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ระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจากเงินค่าปรับตาม
คําพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่อเป็นการตอบแทนแก่การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ไม่ ว่ าจะเป็ น การตรวจสอบการกระทํ าความผิ ด การตรวจวิเ คราะห์ ท างวิท ยาศาสตร์ การจั บ กุ ม
การตรวจสํานวน การเปรียบเทียบคดี รวมทั้งตอบแทนแก่ประชาชนซึ่งมีส่วนร่ว มในการนําเบาะแส
เค้าเงื่อนแห่งการกระทําความผิดมาแจ้งแก่ทางราชการ จนสามารถลงโทษผู้กระทําความผิดและทําให้
ได้มาซึ่งเงิน ค่าปรับตามพระราชบัญ ญัติพ ลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ และการตอบแทนดังกล่าวนี้ไม่ใช่เป็นการโฆษณาให้คํามั่นแก่บุคคลใดตามกฎหมาย
แต่เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนําส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนําส่งคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดประเภทและอั ต ราการหักเงิ น ค่าปรั บก่อนนํ าส่งคลั ง
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัล
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๖ เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติจึงกําหนดระเบียบไว้
ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจากเงินค่าปรับตามคําพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“หน่วยงานผู้เบิก” หมายความว่า สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้แก่ หน่วยงานระดับ สํานัก
กอง ศู น ย์ กลุ่ ม หรือ ฝ่าย ภายในสํา นักงานปรมาณูเพื่ อสัน ติ หรือ ที่สํา นักงานปรมาณูเพื่ อสัน ติ
จะประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า แล้วแต่กรณี ที่เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด
“ค่าปรับ” หมายความว่า เงินค่าปรับที่ได้รับจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พุทธศักราช ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๐๘
ตามบัญชีรายชื่อกฎหมายที่อนุญาตให้หักเงินค่าปรับจากการกระทําผิดท้ายประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กําหนดประเภทและอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนําส่งคลัง ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
หรือที่กระทรวงการคลังจะประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า
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“เงินสินบน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนําจับตามระเบียบนี้
“เงินรางวัล” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับและผู้ร่วมในการจับกุมผู้กระทํา
ความผิดตามระเบียบนี้
“ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับ
“ผู้แจ้งความนําจับ” หมายความว่า บุคคลเดียวหรือหลายคนซึ่งนําเบาะแสหรือเค้าเงื่อนแห่ง
การกระทําความผิดมาแจ้งแก่ทางราชการ จนทางราชการสามารถลงโทษผู้กระทําความผิดได้แต่ต้องมิใช่
เจ้าหน้าที่ผู้จับหรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้น
“ผู้รับแจ้งความนําจับ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจจับกุมและให้หมายความรวมถึง
เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานมอบหมายให้ทําหน้าที่รับแจ้งความนําจับด้วย
“เจ้าหน้าที่ผู้จับ” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งทําหน้าที่จับกุมผู้กระทําความผิด หรือข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
ดําเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้นและมีส่วนร่วมในการจับกุมผู้กระทําความผิด
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ นี้
“ผู้ร่วมในการจับ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นซึ่งร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุม
ผู้กระทําความผิด และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัด สํานักงานปรมาณูเพื่อสัน ติที่มิได้เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พุทธศักราช ๒๕๐๔ แต่มีส่วนร่วมใน
การจับกุมนั้นด้วย
“กลุ่มผู้ทําสํานวน” ได้แก่ นิติกร หรือเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสํานวน พนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
“กลุ่มผู้ตรวจสอบ” ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติซึ่งได้ตรวจพบการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์หรือจับกุมผู้กระทํา
ความผิด
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสัน ติผู้เบิกหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย เป็น ผู้หั ก
เงินค่าปรับก่อนนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ไว้จ่ายเป็นเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทําความผิด ให้หักได้ในอัตราร้อยละ ๘๐ ของเงินค่าปรับที่ได้รับ
(๒) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทําความผิด ให้หักได้ในอัตราร้อยละ ๖๐ ของเงินค่าปรับที่ได้รับ
ข้อ ๕ เงินสินบนและเงินรางวัลจะจ่ายเมื่อ คดีถึงที่สุด โดยมีการชําระค่าปรับต่อศาลและ
สํานักงานศาลยุติธรรมนําส่งค่าปรับที่หักให้สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติแล้ว
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ข้อ ๖ ให้นําเงินค่าปรับที่ได้หักไว้ตามข้อ ๔ หรือเงินค่าปรับที่ได้รับจากศาลยุติธรรมไปใช้จ่าย
ดังนี้
(๑) จํานวนสามในสี่ส่วน ให้นําไปจ่ายเป็นเงินสินบนหนึ่งส่วนและเงินรางวัลสองส่วน ในกรณี
ที่ไม่ต้องจ่ายเงินสินบนให้รวมจ่ายเป็นเงินรางวัลทั้งสามส่วน
(๒) จํานวนที่เหลืออีกหนึ่งส่วนให้นําไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่ายานพาหนะ
ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และอื่น ๆ
ข้อ ๗ ให้จ่ายเงินรางวัล ตามอัตรา ดังนี้
(๑) จํานวนหนึ่งในสองส่วน ให้จ่ายแก่กลุ่มผู้ตรวจสอบ ตามสัดส่วนผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล
(๒) จํานวนหนึ่งในสองส่วน ให้จ่ายแก่กลุ่มผู้ทําสํานวน ตามสัดส่วนผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล
ข้อ ๘ การแจ้งความนําจับต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้แจ้งความ โดยระบุชื่อสกุลที่อยู่จริง
ที่สามารถติดต่อได้ให้ผู้รับแจ้งความทราบ และจะต้องแจ้งพฤติการณ์ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิด
สถานที่เกิดเหตุ วันเวลาเกิดเหตุ และประสงค์จะรับเงินสินบนนําจับตามระเบียบนี้ หรือแบบรับแจ้งความ
ของพนักงานตํารวจ
ให้ผู้รับแจ้งความนําจับจัดทําบันทึกหลักฐาน โดยมีลายมือชื่อผู้แจ้งความและผู้รับแจ้งความ
บันทึกไว้เป็นสําคัญ และสําเนารับรองถูกต้องให้ผู้แจ้งความนําจับไว้เป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินสินบนต่อไป
ในคดีเดียวกันถ้ามีผู้แจ้งความนําจับหลายคน ให้ถือว่าผู้แจ้งความนําจับก่อนเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
เงิน สิน บน แต่ถ้ามีผู้แ จ้งความนําจับหลายคนพร้อมกัน ให้แ บ่งจ่ายเงิน สิน บนในอัต ราเท่ากัน บัน ทึก
การแจ้งความนําจับให้ทําเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความตรงกันแล้วมอบให้ผู้แจ้งความนําจับยึดถือไว้จํานวน
๑ ฉบับ สําหรับใช้เป็นหลักฐานในการขอรับเงินสินบน
ข้อ ๙ ผู้แ จ้ง ความนําจับต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้จับหรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
ดําเนินการตามกฎหมาย
ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินสินบน ให้จ่ายแก่ผู้แจ้งความนําจับภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับ
เงินค่าปรับ ตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่มีผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนหลายคน ให้เฉลี่ยจ่ายเท่ากันทุกคน
(๒) ผู้แจ้งความนําจับ ต้องมีบันทึกการแจ้งความนําจับที่ผู้รับแจ้งความนําจับรับรองว่าผู้ขอเบิก
เงินสินบนเป็นผู้แจ้งความนําจับจริง เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินสินบน
ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินรางวัล ให้จา่ ยแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับและผู้ร่วมในการจับกุมผู้กระทําความผิด
ในวันทําการสุดท้ายของเดือน โดยให้จ่ายแก่ผู้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้จับสองส่วน และผู้ร่วมในการจับ
ทุกคนคนละหนึ่งส่วน
ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อ สัน ติหรื อผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติมีอํานาจสั่งจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ข้อ ๑๓ การจ่ายเงินรางวัล ซึ่งสํานักงานปรมาณูเพื่อสัน ติได้รับมาจากส่ว นราชการอื่นหรือ
หน่วยงานเอกชนให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติตามข้อ ๖ (๒) ให้นําไปจ่าย
หรือก่อหนี้ผูกพันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับนั้นได้
ตามความจําเป็นโดยประหยัด ตามงบรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) งบบุคลากร ยกเว้นรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
(๒) งบดําเนินงาน
(๓) งบลงทุน
ข้อ ๑๕ การเก็บรักษาเงินและนําเงินส่งคลัง
(๑) เงิ น ในส่ ว นที่ จ ะต้ องนํ า ไปจ่า ยเป็ น เงิ น สิ น บนรางวั ล ตามข้ อ ๖ (๑) ให้ นํ าฝากไว้ ที่
กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยเปิดบัญชีแยกต่างหากจากบัญชีเงินฝากอื่น
ชื่อ “บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัลของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ”
(๒) เงินในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตามข้อ ๖ (๒) ให้นําฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง
ชื่อ “บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ”
(๓) เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ หากมีเงิน ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน งานคงเหลือให้นําส่งคลังเป็ น
รายได้แผ่นดิน
ข้อ ๑๖ การรายงานให้หน่วยงานผู้เบิกรายงานผลการใช้จ่ายเงินสินบนรางวัลให้สํานักเลขานุการกรม
ทราบทุกสิ้นเดือนที่มกี ารจ่ายเงินสินบนรางวัล
ให้สํานักปรมาณูเพื่อสันติรายงานผลการใช้จ่ายเงินสินบนรางวัลตามวรรคหนึ่งและผลการใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน ให้กระทรวงการคลังทราบทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน
ของทุกปี
ข้อ ๑๗ การบัญชี ให้ถือตามระบบบัญชีของส่วนราชการและเมื่อปิดบัญชีประจําปีแล้วให้ส่ง
งบการเงิน ไปให้สํานักงานการตรวจเงิน แผ่น ดิน เพื่อตรวจสอบและรับรองภายในเก้าสิบวัน นับตั้ง แต่
วันสิ้นปีงบประมาณ
ข้อ ๑๘ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนํา
เงินฝากคลัง การพั สดุ หรือวิธีอื่ น ใดที่ไ ม่ได้กํา หนดไว้ ในระเบีย บนี้ ให้ถือ ปฏิบัติเ ช่น เดีย วกับกรณี
เงินงบประมาณรายจ่าย
ข้อ ๑๙ ให้กลุ่ มตรวจสอบภายในดํา เนิน การตรวจสอบเกี่ ย วกับ การเงิน การบัญ ชี และ
การพัสดุตามระเบียบนี้ แล้วรายงานให้เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่หน่วยงานผู้เบิก ได้รับเงินค่าปรับจากศาลยุติธรรม หรือได้รับเงินรางวัล
จากส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานเอกชนก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับโดยอนุโลม

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง

หน้า ๒๔
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๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ข้อ ๒๑ บรรดาคดีที่เกิดขึ้นและคดียังไม่ถึงที่สุดก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้นําหลักเกณฑ์
และวิธีการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลตามระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๒ ให้เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของเลขาธิการสํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สุพรรณ แสงทอง
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

