณะจังหวัดพิจิตร)
ไมอนุมตั ิ / แจงผลเปนหนังสือ
-------อนุมตั ิ
ยุติการดําเนินการ
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร
(จังหวัดอื่น)
-------อนุมตั ิ / แจงผลเปนหนังสือยอนกลับมายังวัด
วัด
-----นําหนังสือแจงผลอนุมตั ิไปประกอบคําขออนุญาต
เรี่ยไร

กรมการปกครอง
(กรณีเรี่ยไรใน กทม.)

ที่วา การอําเภอ / ที่วา การกิ่งอําเภอ
(กรณีเรี่ยไรในสวนภูมภิ าค)

แผนภูมขิ ้นั ตอน
วัดขออนุญาตเรี่ยไรทั่วประเทศ
วัด
-------เสนอคํารองขออนุมตั ิเรี่ยไร
ไมอนุมตั ิ
ยุติการดําเนินการ
ไมอนุมตั ิ
ยุติการดําเนินการ
ไมอนุมตั ิ
ยุติการดําเนินการ
ไมอนุมตั ิ
ยุติการดําเนินการ

เจาคณะตําบล
------- อนุมตั ิ
เจาคณะอําเภอ
------- อนุมตั ิ
เจาคณะจังหวัด
------อนุมตั ิ
เจาคณะภาค
-------อนุมตั ิ
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร
สวนกลาง

ไมอนุมตั ิ / แจงผลเปนหนังสือ ------- อนุมตั ิ / แจงผลเปนหนังสือยอนกลับมายังวัด
ยุติการดําเนินการ
วัด
-------นําหนังสือแจงผลอนุมตั ิไปประกอบ
คําขออนุญาตเรี่ยไร

กรมการปกครอง
(กรณีเรี่ยไรใน กทม.)

ที่วา การอําเภอ / ที่วา การกิ่งอําเภอ
(กรณีเรี่ยไรในสวนภูมภิ าค)

ตัวอยางแบบคํารองขออนุมตั เิ รี่ยไร (ภายในจังหวัด และ ขามจังหวัด)
ที.่ .................

วัด............................................
ที่ตั้ง.........................................
.................................................
วันที.่ ..............เดือน.............................พ.ศ......................

เรื่อง

ขออนุมตั ิเรี่ยไร

เรียน คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนจังหวัดพิจิตร (ผานสํานักงานเจาคณะจังหวัดพิจิตร)
สิ่งที่สงมาดวย ขอความที่จะทําการโฆษณาเรี่ยไร

จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยวัด.......................................................................ตั้งอยูเลขที.่ ...........................................
ตําบล...................................................อําเภอ.................................................จังหวัดพิจิตร มีความประสงค
จะดําเนินการเรี่ยไรหาทุนทรัพยเพื่อ........(สราง หรือ ปฏิสังขรณ เสนาสนะใด)............................................
โดยตองการยอดเงินจากการเรี่ยไร..............................บาท (..........................................................................)
ในระหวางวันที.่ ............................................................ถึง วันที.่ ......................................................................
ในทองที่อําเภอ...................................................................จังหวัด...................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เรียนมาดวยความเคารพ
ลงชื่อ..............................................................
(เจาอาวาสวัด........................................)
ความเห็นเจาคณะตําบล......................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(เจาคณะตําบล.....................................)
วันที.่ ................เดือน..................................พ.ศ.................
ความเห็นเจาคณะอําเภอ.....................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(เจาคณะตําบล.....................................)
วันที.่ ................เดือน..................................พ.ศ.................

ตัวอยางหนังสือแจงผลการขออนุมตั เิ รี่ยไรภายในจังหวัด (กรณีอนุมตั )ิ
ที.่ .........................

สํานักงานเจาคณะจังหวัดพิจิตร
..............................................................
..............................................................
วันที.่ ............เดือน....................................พ.ศ..................

เรื่อง

แจงผลการขออนุมตั ิเรี่ยไร

เรียน เจาอาวาสวัด............................................................
อางถึง หนังสือวัด....................................................ที.่ ......................ลงวันที.่ ..................................................
ตามหนังสือที่อางถึง วัด............................................................ไดขออนุมตั ิเรี่ยไร เพื่อหา
ทุนทรัพยเพื่อ.....(สมทบ หรือ สราง เสนาสนะใด).............................................................................................
ในทองที่อําเภอ............................................................จังหวัด...........................................................................
ระหวางวันที.่ .....................................................................ถึงวันที.่ ...................................................................
ดังความละเอียดแจงแลวนั้น
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนจังหวัดพิจิตรพิจารณาแลว อนุมตั ิใหวัดดําเนินการ
เรี่ย ไรได ทั้ง นี้ข อใหวัด ติด ตอขออนุญ าตและไดรับอนุญ าตพนัก งานเจาหนา ที่ฝา ยบานเมือ งกอนจึง
ดําเนินการเรี่ยไรได
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เรียนมาดวยความนับถือ
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ประธานคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนจังหวัดพิจิตร

โทรศัพท............................................
โทรสาร.............................................

ตัวอยางหนังสือแจงผลการขออนุมตั เิ รี่ยไรภายในจังหวัด (กรณีไมอนุมตั )ิ
ที.่ .........................

สํานักงานเจาคณะจังหวัดพิจิตร
..............................................................
..............................................................
วันที.่ ............เดือน....................................พ.ศ..................

เรื่อง

แจงผลการขออนุมตั ิเรี่ยไร

เรียน เจาอาวาสวัด............................................................
อางถึง หนังสือวัด....................................................ที.่ ......................ลงวันที.่ ..................................................
ตามหนังสือที่อางถึง วัด............................................................ไดขออนุมตั ิเรี่ยไร เพื่อหา
ทุนทรัพยเพื่อ.....(สมทบ หรือ สราง เสนาสนะใด).............................................................................................
ในทองที่อําเภอ............................................................จังหวัด...........................................................................
ระหวางวันที.่ .....................................................................ถึงวันที.่ ...................................................................
ดังความละเอียดแจงแลวนั้น
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนจังหวัดพิจิตรพิจารณาแลว ไมอนุมตั ิใหวัดดําเนินการ
เรี่ยไรได เนื่องจาก...........................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เรียนมาดวยความนับถือ
ลงชือ่ ....................................................................
(...................................................................)
ประธานคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนจังหวัดพิจิตร

โทรศัพท............................................
โทรสาร.............................................

ตัวอยางหนังสือแจงผลการขออนุมตั เิ รี่ยไรขามจังหวัด (กรณีอนุมตั )ิ
ที.่ .........................

สํานักงานเจาคณะจังหวัดพิจิตร
..............................................................
..............................................................
วันที.่ ............เดือน....................................พ.ศ..................

เรื่อง

แจงผลการขออนุมตั ิเรี่ยไร

เรียน เจาอาวาสวัด............................................................
อางถึง หนังสือวัด....................................................ที.่ ......................ลงวันที.่ ..................................................
ตามหนังสือที่อางถึง วัด............................................................ไดขออนุมตั ิเรี่ยไร เพื่อหา
ทุนทรัพยเพื่อ.....(สมทบ หรือ สราง เสนาสนะใด).............................................................................................
ในทองที่อําเภอ............................................................จังหวัด...........................................................................
ระหวางวันที.่ .....................................................................ถึงวันที.่ ...................................................................
ดังความละเอียดแจงแลวนั้น
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนจังหวัดพิจิตรไดประสานไปยังคณะกรรมการควบคุม
การเรี่ยไรสวนจังหวัด................................................................พิจารณาแลว มีความเห็นวา อนุมตั ิใหวัด
ดําเนินการเรี่ยไรได ทั้งนี้ขอใหวัดติดตอขออนุญาตและไดรับอนุญาตพนักงานเจาหนาที่ฝา ยบานเมืองกอน
จึงดําเนินการเรี่ยไรได
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เรียนมาดวยความนับถือ
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ประธานคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนจังหวัดพิจิตร

โทรศัพท............................................
โทรสาร.............................................

ตัวอยางหนังสือแจงผลการขออนุมตั เิ รี่ยไรขามจังหวัด (กรณีไมอนุมตั )ิ
ที.่ .........................

สํานักงานเจาคณะจังหวัดพิจิตร
..............................................................
..............................................................
วันที.่ ............เดือน....................................พ.ศ..................

เรื่อง

แจงผลการขออนุมตั ิเรี่ยไร

เรียน เจาอาวาสวัด............................................................
อางถึง หนังสือวัด....................................................ที.่ ......................ลงวันที.่ ..................................................
ตามหนังสือที่อางถึง วัด............................................................ไดขออนุมตั ิเรี่ยไร เพื่อหา
ทุนทรัพยเพื่อ.....(สมทบ หรือ สราง เสนาสนะใด).............................................................................................
ในทองที่อําเภอ............................................................จังหวัด...........................................................................
ระหวางวันที.่ .....................................................................ถึงวันที.่ ...................................................................
ดังความละเอียดแจงแลวนั้น
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนจังหวัดพิจิตรไดประสานไปยังคณะกรรมการควบคุม
การเรี่ยไรสวนจังหวัด ...........................................................พิจารณาแลว มีความเห็นวาไมอนุมตั ิใหวัด
ดําเนินการเรี่ยไรไดเนื่องจาก........................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เรียนมาดวยความนับถือ
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ประธานคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรสวนจังหวัดพิจิตร

โทรศัพท............................................
โทรสาร.............................................

ผูจัดทํา
นางศันสนีย นิ่มนวล
นางสิริรักษ ถัดทะพงษพรนิธิ
นางเพลิน บัวคํา
จาเอก วสันต สังขศิลป

หัวหนากลุมพุทธศาสนสถานและศาสนสมบัติ
นักวิชาการศาสนาชํานาญการ
นักวิชาการศาสนาชํานาญการ
นักวิชาการศาสนาชํานาญการ
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