
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินรางวัลในคดีจับกุมผูกระทํ าผิดตามกฎหมายจราจรทางบก

พ.ศ. ๒๕๓๔

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินรางวัลในคดีจับกุมผูกระทํ าผิดตามกฎหมายจราจรทางบก 
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๙ แหงพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๙ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินรางวัลในคดีจับกุมผูกระทํ าผิดตามกฎหมายจราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๓๔”

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคํ าสั่งอื่นใดที่ไดกํ าหนดไวแลวนั้น ซึ่งขัดหรือแยงกับขอความในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ระเบียบนี้มิใชเปนการโฆษณาหรือใหคํ ามั่นแกบุคคลใดตามกฎหมาย แตเปนระเบียบท่ีวางไวเพื่อเปนหลักเกณฑในการ

พิจารณาของทางราชการที่จะจายเงินรางวัลแกเจาหนาท่ีหรือผูแจงความนํ าตับเทานั้น การพิจารณาของผูมีอํ านาจตามที่กํ าหนดในระเบียบนี้
ถือเปนเด็ดขาดซึ่งผูใดจะนํ าไปฟองรองบังคับคดีมิได

ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

ขอ ๖ ในระเบียบนี้
“เจาหนาท่ี” หมายความวา พนักงานฝายปกครองหรือตํ ารวจซึ่งมีอํ านาจจับกุมผูกระทํ าผิดกฎหมาย
“ผูแจงความนํ าจับ” หมายความวา ผูนํ าความไปบอกแจงโดยเปดเผยตนเองตอเจาหนาท่ีถึงการกระทํ าผิดท่ีผูแจงพบโดยตองการให

เจาหนาท่ีไปจับกุมดํ าเนินคดีและมีความประสงคจะขอรับเงินรางวัล
“เงินรางวัล” หมายความวา เงินท่ีทางราชการจายใหตามระเบียบนี้
“การจับกุม” ใหหมายความรวมถึงการเรียกหรือการสั่งใหผูกระทํ าผิดไปรายงานตัวดวย



ขอ ๗ การจายเงินรางวัลตามระเบียบนี้ จะจายใหในกรณีท่ีมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒

หมวด ๒
เงินรางวัล

ขอ ๘ เงินรางวัลตามระเบียบนี้แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
(๑) เงินรางวัลผูแจงความนํ าจับ
(๒) เงินรางวัลเจาหนาท่ีผูจับ

ขอ ๙ เงินรางวัลผูแจงความนํ าจับ คือ เงินรางวัลท่ีจายใหแกผูแจงความนํ าจับในกรณีการกระทํ าผิดท่ีเจาหนาท่ีทํ าการจับกุมตัวผู
กระทํ าผิดมาลงโทษไดเปนผลสํ าเร็จ เนื่องจากการแจงความของผูแจงความนํ าจับ

ขอ ๑๐ เงินรางวัลเจาหนาท่ีผูจับ คือ เงินรางวัลท่ีจายใหแกเจาหนาท่ีผูทํ าการจับกุมจนไดตัวผูกระทํ าผิดมาลงโทษเปนผลสํ าเร็จ

หมวด ๓
การแจงความนํ าจับ

ขอ ๑๑ ผูแจงความนํ าจับท่ีจะมีสิทธิรับเงินรางวัลตามระเบียบนี้ จะตองแจงความตอเจาหนาท่ี และการรับแจงความใหทํ าเปนหนังสือ
ถาในคดีเดียวกันมีผูแจงความนํ าจับตั้งแตสองรายขึ้นไป ใหถือวาผูแจงความนํ าจับท่ีแจงความกอนและมีหลักฐานเปนหนังสือถูก

ตองตามระเบียบนี้เปนผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัล

หมวด ๔
อัตราเงินรางวัล

ขอ ๑๒ อัตราเงินรางวัลตามระเบียบนี้มีดังนี้
(๑) กรณีท่ีมีผูแจงความนํ าจับ ใหจายเงินรางวัลใหแกเจาหนาท่ีผูจับรอยละ ๑๗.๕ และผูแจงความนํ าจับรอยละ ๑๗.๕ ของ

เงินคาปรับ
(๒) กรณีท่ีไมมีผูแจงความนํ าจับ ใหจายเงินรางวัลแกเจาหนาท่ีผูจับ รอยละ ๒๕ ของเงินคาปรับ

หมวด ๕
วิธีการจายเงินรางวัล

ขอ ๑๓ การจายเงินรางวัลตามขอ ๑๒ ใหจายเฉพาะกรณีการกระทํ าความผิดในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด สุขาภิบาล หรือเมือง
พัทยา และใหจายเงินรางวัลจากงบประมาณของหนวยงานที่ไดรับเงินคาปรับ



ขอ ๑๔ การจายเงินรางวัลตามระเบียบนี้ ใหจายไดเมื่อคดีถึงท่ีสุด โดย
(๑) หากเปนคํ าเปรียบเทียบของพนักงานสอบสวนตองใหพนักงานสอบสวนซึ่งทองท่ีเกิดเหตุอยูในเขตอํ านาจเปนผูรับรอง

ผลคดี
(๒) หากเปนคํ าพิพากษาของศาล ตองใหพนักงานอัยการเปนผูรับรองผลคดี

ขอ ๑๕ ใหผูวาราชการจังหวัด ประธานกรรมการสุขาภิบาล หรือปลัดเมืองพัทยา แลวแตกรณีมีอํ านาจสั่งจายเงินรางวัลตามอัตราท่ี
ระบุในขอ ๑๒ และตามขอกํ าหนดที่ระบุไวในระเบียบนี้

หมวด ๖
การรับเงินรางวัล

ขอ ๑๖ ใหผูแจงความนํ าจับและเจาหนาท่ีผูจับมีสิทธิย่ืนคํ ารองขอรับเงินรางวัลตามระเบียบนี้ตอผูวาราชการจังหวัด ประธาน
กรรมการสุขาภิบาล หรือปลัดเมืองพัทยาแลวแตกรณี ภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับหรือเมื่อศาลพิพากษา
ปรับโดยคดีถึงท่ีสุด แลวแตกรณี หากพนกํ าหนดนี้แลว สิทธิในการขอรับเงินรางวัลยอมระงับ ผูมีสิทธิจะฟองรองทวงถามมิได

ขอ ๑๗ ถาผูมีสิทธิหรือทายาทไมมารับเงินรางวัลตามระเบียบนี้ภายในหนึ่งป นับแตวันท่ีมีสิทธิไดรับ ใหหมดสิทธิในการรับเงิน
รางวัล

ขอ ๑๘ ถามีกรณีโตแยงในเรื่องการจายเงินรางวัลหรือสิทธิการรับเงินรางวัลใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูชี้ขาด คํ าชี้ขาดของผูวาราช
การจังหวัดใหถือเปนท่ีสุด

ขอ ๑๙ บันทึกรับแจงความนํ าจับ คํ าขอรับเงินรางวัล รายงานการจับกุม บันทึกรับรองผลคดี บัญชีรายละเอียดการรับเงินรางวัล และ
ทะเบียนการรับและจายเงินรางวัล ใหเปนไปตามแบบที่กํ าหนดทายระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕
             พลเอก  อิสระพงศ  หนุนภักดี

           (อิสระพงศ  หนุนภักดี)
         รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย



(ผนวก ก.)
แบบบันทึกรับแจงความนํ าจับ

สถานที่บันทึก…………………………………
วันท่ี……………..เดือน………………………..พ.ศ……………

วันนี้ เวลา…………..น. นาย/นาง……………………………….อายุ……….ป อยูท่ี……………….
แขวง/ตํ าบล………………………………เขต/อํ าเภอ……………………………..จังหวัด………………….
บัตรประจํ าตัว…………………………ไดมาแจงความตอ………………………….ตํ าแหนง………………
วาไดมีการกระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ขอหา…………………………………………………… เหตุเกิดท่ี…………………………………………
แขวง/ตํ าบล……………………………..เขต/อํ าเภอ…………………………….จังหวัด…………………..
โดยมีผูกระทํ าความผิด เมื่อวันท่ี………………เดือน……………………..พ.ศ………….เวลา…………..น.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………จึงขอใหไปจับกุมดํ าเนินคดี โดยมีความประสงคจะขอรับเงินรางวัล

ไดรับแจงความนํ าจับไวแลว
อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง

(ลงชื่อ)……………………………………ผูแจงความนํ าจับ
(………………………………….)

(ลงชื่อ)……………………………………เจาหนาท่ีผูรับแจงความ/บันทึก
(…………………………………)

ตํ าแหนง……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………...
สํ าหรับเจาหนาท่ีกรอก
(หลักฐานรับแจงความนํ าจับ) สถานที่บันทึก………………………………….

วันท่ี …………… เดือน……………………พ.ศ……….
ดวย……………………………………ไดมาแจงความนํ าจับ……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….นั้น
เจาหนาท่ีไดรับแจงความไวแลว ตามวัน เวลา ดังกลาวขางตน

(ลงชื่อ)……………………………………เจาหนาท่ีผูรับแจงความ
(…………………………………)



(ผนวก ข.)
แบบคํ าขอรับเงินรางวัล

สถานที่บันทึก………………………………….
วันท่ี………..เดือน……………………..พ.ศ…………...

เร่ือง ขอรับเงินรางวัล
เรียน…………………………………………

ตามที่ขาพเจา ( ) ผูแจงความนํ าจับ
( ) ผูทํ าการจับกุม

ผูกระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อวันท่ี………เดือน…………………….
พ.ศ……………………….นั้น

ขาพเจาขอรับเงินรางวัลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินรางวัลในคดี   จับกุมผูกระทํ าผิดตามกฎหมายการ
จราจรทางบก พ.ศ…………………….ขอไดโปรดพิจารณาจายเงินรางวัลใหขาพเจาดวย

ขอแสดงความนับถือ
ลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือ …………………………………………
ผูแจงความนํ าจับหรือผูจับกุม (…………………………)

ไดตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงินรางวัล     อนุมัติจายเงินรางวัลได
ถูกตองแลว เห็นควรอนุมัติจายเงินรางวัล (ลงชื่อ)………………………………..

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ (……………………………)
(ลงชื่อ)…………………………….. ตํ าแหนง………………………………

      เจาหนาท่ีผูตรวจ …………../…………./……..
………/…………/……….

………………………………………………………………………………………………………………
สํ าหรับเจาหนาท่ีกรอก สถานที่บันทึก………………………
(หลักฐานการรับคอขอรับเงินรางวัล) วันท่ี………..เดือน………………พ.ศ……….

ดวย……………………………………ไดมาย่ืนคํ าขอรับเงินรางวัลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินรางวัล
ในคดีจับกุมผูกระทํ าผิดกฎหมายการจราจรทางบก พ.ศ…………………..
เจาหนาท่ีไดรับคํ าขอรับเงินรางวัลไวแลวตามวัน เวลาดังกลาวขางตน

(ลงชื่อ)…………………………………….เจาหนาท่ี



(ผนวก ค.)
แบบรายงานการจับกุม

สถานที่บันทึก…………………………………
วันท่ี……………..เดือน………………………..พ.ศ……………

เรียน……………………………………..
ขาพเจา………………………………………….ตํ าแหนง………………………………….

พรอมดวย…………………………………………….ตํ าแหนง………………………………………………
ไดทํ าการจับกุม…………………………………………….ความผิดฐาน…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...
เหตุเกิดท่ี………………………………………………………แขวง/ตํ าบล………………………………….
เขต/อํ าเภอ………………………………………….จังหวัด………………………………เมื่อวันท่ี…………
เดือน…………………พ.ศ…………โดย ( ) มีผูแจงความนํ าจับ
เปนผูแจงความนํ าจับชื่อ…………………………… ( ) ไมมีผูแจงความนํ าจับ

ขาพเจาไดทํ าการจับกุมผูกระทํ าความผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ สงเจาพนักงานสอบสวนดํ าเนินคดี 
สถานีตํ ารวจ……………………………………………………บัดนี้คดีถึงท่ีสุด
แลวโดย ( ) พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาท่ี

( ) ศาลพิพากษา ไดทํ าการเปรียบเทียบปรับเปนเงิน…………………บาท
(………………………………………………)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ลงชื่อ)………………………………………..เจาหนาท่ีผูจับ
(……………………………………)

ตํ าแหนง………………………………………..



(ผนวก ง.)
แบบบันทึกรับรองผลคดี

สถานที่บันทึก…………………………………
วันท่ี……………..เดือน………………………..พ.ศ……………

ขาพเจา…………………………………………..ตํ าแหนง…………………………………
สังกัด………………………………………………..ขอรับรองวาตามที่…………………………………….
ไดแจงความนํ าจับ/จับกุม…………………………………………..ฐาน……………………………………..
……………………………………………………..ไวนั้น บัดนี้ไดทํ าการจับกุมผูกระทํ าความผิดดังกลาวและทํ าการเปรียบเทียบปรับเปน
เงิน…………………………….บาท (……………………………) คดีถึงท่ีสุดแลวตามรายงานประจํ าวันขอ…………ลงวันท่ี……………
เดือน……………………..พ.ศ……………

จึงขอรับรองไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ)…………………………………………พนักงานสอบสวน/
        พนักงานเจาหนาท่ี

(…………………………………….)
ตํ าแหนง………………………………………
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