
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติ 
ใหบําเหน็จในการปราบปรามผูกระทําความผิด 

พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
   

 
อานันทมหิดล 

ตราไว ณ วันที ่๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙ 
เปนปที่ ๑๓ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให

ประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหบําเหน็จแกผูปราบปรามผูกระทําความผิดในบางประการ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัตใิหบําเหน็จในการ

ปราบปรามผูกระทําความผิด พุทธศักราช ๒๔๘๙” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับไดตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นใดซึ่งมีขอความขัด

หรือแยงกับบทพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้คําวา 
“สินบน” หมายความวา  เงินตราที่จายใหแกผูนําจับ 
“รางวัล” หมายความวา  เงินตราที่จายใหแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งจับกุมผูกระทํา

ความผิด 
“ผูนําจับ” หมายความวา  บุคคลผูมิใชพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนําความมาแจงตอ

พนักงานเจาหนาท่ีใหทําการจับกุมผูกระทําความผิด 
 
 

                                                 
๑ รก.๒๔๘๙/๒๙/๒๘๓/๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งมี
อํานาจหนาท่ีจับกุมผูกระทําความผิดตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“ของกลาง” หมายความวา  ทรัพยซึ่งมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยกระทําผิด 
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับแกความผิดซึ่งเกิดขึ้นตามกฎหมายวา

ดวย 
(๑) การควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน 
(๒) การศุลกากร 
(๓) การสํารวจและกักกันขาว 
(๔) การปองกันการคากําไรเกินควร 
 
มาตรา ๖  ผูนําจับมีสิทธิไดรับสินบน และพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งจับกุมผูกระทําผิด

มีสิทธิไดรับรางวัล 
 
มาตรา ๗  สินบนและรางวัลใหจายจากเงินที่ไดจากการขายของกลางซึ่งศาลสั่ง

ริบเมื่อคดีถึงที่สุดแลว 
ในกรณีที่ศาลมิไดส่ังริบของกลางหรือของกลางที่ศาลสั่งริบนั้นไมอาจขายได ให

จายจากเงินคาปรับที่ไดชําระตอศาล 
 
มาตรา ๘  ใหจายสินบนรอยละสามสิบของราคาของกลางหรือคาปรับ ใหจาย

รางวัลรอยละยี่สิบหาของราคาของกลางหรือคาปรับ 
ในกรณีที่ไมมีผูนําจับ ใหจายรางวัลแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งจับกุมผูทําผิดรอยละ

ย่ีสิบของราคาของกลางหรือคาปรับ 
 
มาตรา ๙  ในการยื่นฟองผูกระทําผิดซึ่งผูนําจับหรือพนักงานเจาหนาที่มีสิทธิจะ

ไดรับเงินสินบนหรือรางวัลตามพระราชบัญญัตินี ้ใหพนักงานอัยการรองขอตอศาลใหจายสินบน
หรือรางวัล 

 
มาตรา ๑๐  พนักงานเจาหนาที่ผูใดไมทําการจับกุมตามคําแจงของผูนําจับโดย

ปราศจากเหตุผลอันสมควร มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหาพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่เกี่ยวกับ
กระทรวงนั้น ๆ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ปรีด ีพนมยงค 
นายกรัฐมนตร ี

 
ชไมพร/แกไข 

๒๔ มกราคม ๒๕๔๕ 
A+B (C) 

 
ศุภสรณ และ อภิสิทธิ์ 

ผูจัดทํา 
๑๕/๐๕/๔๖ 

 
 


