
    

 

ระเบียบกระทรวงพาณชิย์ 

ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวลัและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

ตามพระราชบัญญตัิมาตราชั!งตวงวดั  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

------------------------------- 

 
  โดยที�เป็นการสมควรส่งเสริมให้มีการป้องปรามความไม่เป็นธรรมในการซื�อขาย
หรือบริการดว้ยเครื�องชั�งตวงวดั และมิใหมี้การเอารัดเอาเปรียบทางดา้นการบรรจุ  การแสดงปริมาณ
สินคา้ รวมทั�งให้ประชาชนเขา้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชี� ช่องในการจบักุมผูก้ระทาํความผิด               
ตามกฎหมายวา่ดว้ยมาตราชั�งตวงวดั และเพื�ออนุวติัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบักระทรวงการคลงัวา่ดว้ย
การหักเงินค่าปรับก่อนนําส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖  ขอ้บงัคบักระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงิน              
ค่าปรับก่อนนาํส่งคลงั (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจ่ายเงินสินบน
รางว ัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื� อง                 
การกําหนดประเภท และอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนําส่งคลัง ลงว ันที�  ๑๑ กุมภาพันธ์                       
พ.ศ. ๒๕๔๗  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์ จึงออกระเบียบไว ้ดงัต่อไปนี�  
  ข้อ ๑  ระเบียบนี� เรียกวา่ “ระเบียบกระทรวงพาณิชยว์า่ดว้ยการจ่ายเงินสินบนรางวลั
และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัมาตราชั�งตวงวดั พ.ศ. ๒๕๔๒  พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

 ข้อ ๓ ระเบียบนี� ไม่ใช่เป็นการโฆษณาให้คาํมั�นแก่บุคคลใดตามกฎหมาย แต่เป็น
ระเบียบที�วางไวเ้พื�อเป็นหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาจ่ายเงินสินบนแก่ผูน้าํจบั เงินรางวลัและค่าใชจ่้าย
ในการดาํเนินงานแก่ผูจ้บัเท่านั�น การพิจารณาของผูมี้อาํนาจตามที�กาํหนดในระเบียบนี� ถือเป็นเด็ดขาด 
ผูใ้ดจะนาํไปฟ้องร้องเป็นคดีมิได ้

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี�  
 “อธิบดี” หมายความวา่ อธิบดีกรมการคา้ภายใน 
 “ค่าปรับ” หมายความวา่ เงินที�กรมการคา้ภายในไดรั้บจากการเปรียบเทียบคดี หรือ

เงินค่าปรับที�ไดรั้บตามคาํพิพากษาของศาล ตามพระราชบญัญติัมาตราชั�งตวงวดั พ.ศ. FGHF 
 “เงินสินบน” หมายความวา่ เงินที�จ่ายใหแ้ก่ผูน้าํจบั 

- ร่าง - 

 



 
๒

 “เงินรางวลั” หมายความวา่ เงินที�จ่ายใหแ้ก่ผูจ้บั 
 “ผูน้าํจบั” หมายความวา่ บุคคลหนึ�งหรือหลายคนซึ� งไดน้าํความมาแจง้แก่ผูรั้บแจง้

ความนําจบัตามระเบียบนี� ถึงเบาะแสหรือเค้าเงื�อนแห่งการกระทาํความผิด และสามารถลงโทษ                     
ผูก้ระทาํความผดิได ้

 “ผูจ้ ับ” หมายความว่า นายตรวจชั�งตวงวดัซึ� งทาํการจับกุม ร่วมในการจับกุม                     
ผูส้ั�งการ  วางแผนให้จบักุม ผูท้าํการเปรียบเทียบคดีและปล่อยชั�วคราว และให้หมายความรวมถึง
พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ� งทาํการจบัหรือ 
ร่วมจบั พนกังานเจา้หน้าที�และนายตรวจชั�งตวงวดัที�ดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าที�อนัไดม้าซึ� งค่าปรับ 
สาํหรับกรณีไม่มีการจบักุมผูก้ระทาํความผดิ 

 “ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน” หมายความวา่ ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการปฏิบติังานตาม
อาํนาจหนา้ที�อนัไดม้าซึ� งค่าปรับ 

 ข้อ ๕ ใหอ้ธิบดีกรมการคา้ภายในเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบนี�  
 

หมวด ๑ 

การหักเงินค่าปรับและการเกบ็รักษาเงิน 

 ข้อ ๖ ให้อธิบดีหรือผูที้�ได้รับมอบหมายจากอธิบดีหักค่าปรับไวส้ําหรับจ่ายเป็น   
เงินสินบนแก่ผูน้าํจบั เงินรางวลัและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานแก่ผูจ้บัในอตัรา ดงัต่อไปนี�  
 (๑) หกัในอตัราร้อยละ ๘๐ ของค่าปรับที�ไดรั้บ กรณีที�มีการจบักุมผูก้ระทาํผดิ 
 (๒) หกัในอตัราร้อยละ ๖๐ ของค่าปรับที�ไดรั้บ กรณีที�ไม่มีการจบักุมผูก้ระทาํผดิ 
 ข้อ ๗ ค่าปรับส่วนที�เหลือจากการหกัค่าปรับตามขอ้ ๖ ใหน้าํส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน  
 ข้อ ๘ ค่าปรับที�หกัไวต้ามขอ้ ๖ ใหด้าํเนินการ  ดงัต่อไปนี�   
 (๑) จาํนวนสามในสี�ส่วน ให้เปิดบญัชีเงินฝาก  ณ  กรมบญัชีกลาง  ชื�อบญัชี  “เงินฝาก
เงินสินบนรางวลัของกรมการคา้ภายใน” รหสับญัชียอ่ย ๖๕๘ เพื�อนาํไปจ่ายเป็นเงินสินบนรางวลั 
 (๒) จาํนวนหนึ� งส่วน ให้เปิดบญัชีเงินฝาก  ณ  กรมบญัชีกลาง  ชื�อบญัชี  “เงินฝาก         
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของกรมการคา้ภายใน” รหสับญัชียอ่ย ๖๗๙ เพื�อนาํไปจ่ายเป็นเงินค่าใชจ่้าย
ในการดาํเนินงาน 
 กรณีในส่วนภูมิภาคให้เปิดบญัชีเงินฝาก ณ สํานักงานคลงัจงัหวดัในจงัหวดันั�น  
ชื�อบญัชี  “เงินฝากเงินสินบนรางวลัของ (ชื�อส่วนราชการในจงัหวดั)”   
 ข้อ ๙ เงินที�ได้รับจากเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ซึ� งไดห้ักค่าปรับที�ชาํระตาม    
คาํพิพากษาของศาล  ใหด้าํเนินการนาํฝากไวต้ามขอ้ ๘  



 
๓

 ข้อ ๑๐ วิธีปฏิบติัเกี�ยวกบัการรับเงิน การจ่ายเงินในบญัชีตามขอ้ ๘  ให้ถือปฏิบติัตาม 
ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลงั พ.ศ. ๒๔๙๕ และที�แกไ้ขเพิ�มเติม  
 

หมวด ๒ 

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนรางวลั  และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 ข้อ ๑๑ เงินสินบนและเงินรางวลัจะจ่ายใหเ้มื�อ 
 (๑) คดีเลิกกนั  โดยการจบักุมและเปรียบเทียบและไดมี้การชาํระค่าปรับเรียบร้อยแลว้ 
ตามมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบญัญติัมาตราชั�งตวงวดั พ.ศ. ๒๕๔๒  
 (๒) คดีเลิกกัน โดยการเปรียบเทียบแต่ไม่มีการจบักุม และได้มีการชําระค่าปรับ            
เรียบร้อยแลว้ ตามมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบญัญติัมาตราชั�งตวงวดั พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (๓) คดีถึงที�สุด  โดยมีการชาํระค่าปรับต่อศาลและสาํนกังานศาลยุติธรรมนาํส่งค่าปรับ
ที�หกัใหก้รมการคา้ภายในแลว้ 
 ข้อ ๑๒ ค่าปรับที�หักไวห้รือที�ได้รับจากเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  ให้
นาํไปใช้จ่าย  ดงัต่อไปนี�  
 (๑) จาํนวนสามในสี�ส่วน ใหน้าํไปจ่ายเป็นเงินสินบนหนึ�งส่วน และเงินรางวลัสองส่วน 
ในกรณีที�ไม่ตอ้งจ่ายเงินสินบน ใหร้วมจ่ายเป็นเงินรางวลัทั�งสามส่วน 
 (๒) จาํนวนที�เหลืออีกหนึ�งส่วน ใหน้าํไปจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 
 กรณีผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสินบนตาม (๑) หลายคน ใหเ้ฉลี�ยจ่ายเท่ากนัทุกคน 
 ข้อ ๑๓ การแบ่งเงินรางวลัใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ  ดงัต่อไปนี�  
 (๑) ผูจ้บักุม ผูร่้วมในการจบักุม พนกังานเจา้หน้าที� นายตรวจชั�งตวงวดัที�ดาํเนินงาน
ตามอาํนาจหนา้ที�อนัไดม้าซึ� งค่าปรับ ไดรั้บจาํนวนสองในสี�ส่วนของเงินรางวลั  
 (๒) ผู ้สั�งการ  วางแผน ให้จับกุม  ผู ้ท ําการเปรียบเทียบคดีและปล่อยชั�วคราว                    
ไดรั้บจาํนวนหนึ�งในสี�ส่วนของเงินรางวลั 
 (๓) เจ้าหน้าที�ในหน่วยงานที�ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที�อันได้มาซึ� งค่าปรับ              
ไดรั้บจาํนวนหนึ�งในสี�ส่วนของเงินรางวลั 
 ข้อ ๑๔ การแบ่งเงินรางวลัของเจา้หนา้ที�ในหน่วยงานที�ปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ที�
อนัไดม้าซึ� งค่าปรับตามขอ้ ๑๓ (๓) ให้อธิบดีแบ่งตามสัดส่วนของการมีส่วนร่วม  ความตรากตรํา 
และความยากลาํบากในการปฏิบติังาน 
 
 



 
๔

 ข้อ ๑๕ การจ่ายเงินสินบนรางวลัตามขอ้ ๑๒ ใหด้าํเนินการ  ดงัต่อไปนี�  
 (๑) เงินสินบน  ให้จ่ายแก่ผูน้าํจบัภายใน ๕ วนัทาํการ  นบัแต่วนัที�ไดรั้บเงินค่าปรับ   
เวน้แต่ในระยะเวลาดงักล่าวผูน้าํจบัมิไดม้าย◌ื◌่นคาํขอ 
 (๒) เงินรางวลั  ใหจ่้ายในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน 
 ข้อ ๑๖ การจ่ายเงินค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานให้นาํไปจ่ายหรือก่อหนี�ผกูพนัเฉพาะ  
การปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ที�อนัไดม้าซึ� งเงินค่าปรับ 
 ข้อ ๑๗ ให้อธิบดีหรือผูที้�ไดรั้บมอบหมายจากอธิบดีมีอาํนาจสั�งจ่ายเงินสินบนรางวลั
และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 
 ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินสินบนให้จ่ายแก่ผูน้ําจับในคดีที�การจับกุมเป็นผลสําเร็จ       
เนื�องจากการแจง้ความนั�น  โดยผูน้าํจบัตอ้งมิใช่ผูจ้บัหรือผูมี้หนา้ที�ดาํเนินการตามกฎหมายในเรื�องนั�น 
และผูน้าํจบัตอ้งแจง้ต่อผูรั้บแจง้ความคนใดคนหนึ�ง  ดงัต่อไปนี�  
 (๑) อธิบดี  พนักงานเจ้าหน้าที�หรือนายตรวจชั�งตวงวดัซึ� งดาํรงตาํแหน่งตั� งแต่  
ระดบั ๘ ขึ�นไป  สังกดักรมการคา้ภายใน 
 (๒) หัวหน้าศูนยช์ั�งตวงวดั หัวหน้าสํานกังานสาขาชั�งตวงวดั หัวหน้าสํานกังาน 
การคา้ภายในจงัหวดั พนกังานเจา้หนา้ที�หรือนายตรวจชั�งตวงวดัซึ� งดาํรงตาํแหน่งตั�งแต่ระดบั ๗ ขึ�นไป  
ซึ� งปฏิบติัหน้าที�ในศูนยช์ั�งตวงวดั สํานกังานสาขาชั�งตวงวดั หรือสํานกังานการคา้ภายในจงัหวดั    
กรมการคา้ภายใน 
 กรณีผูน้าํจบัมิอาจแจง้ความต่อผูรั้บแจง้ความตามวรรคหนึ� งไดท้นั  เนื�องจากผูจ้บั
ตอ้งจบักุมผูก้ระทาํผดิโดยด่วน  ซึ� งถา้รั� งรอไวผู้ก้ระทาํผิดอาจหลบหนีไปได ้ ให้ผูน้าํจบัแจง้ต่อผูจ้บั   
แล้วให้ผูจ้บัรายงานผลการจบักุมและส่งรายละเอียดหลกัฐานการรับแจง้ความนาํจบัให้ผูรั้บแจง้
ความตามวรรคหนึ�งทราบโดยด่วน 
 ข้อ ๑๙ เมื�อไดรั้บแจง้ความนาํจบั  ใหผู้รั้บแจง้ความนาํจบัจดัทาํหลกัฐานการรับแจง้
ความเป็นหนังสือมอบให้ผูน้าํจบั  โดยระบุการกระทาํผิด รายละเอียดเกี�ยวกับชื�อบุคคล (ถ้ามี)  
สถานที� วนัเวลาที� รับแจ้ง และลงลายมือชื�อตาํแหน่งของผูรั้บแจ้งความนําจับและให้ผูน้ ําจับ           
ลงลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้สาํเนาเก็บไว ้P ชุด 
 ข้อ ๒๐ กรณีที�บุคคลหลายคนอา้งวา่เป็นผูน้าํจบัในการกระทาํความผิดรายเดียวกนั  
ให้พิจารณาผูที้�ให้ข้อมูลหรือรายละเอียดแห่งการกระทาํความผิดได้ใกล้เคียงที�สุดเป็นผูน้ําจบั           
ที�แทจ้ริง หากขอ้มูลหรือรายละเอียดใกล้เคียงกนัจนไม่สามารถจะพิจารณาได้ว่าผูใ้ดควรจะเป็น       
ผูน้าํจบัที�แทจ้ริง  ใหถื้อวา่ผูน้าํจบัมีหลายคน 
 ข้อ ๒๑ การจ่ายเงินรางวลัใหจ่้ายแก่ผูจ้บัในคดีที�การจบักุมเป็นผลสาํเร็จ 



 
๕

 ข้อ ๒๒ ใหก้รมการคา้ภายในรายงานผลการใชจ่้ายเงินสินบนรางวลั  และเงินค่าใชจ่้าย
ในการดําเนินงานให้กระทรวงการคลังทราบทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและ                
เดือนกนัยายน 
 ข้อ ๒๓ การบญัชี ให้ถือปฏิบติัตามระบบบญัชีของส่วนราชการและเมื�อปิดบญัชี
ประจาํปีแลว้ให้ส่งงบการเงินให้สํานกังานการตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบรับรองภายในเกา้สิบวนั 
นบัแต่วนัสิ�นปีงบประมาณ 
 ข้อ ๒๔ วิธีปฏิบติัเกี�ยวกบัการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  
การนําเงินฝากคลงั การพสัดุ หรือวิธีปฏิบติัอื�นใดที�ไม่ได้กาํหนดไวใ้นระเบียบนี�  ให้ถือปฏิบติั      
เช่นเดียวกบักรณีเงินงบประมาณรายจ่าย 
 

หมวด  ๓ 

การขอรับเงินสินบนรางวลั  และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 ข้อ ๒๕ ให้ผู ้นําจับหรือผู ้จ ับยื�นคําขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวลัต่อบุคคล           
ดงัต่อไปนี�   ภายในหนึ�งปีนบัแต่วนัที�คดีถึงที�สุด 
 (๑) อธิบดีหรือเจ้าหน้าที� ซึ� งดํารงตําแหน่งตั� งแต่ระดับ ๘ ขึ� นไป สังกัดกรม           
การคา้ภายใน  กระทรวงพาณิชย ์ ในกรณีผูน้าํจบัหรือผูจ้บัมีภูมิลาํเนาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 (๒) หวัหนา้ศูนยช์ั�งตวงวดั หวัหนา้สาํนกังานสาขาชั�งตวงวดั หรือหวัหนา้สํานกังาน   
การคา้ภายในจงัหวดั กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย ์ในกรณีผูน้าํจบัหรือผูจ้บัมีภูมิลาํเนา       
ในเขตจงัหวดัอื�น 
 ข้อ ๒๖ คาํขอรับเงินสินบนรางวลัหรือเงินค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานให้จดัทาํตาม
แบบที�อธิบดีกาํหนด พร้อมยื�นเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปนี�  
 (๑) สําเนาใบรับแจ้งความนาํจบั สําเนาทะเบียนบา้น และสําเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน กรณีเป็นผูน้าํจบั 
 (๒) สาํเนาบนัทึกการจบักุม 
 (๓) สาํเนาบนัทึกการเปรียบเทียบ 
 (๔) สาํเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับ 
 (๕) สาํเนาบตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หนา้ที�หรือบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ที�ของรัฐ 
 (๖) สําเนาคาํพิพากษาคดีถึงที�สุด หนงัสือแจง้ผลคดีหรือหนงัสือรับรองผลคดีของ
พนกังานอยัการ 
 (๗) สาํเนาหลกัฐานค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังาน (ถา้มี) 



 
๖

 ข้อ ๒๗ เมื�อผูรั้บคาํขอรับเงินสินบนรางวลัหรือเงินค่าใช้จ่ายดาํเนินงานตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานตามขอ้ ๒๖ แล้วเห็นว่าถูกตอ้ง  ให้เสนอผูมี้อาํนาจสั�งจ่ายเงินสินบนแก่ผูน้าํจบั   
เงินรางวลัหรือเงินค่าใชจ่้ายดาํเนินงานแก่ผูจ้บั 
 ข้อ ๒๘ ผูน้าํจบัหรือผูจ้บัจะมอบอาํนาจเป็นหนงัสือให้บุคคลอื�นเป็นผูรั้บเงินสินบน
หรือรางวลัแทนก็ได ้
 ข้อ ๒๙ กรณีผูน้าํจบัหรือผูจ้บั ซึ� งมีสิทธิไดรั้บเงินสินบนหรือเงินรางวลัถึงแก่กรรม 
ใหจ่้ายเงินสินบนหรือเงินรางวลัใหแ้ก่ทายาท 
 ข้อ ๓๐ ให้อธิบดีมีอาํนาจกาํหนดหลกัเกณฑ์ แบบ หรือวิธีปฏิบติัในการจ่ายเงิน
และการขอรับเงินสินบนรางวลัและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี�  
 ข้อ ๓๑ ให้อธิบดีเป็นผูว้ินิจฉัยชี� ขาด หากมีปัญหาในทางปฏิบติัที�ระเบียบนี� มิได้
กาํหนดไว ้

                    ประกาศ ณ วนัที�    ๒๗    กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                   วฒันา    เมืองสุข 

                                                                     (นายวฒันา    เมืองสุข) 

                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย์  
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