รวมข้อหารือของส่วนประสานความร่วมมือทางกฎหมาย
สานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
๒. การเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามข้อบังคับกระทรวงการคลังฯ
๒.๑ กรณีศาลสั่งให้ตรวจจ่ายเงินสินบนผู้นาจับและจ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับ
ตาม พ.ร.บ.ศุ ลกากรฯ ไม่ มี บทบั ญญั ติ ให้ จ่ ายสิ นบนกั บรางวั ล แต่ ตาม พ.ร.บ.ให้ บ าเหน็ จในการปราบปราม
ผู้กระทาความผิดฯ มาตรา ๕ กาหนดให้ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับแก่ความผิดซึ่งเกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากร
มาตรา ๖ ให้ ผู้ น าจั บมี สิ ทธิได้รับสินบนและเจ้าหน้ าที่ ซึ่งจั บกุ มผู้ กระท าผิ ดมี สิ ทธิได้รับรางวัล และมาตรา ๗
สินบนและรางวัลให้จ่ายจากเงินที่ได้จากการขายของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว โดยในกรณีที่
ศาลมิ ได้ สั่ งริ บของกลางหรือของกลางที่ ศาลสั่ งริ บนั้ นไม่ อาจขายได้ ให้ จ่ ายจากเงิ นค่ าปรั บที่ ได้ ช าระต่ อศาล
มาตรา ๘ ให้ จ่ ายสิ นบนร้อยละสามสิ บของราคาของกลางหรือค่ าปรั บ ให้ จ่ ายรางวั ลร้ อยละยี่ สิ บห้ าของราคา
ของกลางหรือค่าปรับ ดังนั้น ตาม พ.ร.บ.ให้บาเหน็จในการปราบปรามผู้กระทาความผิดฯ ผู้นาจับและเจ้าหน้าที่
ซึ่งจับกุมผู้กระทาผิดมีสิทธิได้รับสินบนและรางวัลจากเงินที่ได้จากการขายสินค้าของกลางซึ่งศาลสั่งริบ
เมื่ อคดี ถึ งที่ สุ ดแล้ ว แต่ หากของกลางที่ ศาลสั่ งริ บไม่ อาจขายได้ จึ งให้ จ่ ายจากเงินค่ าปรั บที่ ได้ ช าระต่ อศาล
(ฎ.๓๐๐๑/๒๕๔๐, ๖๓๙๖/๒๕๔๔) และ ฎ.๘๗๔/๒๕๐๔ วางหลั กว่ า “ของกลางที่ ศาลสั่ งริ บไม่ อาจขายได้ ”
หมายความว่ า ขายไม่ ได้ ทั้ งหมด ซึ่ งถ้ าหากของกลางขายได้ เป็ นบางอย่ างจะเอาค่ าปรับมาจ่ ายไม่ ได้ ต้ องจ่ าย
จากเงิ นที่ ขายของกลางได้ โดยคิ ดค านวณเอาราคาของกลางทั้ งหมดที่ ปรากฏในทางพิ จารณา ถ้ าเงิ นที่ ขาย
ของกลางใดมีไม่พอก็ให้คิดเฉลี่ยตามส่วน
๒.๒ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ มาตรา ๗๔ วรรคหก กาหนดให้เฉพาะเงินค่าปรับที่เปรียบเทียบ
ตาม พ.ร.บ. ดังกล่ าวให้ ตกเป็ นของราชการส่วนท้องถิ่น โดยไม่ต้องน าส่งเป็ นรายได้แผ่ นดิน แต่มิ ได้กาหนดให้
เงินค่ าปรับที่ ได้ รับช าระตามค าพิ พากษาของศาลตกเป็ นขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ดั งนั้ น เงินค่ าปรั บ
ที่ได้รับตามคาพิพากษาของศาลจึงต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
๒.๓ ส่วนราชการเจ้าของรายได้เงินค่าปรับ หมายถึง หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่โดยตรง
ในการปฏิ บั ติ งานตามกฎหมาย โดยหน่ วยงานที่ มี อ านาจหน้ าที่ โดยตรงในการปฏิ บั ติ งานตาม พ.ร.บ.พั นธุ์ พื ช
พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ กรมวิชาการเกษตร
(ว ๒๗๕ ลว. ๓ เม.ย. ๕๘)
๒.๔ ตาม ป.อ. มาตรา ๓๑ ในกรณี ที่ ศาลจะพิ พากษาให้ ปรับผู้กระทาผิ ดหลายคนในความผิ ด
อันเดียวกัน ในกรณีเดียวกันให้ศาลลงโทษปรับเรียงตามรายตัวบุคคล ประกอบกับเมื่อประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การกาหนดประเภทและอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนาส่งคลัง (ฉบับที่ ๕) ข้อ ๑ (๒) ที่ให้หักได้
ไม่เกิน ๑๖,๐๐๐ บาท มิได้มีข้อความเจาะจงลงไปว่าให้หักไม่เกิน ๑๖,๐๐๐ บาท ต่อโทษปรับในการกระทาผิด
แต่ละครั้งเช่นเดียวกับ ข้อ ๑ (๕) ดังนั้น การหักเงินค่าปรับจากการกระทาผิดไว้เป็นเงินสินบนรางวัลและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามประกาศฯ จึงต้องหักแยกเป็นรายบุคคลมิใช่หักไม่เกิน ๑๖,๐๐๐ บาท
สาหรับการกระทาผิดแต่ละคดี
๒.๕ ตาม ว ๑๓๐(ป) ลว. ๒๒ พ.ย. ๕๓ ได้ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การหั กเงิ นค่ าปรั บที่ ได้ รั บให้ เป็ นรายได้ ของท้ องถิ่ นตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา ๑๔๖ และประกาศ
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กระทรวงมหาดไทย เรื่องกาหนดท้องถิ่นตามมาตรา ๑๔๖ โดยสรุปคือ เมื่อจาเลยชาระค่าปรับตามคาพิพากษา
ต่อศาลแล้ว เจ้าหน้ าที่ ต้ องจาแนกว่าเป็นเงินค่าปรับที่ ได้ รับในท้ องถิ่นใด โดยให้ พิ จารณาจากสถานที่ เกิ ดเหตุ
ว่าอยู่ในท้องถิ่นใด ก็ให้ถือว่าเป็นเงินค่าปรับที่ได้รับในท้องถิ่นนั้น และต้องแบ่งเงินเป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้น ๆ
ในอั ตรา ดังนี้ (๑) กทม. เทศบาล ในอั ตราร้อยละ ๕๐ ของจ านวนเงินค่ าปรับที่ ได้ รับ (ส่วนเงินค่ าปรับที่ เหลื อ
ให้ เบิ กจ่ ายเป็ นค่ าสิ บบนรางวั ลให้ แก่ ผู้ มี สิ ทธิ รับเงินรางวั ลและเจ้ าหน้ าที่ ผู้ จั บ ตาม ว ๔๓๔ ลว. ๔ ต.ค. ๔๗)
(๒) อบจ. อบต. เมืองพัทยา ให้ได้รับเงินค่าปรับทั้งหมด
๒.๖ เมื่ อศาลพิ พากษาลงโทษจ าเลยตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ ง
มาตรา ๑๕๗/๑ วรรคสอง ประกอบ พ.ร.บ.ยาเสพติ ดให้ โทษฯ มาตรา ๙๑ ถื อได้ ว่ า ศาลได้ พิ พากษาลงโทษ
จาเลยฐานเสพเมทแอมเฟตามีนขณะขับรถ อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา ๑๕๗/๑
วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนัก เมื่อจาเลยชาระค่าปรับตามคาพิพากษา จึงเป็นการชาระค่าปรับในความผิด
ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ดังนั้น ศาลจึ งสามารถหักเงินค่าปรับที่ได้รับให้เป็นรายได้ของท้องถิ่นเพื่อใช้
ในการด าเนิ นการเกี่ ยวกั บการจราจรตามมาตรา ๑๔๖ โดยหั กแบ่ งได้ ดั งนี้ (๑) กรณี ท้ องถิ่ นเป็ น อบต. อบจ.
ให้ทั้งหมดของเงินค่าปรับ (๒) กรณีท้องถิ่นเป็นเทศบาล ให้หักเงินค่าปรับเป็นรายได้ของเทศบาลในอัตรา
ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนค่ าปรับ ส่ วนที่ เหลืออี กร้อยละ ๕๐ ให้ หั กไว้ จ่ายเป็ นเงินรางวั ลเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจผู้ ซึ่ ง
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรในอัตราร้อยละ ๙๕ ก่อนนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ว ๔๓๔ ลว. ๔ ต.ค. ๔๗)
๒.๗ ตามข้ อบั งคั บกระทรวงการคลั งว่ าด้ วยการหั กเงินค่ าปรั บก่ อนน าส่ งคลั ง พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม มิ ได้ ก าหนดระยะเวลายื่ นขอรั บเงินของส่ วนราขการเจ้ าของรายได้ เงิ นค่ าปรั บไว้ ดั งนั้ น
การยื่นขอรับเงินฯ ของส่วนราชการดังกล่าวที่ได้รับตามคาพิพากษาของศาล หากกฎหมายใดมิได้กาหนด
ระยะเวลาการขอรับเงินไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ส่วนราชการเจ้าของรายได้เงินค่าปรับมีสิทธิขอรับเงินภายใน ๕ ปี
แต่หากผู้มีสิทธิมิได้เรียกเอาภายใน ๕ ปี ให้ตกเป็นของแผ่นดินตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๓๔๕ (มาตรา ๓๒๓ เดิม)

