ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
การจับกุมการปลอมแปลงธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ พ.ศ.2526
โดยที่เห็นสมควรวางระเบียบการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลการจับกุมการปลอมแปลง
ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ให้เป็นไปโดยเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามข้อ 52 แห่งระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า
“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและ
เงินรางวัลการจับกุมการปลอมแปลงธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ พ.ศ.2526”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2526 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัลจับธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ปลอม
พ.ศ.2519
(2) ระเบียบการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัลจับธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ปลอม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522
(3) ระเบียบการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัลจับธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ปลอม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522
บรรดาระเบียบข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ระเบียบนี้วางไว้เพื่อเป็นหลักการพิจารณาของทางราชการที่จะจ่ายเงินสินบน
ให้แก่ผู้แจ้งความนาจับ หรือจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้จับกุมเกี่ยวกับการปลอมแปลงธนบัตรและเหรียญ
กษาปณ์ตามแต่จะเห็นสมควร
หมวด 1
ข้อความทั่วไป
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
(1) “ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอม” หมายความว่า ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่
ได้ปลอมแปลงเสร็จแล้ว พร้อมที่จะจาหน่ายหรือนาออกใช้ได้ และเจ้าหน้าที่ดูเงิน ของกรมธนารักษ์
สานักงานคลังจังหวัด สานักงานคลังอาเภอ หรือธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิสูจน์และรับรองแล้วว่า
คล้ายกับของรัฐบาลซึ่งอาจทาให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ของรัฐบาล
(2)
“ผู้แจ้งความนาจับ” หมายความว่า ผู้ซึ่งมิใช่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ชี้ช่องหรือนาความมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6
หรือข้อ 7 และเป็นผลให้การจับกุมเป็นผลสาเร็จ

(3)
“ผู้จับกุม ” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้หมายความรวมถึงผู้ทาการสืบสวนอันเป็นประโยชน์โดยตรง
เกี่ยวกับการจับกุม
(4)
“เงินสินบน ” หมายความว่า เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนาจับ
ผู้ผลิตและหรือจาหน่ายธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
(5)
“เงินรางวัล ” หมายความว่า เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้จับกุมผู้ผลิตและ
หรือจาหน่ายธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
(6)
“อุปกรณ์ ” หมายความว่า บรรดาสิ่งของที่ใช้เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้
เครื่องจักร และวัสดุสาหรับใช้ทาธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ ซึ่งกรมธนารักษ์หรือธนาคารแห่งประเทศ
ไทยแล้วแต่กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นปัจจัยสาคัญที่ใช้ในการผลิตธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
หมวด 2
การแจ้งความนาจับ
ข้อ 6
ผู้รับแจ้งความนาจับตามระเบียบนี้ ได้แก่
(1) ปลัดกระทรวงการคลัง หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง มอบหมาย
(2) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้ซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
มอบหมาย
(3) อธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธนารักษ์มอบหมาย
(4) ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอาเภอ
ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
(5) อธิบดีกรมตารวจ รองอธิบดีกรมตารวจ ผู้ช่วยอธิบดีกรมตารวจ ผู้บัญชาการ
ตารวจ รองผู้บัญชาการตารวจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจ ผู้บังคับการตารวจ รองผู้บังคับการตารวจ ผู้กากับ
การตารวจ รองผู้กากับการตารวจ สารวัตรใหญ่ตารวจ สารวัตรตารวจ ผู้บังคับกองตารวจ หัวหน้าสถานี
ตารวจ หัวหน้ากิ่งสถานีตารวจ ซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ข้อ 7 การแจ้งความนาจับ ผู้แจ้งความนาจับต้องแจ้งต่อผู้รับแจ้งความคนใดคนหนึ่งใน
ข้อ 6 เท่านั้น
กรณีที่ต้องจับกุมผู้กระทาความผิดโดยด่วน ซึ่งถ้ารั้งรอไว้ผู้กระทาความผิดอาจหลบหนีไป
ได้ และผู้ประสงค์จะแจ้งความนาจับมิอาจแจ้งความต่อผู้รับแจ้งความตามข้อ 6 ได้ทันท่วงทีให้แจ้งต่อ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ ซึ่งมีอานาจจับกุมผู้กระทาความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาคนใดคนหนึ่งก็ได้ แล้วให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจผู้เข้าจับกุมนั้นรายงานผลการจับกุม
และส่งรายละเอียดหลักฐานการรับแจ้งความนาจับ ให้ผู้มีอานาจรับแจ้งความตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ทราบ
โดยด่วน

ข้อ 8 เมื่อได้รับแจ้งความนาจับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความนาจับจัดทาหลักฐานการรับ
แจ้งความเป็นหนังสือมอบให้ผู้แจ้งความนาจับ โดยระบุการกระทาความผิดรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบุคคล
(ถ้ามี) สถานที่ วัน เวลาที่รับแจ้ง เสร็จแล้วลงลายมือชื่อตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความ ส่วนชื่อที่อยู่
ของผู้แจ้งความนาจับจะใส่รหัสลับและพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นหลักฐานก็ได้ แต่ถ้าไม่ประสงค์จะปิดเป็น
ความลับให้เขียนชื่อที่อยู่ของผู้แจ้งความนาจับ และให้ผู้แจ้งความนาจับลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้
เป็นหลักฐาน (ตามตัวอย่างของแบบรับแจ้งความนาจับท้ายระเบียบนี้)
ข้อ 9 เมื่อได้มีการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางแล้ว ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติ
ดังนี้
(1) กรณีที่ของกลางเป็นสิ่งของที่ใช้เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรและวัสดุ
สาหรับใช้ทาธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ให้พนักงานสอบสวนดาเนินการให้กรมธนารักษ์หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแล้วแต่กรณีพิจารณา หากเห็นว่าเป็นอุปกรณ์ก็ให้ดาเนินการประเมินราคาต่อไป
(2) กรณีที่ของกลางเป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ ให้พนักงานสอบสวน
ดาเนินการให้เจ้าหน้าที่ดูเงินของกรมธนารักษ์ สานักงานคลังจังหวัด สานักงานคลังอาเภอหรือธนาคาร
แห่งประเทศไทยแล้วแต่กรณีรับรองว่าเป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
หมวด 3
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
ข้อ 10 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
(1) การจ่ายเงินสินบน ให้จ่ายแก่ผู้แจ้งความนาจับ ดังนี้
1.1 ถ้าจับได้ตัวผู้ต้องหาและของกลางเป็นอุปกรณ์ ให้จ่ายเงินสินบนใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาอุปกรณ์ตามที่กรมธนารักษ์ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี
ประเมินราคา แต่ต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาท
1.2 ถ้าจับตัวผู้ต้องหาและของกลางเป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอมให้
จ่ายเงินสินบนในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาในหน้าธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอมที่จับได้แต่ต้อง
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท
(2) การจ่ายเงินรางวัลให้จ่ายแก่ผู้จับกุม ดังนี้
2.1 ถ้าจับได้ตัวผู้ต้องหาและของกลางเป็นอุปกรณ์ ให้จ่ายเงินรางวัลในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 25 ของราคาอุปกรณ์ตามที่กรมธนารักษ์หรือธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วแต่กรณีประเมิน
ราคา แต่ต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาท
2.2 ถ้าจับได้ตัวผู้ต้องหาและของกลางเป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
ให้จ่ายเงินรางวัลในอัตราไม่เกินร้อยละ 25 ของราคาหน้าธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอมที่จับได้แต่ต้อง
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ในกรณีที่จับกุมได้โดยไม่มีผู้แจ้งความนาจับ ให้จ่ายเงินรางวัลในอัตราไม่เกินร้อยละ 30
ตามนัย 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี
ข้อ 11 เงินสินบนและเงินรางวัล จะจ่ายได้ก็ต่อเมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาเป็น
จานวนครึ่งหนึ่งของอัตราตามข้อ 9 ถ้าคดีถึงที่สุด ศาลลงโทษจาเลยก็ให้จ่ายเพิ่มเติมให้ครบจานวน แต่ถ้า
คดีถึงที่สุดศาลไม่ลงโทษจาเลยจะจ่ายเพิ่มอีกไม่ได้
หมวด 4
การขอรับเงินสินบน เงินรางวัล
ข้อ 12 การขอรับเงินสินบน เงินรางวัล ให้ผู้แจ้งความนาจับหรือผู้จับกุมยื่นคาขอต่อ
บุคคลต่อไปนี้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สั่งฟ้องผู้ต้องหา หรือวันที่คดีถึงที่สุดแล้วแต่กรณี
(1) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่ออธิบดีกรมธนารักษ์
(2) ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่ง
ได้รับคาขอ ส่งคาขอรับเงินสินบน หรือเงินรางวัล พร้อมด้วยหลักฐานไปยังอธิบดีกรมธนารักษ์ภายใน 15
วัน นับแต่ได้รับคาขอรับเงิน
ข้อ 13 คาขอรับเงินสินบน เงินรางวัล ให้จัดทาตามแบบท้ายระเบียบนี้ และแนบ
เอกสารต่าง ๆ ไปเพื่อประกอบการพิจารณา คือ
(1) หนังสือแจ้งผลคดีของผู้รับแจ้งความนาจับตามข้อ 6
(2) บันทึกการจับกุมของผู้จับกุม
(3) ถ้ามีข้อตกลงในการแบ่งเงินสินบน ให้ส่งบันทึกข้อตกลงนั้นด้วย
(4) หลักฐานการตรวจรับรองของเจ้าหน้าที่ดูเงินของกรมธนารักษ์
สานักงานคลังจังหวัด สานักงานคลังอาเภอ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
(5) หลักฐานการประเมินราคาอุปกรณ์ของกรมธนารักษ์หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
(6) ใบแจ้งความนาจับ เฉพาะในกรณีขอรับเงินสินบน
(7) สาเนาคาพิพากษาคดีถึงที่สุด หรือหนังสือแจ้งผลคดีของพนักงานอัยการ
แล้วแต่กรณี
เอกสารดังกล่าวให้ส่งต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมกับภาพถ่ายหรือสาเนาอีกอย่างละ 2 ชุด
ข้อ 14 ในกรณีที่การจับกุมเป็นผลสาเร็จ เนื่องจากมีผู้แจ้งความนาจับหลายคน ถ้ามิได้มี
หลักฐานการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น ให้จ่ายเงินสินบนให้ทุกคน โดยแบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน
ข้อ 15 ในกรณีที่มีผู้จับกุมหลายคน ให้จ่ายเงินรางวัลให้ทุกคนโดยแบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน
ข้อ 16 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบน หรือเงินรางวัลถึงแก่กรรม หรือมีความจาเป็น
อื่นใด ไม่สามารถขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลได้ ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้นั้น เป็นผู้ยื่นคาขอ
แทน แล้วแต่กรณี

ข้อ 17 การพิจารณาการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ให้อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นผู้มี
อานาจพิจารณา
ข้อ 18 การจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้แจ้งความนาจับ ในกรณีผู้แจ้งความนาจับโดยวิธีไม่
เปิดเผยชื่อ ให้ผู้แจ้งความนาจับทาใบรับเงินโดยพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ ไม่ต้องระบุชื่อแล้วให้ผู้รับแจ้งความลง
ลายมือชื่อรับรองในใบรับเงินนั้นด้วย ใบสาคัญรับเงินดังกล่าว ให้ถือเป็นใบสาคัญคู่จ่ายเงิน
ข้อ 19 ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัล จะต้องขอรับเงินจากกรมธนารักษ์ภายใน
2 ปี นับแต่วันสั่งจ่าย
ข้อ 20 เงินสินบนและเงินรางวัลตามระเบียบนี้ ให้จ่ายจากเงินงบประมาณของกรมธนา
รักษ์ ในหมวดเงินอุดหนุน
ข้อ 21 เงินสินบนหรือเงินรางวัลสาหรับการจับกุมการปลอมแปลงธนบัตรหรือเหรียญ
กษาปณ์ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้จ่ายตามระเบียบการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัลจับธนบัตรและเหรียญ
กษาปณ์ปลอม พ.ศ.2519 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 2 พ.ศ.2522 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2522

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2526
สมหมาย ฮุนตระกูล
(นายสมหมาย ฮุนตระกูล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ใบรับแจ้งความนาจับ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
การจับกุมการปลอมแปลงธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ พ.ศ.2526

เขียนที่.......................................................
วันที่............เดือน....................................พ.ศ. .....................
ชื่อผู้แจ้งความนาจับ.......................................................................อายุ..........................ปี
อยู่บ้านเลขที่............................หมู่ที่..........ถนน...............................................ตาบล..................................
อาเภอ...................................................จังหวัด..................................................ได้นาความแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ผู้แจ้งความนาจับ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
โดยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับเงินสินบนนาจับ
ผู้มีนามข้างท้ายนี้ ได้รับแจ้งความนาจับไว้แล้วตั้งแต่วันที่...............เดือน.........................
พ.ศ. .........................เวลา.........................น. จึงได้ออกใบรับให้ไว้เป็นหลักฐาน
ลายมือชื่อผู้รับแจ้งความนาจับ.........................................
ตาแหน่ง.............................................................
ลายมือชื่อหรือลายนิ้วหัวแม่มือขวาผู้แจ้งความนาจับ....................
หมายเหตุ 1. ใบรับแจ้งความนาจับนี้ ให้ทาเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยให้ผู้แจ้ง
ความนาจับรักษาไว้ 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความนาจับเก็บไว้อีก 1 ฉบับ
2. ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งความนาจับนั้น จะไม่แจ้งหรือแจ้งเป็นรหัสลับก็ได้ ถ้าเป็น
ความประสงค์ของผู้แจ้งความนาจับ

แบบคาขอรับเงินสินบน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
การจับกุมการปลอมแปลงธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ พ.ศ.2526
เขียนที่.......................................................
วันที.่ ...........เดือน.........................พ.ศ. ..................
ชื่อผู้ขอรับเงินสินบน..................................................................................................................
อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่.....................ถนน..............................................................
ตาบล............................................อาเภอ......................................จังหวัด......................................................
มีความประสงค์ขอรับเงินสินบน ตามใบแจ้งความนาจับซึ่งได้แจ้งความไว้แล้ว เมื่อวันที่..........................
...........................................................................คดีหมายเลขที่.....................................................................

ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวาผู้ขอรับเงินสินบน....................

แบบคาขอรับเงินรางวัล
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
การจับกุมการปลอมแปลงธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ พ.ศ.2526
เขียนที่.......................................................
วันที.่ ...........เดือน.........................พ.ศ. ..................
ชื่อผู้ขอรับเงินรางวัล..................................................................................................................
อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่.....................ถนน..............................................................
ตาบล............................................อาเภอ......................................จังหวัด......................................................
มีความประสงค์ขอรับเงินรางวัลที่ได้จับกุมตามคดีหมายเลขที่.....................................................................

ลายมือชื่อผู้ขอรับเงินรางวัล..................................

