
“การบริหารงานการเงินและ
กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา”
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กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

ท่ีมาของกองทุน
 องคป์ระกอบของกองทุน
 คณะกรรมการบริหารกองทุน
 หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงิน
 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการรบั เกบ็รกัษา 

     และจ่ายเงินกองทนุ
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ท่ีมาของกองทุน

     พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 112 

     “ให้จดัตัง้กองทุนขึน้กองทุนหน่ึงในส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เรียกว่า “กองทนุเพ่ือการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา” โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ
สนับสนุนงานสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา”
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องคป์ระกอบของกองทนุ

๑. เงินอดุหนุนจากรฐับาล
๒. เงินและทรพัยสิ์นท่ีได้รบัจากหน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ 
    ราชการส่วนท้องถ่ินหรือมลูนิธิ
๓. ดอกผลท่ีเกิดจากกองทุน
๔. ค่าเปรียบเทียบปรบัคดีอาญาท่ีเป็นอ านาจของข้าราชการ
ต ารวจ    และเงินค่าปรบัตามกฎหมายว่าด้วยการจราจร
ทางบก เฉพาะส่วนท่ีจะต้องน าส่งเป็นรายได้แผน่ดินตาม
อตัราท่ี กค. ก าหนด

4



คณะกรรมการบริหารกองทนุ

ผบ.ตร.                             เป็นประธานกรรมการ
ผูแ้ทนส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี อยัการสงูสดุ 
กระทรวงยติุธรรม ส านักงบประมาณ กรมบญัชีกลาง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
รอง ผบ.ตร. หรือ ผูช่้วย ผบ.ตร. 
ท่ี ผบ.ตร. มอบหมาย                 เป็นกรรมการ
ผบก.งป.                           เป็นเลขานุการ 
ผบก.กง. และ ผบก.กม.              เป็นผูช่้วยเลขานุการ
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หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงิน

      พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 116 (2) ให้ 
อ านาจคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงิน
กองทุนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบติังานของข้าราชการต ารวจ
ในการท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการสืบสวนและสอบสวนคดี
อาญา โดยความเหน็ชอบจาก ก.ต.ช. 
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 ร.คณะกรรมการว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงิน พ.ศ. 2552

 หน่วยจดัสรร
 หน่วยบริหารเงินกองทุน
 คณะอนุกรรมการจดัสรร / อ านาจหน้าท่ี
 คณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุน / อ านาจหน้าท่ี
 ระเบียบการประชุม
 ค่าใช้จ่ายท่ีให้ขอรบัการสนับสนุนจากกองทุน
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หน่วยจดัสรร

           หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รบัการจดัสรรเงินกอง
  ทุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุน เพ่ือน าไป
จดัสรรสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
ปฏิบติังานของข้าราชการต ารวจในการท าหน้าท่ี
เก่ียวกบัการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาของ
หน่วยบริหารเงินกองทุน ได้แก่ ภ.จว. บก.น.  เป็นต้น
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คณะอนุกรรมการจดัสรร

ให้หน่วยจดัสรร มีคณะอนุกรรมการจดัสรร ประกอบด้วย
หน.หน่วยงาน                   เป็นประธาน
รอง หน.หน่วยงาน (ถ้ามี) เป็นอนุกรรมการโดยต าแหน่ง
หน.หน่วยบริหารเงินกองทนุ
จากการเลือกกนัเองในกลุ่ม
 ไม่เกิน 3 คน                     เป็นอนุกรรมการ
หน.ฝอ.                            เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
(ประธานก าหนดวิธีเลือก ด ารงต าแหน่งวาระละ 2 ปี
เป็นติดต่อกนัได้ไม่เกิน 2 วาระ)           9



อ านาจหน้าท่ีของอนุกรรมการจดัสรร

     พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกองทุนให้หน่วยบริหาร
เงินกองทุนเพ่ือสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การปฏิบติังานของข้าราชการต ารวจในการท าหน้าท่ี
เก่ียวกบัการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ตาม
ความจ าเป็น เหมาะสมและค านึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการและการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ
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ระเบียบการประชุม

 ต้องมีอนุกรรมการมาประชมุอย่างน้อยก่ึงหน่ึงจึงจะเป็น
     องคป์ระชุม
 ต้องมีหนังสือก าหนดนัดประชมุแจ้งอนุกรรมการทกุคน

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั เว้นแต่ได้นัดในท่ีประชมุแล้ว 
ให้แจ้งเฉพาะผูท่ี้ไม่ได้มาประชมุ
 ประธานอนุกรรมการไม่อยู่/ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 

ให้อนุกรรมการท่ีมาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหน่ึง
ท าหน้าท่ีแทน 11



 การลงมติ ถือเสียงข้างมาก หน่ึงคนมีหน่ึงเสียง
  ถ้าเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
ช้ีขาดอีกหน่ึงเสียง  

12



หน่วยบริหารเงินกองทนุ

       หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รบัการจดัสรรเงิน
กองทุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนและ
หน่วยจดัสรร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การปฏิบติังานของข้าราชการต ารวจในการท าหน้า
ท่ีเก่ียวกบัการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ได้แก่
 สถานีต ารวจ   กองก ากบัการสืบสวนสอบสวน 
กองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน เป็นต้น
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คณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทนุ

  ให้หน่วยบริหารเงินกองทนุ มีคณะอนุกรรมการ ฯ ประกอบ
ด้วย  หน.หน่วยงาน             เป็นประธาน
  รอง หน.หน่วยงาน (ถ้ามี)  เป็นอนุกรรมการโดยต าแหน่ง
  ต ารวจสญัญาบตัรในแต่ละกลุ่มต าแหน่งท่ีเหลือใน
หน่วยงานเลือกกนัเองกลุ่มละ 1 คนยกเว้น
  ชัน้ประทวนเลือกมา 3 คน      เป็นอนุกรรมการ
  หน.ฝอ./หน.อก.                  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
 (ประธานก าหนดวิธีเลือก ด ารงต าแหน่งวาระละ 2 ปี 
เป็นติดต่อกนัได้ไม่เกิน 2 วาระ)             14



องค์ประกอบคณะอนุกรรมการบริหารเงนิกองทุน

หน. หน่วยงาน เป็น 
ประธาน

รอง หน. หน่วยงาน 
เป็น อนุกรรมการ
โดยต าแหน่ง

ผู้แทนจากการเลือกกันเองของกลุ่ม 
ระดบัต าแหน่งสัญญาบัตรที่มี กลุ่ม
ละ 1 คน และกลุ่มชัน้ประทวน 3 

คน เป็นอนุกรรมการโดยการแต่งตัง้ 
อยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี ไม่เกนิ 

2 วาระตดิต่อกนั

หน.ฝอ. /หวัหน้างาน
อ านวยการ เป็น

อนุกรรมการ/เลขานุการ
โดยต าแหน่ง
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ผลกระทบเน่ืองจากการปรับโครงสร้างสถานีต ารวจ

         ด้วย ตร. ได้มีค าสั่ ง ที่ 537/2555 ลง 27 ก.ย. 2555 ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของต าแหน่งในสถานีต ารวจก าหนดโครงสร้าง
สถานีต ารวจ และการเรียกชื่อ หน้าที่และค าย่อของต าแหน่ง
ในสถานีต ารวจขึน้ใหม่ โดยเปล่ียนแปลงต าแหน่ง รองผู้
ก ากับการสืบสวนสอบสวน เป็น รองผู้ก ากับการสืบสวน  รอง 
ผกก.ป. หรือ สวป. หรือ รอง สวป. แล้วแต่กรณีเป็นหัวหน้า
งานอ านวยการของสถานีต ารวจเช่นเดียวกับที่ก าหนดไว้ใน
ค าสั่ ง  ตร .  ที่  57 /2553 ลง 2 ก .พ.  2553จึง ต้องแก้ไข
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนของ
สถานีต ารวจให้สอดคล้องกับค าส่ังนี ้
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เปรียบเทยีบการก าหนดต าแหน่งหวัหน้างานอ านวยการ

                                  655/2550  57/2553 และ537/2555

สถานีต ารวจรูปแบบที่ 1     สว.อก.         รอง ผกก.ป.

สถานีต ารวจรูปแบบที่ 2     สว.อก.         รอง ผกก.ป.

สถานีต ารวจรูปแบบที่ 3     หน.อก.         สวป.

สถานีต ารวจรูปแบบที่ 4     หน.อก.         สวป.

สถานีต ารวจรูปแบบที่ 5     หน.อก.         รอง สวป.

สถานีต ารวจรูปแบบที่ 6     หน.อก.        รอง สวป.
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โครงสร้างสถานีต ารวจ (รูปแบบที่ 1 )

สถานี 

(ผกก.)

ด้านป้องกันปราบปราม

 (รอง ผกก.ป.) งานอ านวยการ

งานป้องกัน
ปราบปราม

ด้านจราจร

 (รอง ผกก.จร.)

ด้านสืบสวน

(รอง ผกก.สส.)

หน่วยปฏิบัตกิารพเิศษ 

(ผบ.ร้อย (สบ 2)/ผบ.หมวด (สบ 1))

รอง ผกก.ป. 
เป็นหัวหน้างาน
อ านวยการ
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งานสอบสวน
(พงส.-พงส.ผู้เช่ียวชาญ)



คณะอนุกรรมการบริหารเงนิกองทุน สน./สภ. รูปแบบที่ 1

ผกก.สน./สภ.เป็น ประธานอนุกรรมการ

 อนุกรรมการโดย
ต าแหน่ง

รอง ผกก.จร.และ 
รอง ผกก.สส. 

อนุกรรมการโดยการแต่งตัง้

สว. ,รอง สว. และ พงส. 
กลุ่มละ 1 คน 

ผบ.หมู่ 3 คน

(คนในแต่ละกลุ่มเลือก
กันเอง)

อนุกรรมการโดย
ต าแหน่ง

รอง ผกก.ป. เป็น
อนุกรรมการและ

เลขานุการ
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โครงสร้างสถานีต ารวจ (รูปแบบที่ 2)

สถานีต ารวจ  
(ผกก.)

ด้านป้องกันปราบปราม 
(รอง ผกก.ป.)

งานอ านวยการ 

(สว.ธร. หรือ สว.อก.)

งานป้องกันปราบปราม

 (สวป.)

งานจราจร 

(สว.จร.)

ด้านสืบสวน

 (รอง ผกก.สส.)

หน่วยปฏิบัตกิารพเิศษ (ผบ.ร้อย (สบ 2)/
ผบ.หมวด (สบ 1)

รอง ผกก.ป. เป็น
หัวหน้างานอ านวยการ

20

งานสอบสวน
(พงส.-พงส.ผู้เช่ียวชาญ)



คณะอนุกรรมการบริหารเงนิกองทุน สน./สภ. รูปแบบที่ 2

ผกก.สน./สภ. เป็นประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

โดยต าแหน่ง

รอง ผกก.สส.

อนุกรรมการ

โดยการแต่งตัง้

สว. ,รอง สว. และ 
พงส. กลุ่มละ 1 คน  

ผบ.หมู่ 3 คน (คนในแต่
ละกลุ่มเลือกกันเอง)

อนุกรรมการ

โดยต าแหน่ง

รอง ผกก.ป. เป็น
อนุกรรมการและ

เลขานุการ
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โครงสร้างสถานีต ารวจ (รูปแบบที่ 3)

สถานีต ารวจ 
(สวญ.)

ด้านป้องกัน
ปราบปราม (สวป)

       งานอ านวยการ 
รอง สว.ธร.,ผบ.หมู่

งานป้องกันปราบปราม 

รอง สวป. ,ผบ.หมู่ด้านจราจร 

(สว.จร.)

ด้านสืบสวน 

(สว.สส.)

งานสอบสวน 

(พงส.-พงส.ผู้เช่ียวชาญ)

หน่วยปฏิบัตกิารพเิศษ
(ผบ.หมวด (สบ 1))

สวป. เป็น หัวหน้างาน
อ านวยการ
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คณะอนุกรรมการบริหารเงนิกองทุน สภ. รูปแบบที่ 3

สวญ. สภ. เป็นประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

โดยการแต่งตัง้

สว. , รอง สว. และ พงส. 

กลุ่มละ 1 คน ผบ.หมู่ 3 คน

อนุกรรมการ

โดยต าแหน่ง

สวป. เป็นอนุกรรมการ

       และเลขานุการ
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โครงสร้างสถานีต ารวจ (รูปแบบท่ี 4)

สถานีต ารวจ 
สวญ.

ด้านป้องกันปราบปราม 

(สวป.)

งานอ านวยการ

รอง สว.ธร. , ผบ.หมู่

งานป้องกันปราบปราม

รอง สวป., ผบ.หมู่

งานจราจร

รอง สวป., ผบ.หมู่

ด้านสืบสวน

 (สว.สส)

งานสอบสวน 

(พงส.-พงส.ผุ้เช่ียวชาญ)

หน่วยปฏบิตักิารพเิศษ 

(ผบ.หมวด (สบ 1))

สวป. เป็นหัวหน้างาน
อ านวยการ

24



คณะอนุกรรมการบริหารเงนิกองทุน สภ. รูปแบบที่ 4

สวญ.สภ. เป็นประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการโดยการแต่งตัง้

สว.,รอง สว. และ พงส.

กลุ่มละ 1 คน ผบ.หมู่ 3 คน

(คนในแต่ละกลุ่มเลือกกันเอง)

อนุกรรมการโดยต าแหน่ง     

สวป. เป็นอนุกรรมการ

        และเลขานุการ
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โครงสร้างสถานีต ารวจ (รูปแบบที่ 5)

สถานีต ารวจ

(สว.)

ด้านป้องกันปราบปราม 
(รอง สวป.)

งานอ านวยการ 

(ผบ.หมู่)

งานป้องกันปราบปราม 

(ผบ.หมู่)ด้านจราจร 

(รอง สว.จร.)

ด้านสืบสวน 

(รอง สว.สส.)

 งานสอบสวน

 (พงส.-พงส.ผู้เช่ียวชาญ)

หน่วยปฏบิตักิารพเิศษ

(ผบ.หมวด (สบ 1))

รอง สวป. เป็นหัวหน้า
งานอ านวยการ
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โครงสร้างสถานีต ารวจ (รูปแบบที่ 6)

สถานีต ารวจ 

(สว.)

ด้านป้องกันปราบปราม

(รอง สวป.)

งานอ านวยการ 

ผบ หมู่

งานป้องกันปราบปราม  
ผบ.หมู่

งานจราจร 

ผบ.หมู่

ด้านสืบสวน

 (รอง สว.สส.)

งานสอบสวน

 (พงส.-พงส.ผู้เช่ียวชาญ)

หน่วยปฏบิตักิารพเิศษ

 (ผบ.หมวด (สบ 1))

รอง สวป. เป็นหัวหน้า
งานอ านวยการ
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คณะอนุกรรมการบริหารเงนิกองทุน สภ. รูปแบบที่ 5,6

สว.สภ. เป็นประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการโดยการแต่งตัง้

รอง สว. และ พงส. กลุ่มละ 
1 คน ผบ.หมู่ 3 คน (คนใน
แต่ละกลุ่มเลือกกันเอง)

อนุกรรมการโดยต าแหน่ง

รอง สวป. เป็นอนุกรรมการ        
และเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการบริหารเงนิกองทุน กก.สส. ฯลฯ

ผกก. หน.หน่วยงาน เป็นประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

โดยต าแหน่ง

รอง ผกก.ทุกคน

อนุกรรมการ

โดยการแต่งตัง้

สว. และ รอง สว. กลุ่ม
ละ 1 คน ผบ.หมู่ 3 คน

(คนในแต่ละกลุ่มเลือก
กันเอง)

อนุกรรมการ

โดยต าแหน่ง

หน.ฝอ./หน.อก. 
เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการบริหารเงนิกองทุน บก.สส. ฯลฯ

ผบก. เป็นประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการโดย
ต าแหน่ง

รอง ผบก. ทุกคน

อนุกรรมการโดยการ
แต่งตัง้

ผกก.,รอง ผกก. สว.
และ รอง สว. กลุ่มละ 1 
คน ผบ.หมู่ 3 คน (คน
ในแต่ละกลุ่มเลือก

กันเอง)

อนุกรรมการโดย
ต าแหน่ง

ผกก.ฝอ. เป็น
อนุกรรมการ

และเลขานุการ
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อ านาจหน้าที่ของอนุกรรมการบริหารเงนิกองทุน

       พจิารณาอนุมัตจ่ิายเงนิที่ได้รับจัดสรร เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏบิัตงิานของข้าราชการ
ต ารวจในการท าหน้าที่เก่ียวกับการสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา ตามหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงนิ
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ค่าใช้จ่ายที่สามารถขอรับการสนับสนุนจากกองทุนได้

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ (เกดิขึน้จริง) แต่ไม่
   สามารถเบกิจากเงนิงบประมาณได้

ค่าตอบแทนบุคคลผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการสืบสวน
    ตดิตาม จับกุม หรือสอบสวนคดีอาญา อันจะน ามาสู่ผล
    ส าเร็จ ข่าวละไม่เกนิ 5,000 บาท
    แต่ถ้าได้มายาก เส่ียงภยั ใช้เวลานาน ให้จ่ายเพิ่มได้ แต่
    ไม่เกินข่าวละ 20,000 บาท (มีคุณภาพ ประโยชน์
    ในการตัดสินใจ และไม่ซ า้ซ้อน)
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หลักเกณฑ์และวธีิการในการรับ เกบ็รักษาและจ่ายเงนิกองทุน

 การรับเงนิ
 การเกบ็รักษาเงนิ
 การจ่ายเงนิ 

    (ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธีิการใน
การรับเก็บรักษา และจ่ายเงนิกองทุน พ.ศ. 2553)
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การรับเงนิ

ให้รับเป็น
    - เงนิสด เช็ค ตั๋วแลกเงนิ ธนาณัติ
    - โดยทางธนาคาร หรือวิธีอ่ืนที่ ผบ.ตร. ก าหนด
 * เช็คที่จะรับ ต้องเป็นเช็คขีดคร่อม ส่ังจ่าย 
กองทุนฯ หรือ ตร. และขีดฆ่าค าว่า “ผู้ถือ” ออก

34



การเกบ็รักษาเงนิ

 เก็บรักษาเป็นเงนิสด ณ ที่ท าการได้ไม่เกิน 20,000 บาท
 เปิดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์กับธนาคารรัฐวิสาหกจิ

  ส าหรับเกบ็รักษาเงนิ
 เงนิสดคงเหลือประจ าวันฝากตู้นิรภยัของหน่วยงานใน

  ลักษณะหบีห่อ ระบุจ านวนเงนิในหีบห่อในช่อง “หมาย
  เหตุ” ของรายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน
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การจ่ายเงนิ

  เปิดบัญชีเงนิฝากกระแสรายวันกับธนาคารที่ฝากประเภท
  ออมทรัพย์ เพื่อใช้ส่ังจ่ายเงนิ โดยให้โอนจากออมทรัพย์ไป
  เข้ากระแสรายวันตามจ านวนที่จ่ายด้วยเช็ค
 มีหลักฐานการจ่ายไว้ตรวจสอบ
 หน.หน่วยงานเป็นผู้อนุมัตกิารจ่ายเงนิ 

     (ค าส่ัง ตร. ที่ 404/2553  ลง 31 ส.ค. 2553)
  (มอบให้บุคคลอ่ืนไม่ได้ เพราะเป็นการมอบช่วง ต้องได้รับ
    ความเหน็ชอบจาก ผบ.ตร. ซึ่งเป็นผู้มอบอ านาจชัน้ต้น)
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 การรับเงนิ จ่ายเงนิ น าเงนิฝากธนาคาร ต้องน าหลักฐานมา
  บันทกึทะเบียนคุมเงนิกองทุนฯ ทุกครัง้ 
 สิน้วันท าการ ปิดยอดตามทะเบียนคุม หายอดคงเหลือ น า

  เงนิสดคงเหลือประจ าวันฝากเกบ็รักษาในตู้นิรภยัของหน่วย
 * ควรมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงนิกองทุน และ
แต่งตัง้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการเคล่ือนไหวตามทะเบียน
คุมและบัญชีเงนิฝากธนาคารกับหลักฐานที่เก่ียวข้องในวันนัน้ 
 * หน.หน่วยงานกับข้าราชการต ารวจชัน้สัญญาบัตรอีก 1 คน
ลงนามส่ังจ่ายเงนิฝากธนาคารร่วมกัน
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การส่งเงนิเหลือจ่ายคืนกองทุน

            เม่ือคณะกรรมการบริหารกองทุนมีมตใิห้ส่งคืน
เงนิเหลือจ่าย ให้หน่วยงานน าส่งเข้า “บัญชีเงนิฝาก
เพื่อการรับคืนเงนิกองทุนเพื่อการสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ” 
ตามเลขที่บัญชี ที่ กง. แจ้ง
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         วิธีปฏิบัตอ่ืินใดมไิด้ก าหนดไว้ในระเบียบนี ้ให้
น าระเบียบว่าด้วยการเบกิเงนิจากคลัง การเก็บ
รักษาเงนิและการน าเงนิส่งคลัง หรือระเบียบว่าด้วย
การเก็บรักษาเงนิและการน าเงนิส่งคลังในหน้าที่
ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ มาใช้บังคับ
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หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิ
  มตคิณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุม ครัง้ที่ ๑/

๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๔ ให้ใช้จ่ายเฉพาะคดีอาญาที่
มีเลขที่คดีอยู่ก่อนที่สายจะมาแจ้งข่าว
 คดีอาญาที่มีค่าใช้จ่ายในการสืบสวนอยู่ก่อนรับค า

กล่าวโทษ ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อ
พจิารณาต่อไป 
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การจัดท าทะเบียนคุมเงนิกองทุน

    หนังสือ ตร.ที่ ๐๐๑๐.๒๗/๒๗๗๗ ลง ๑๕ ก.พ. 
๒๕๕๔ ซักซ้อมความเข้าใจการเบกิจ่ายเงนิและการ
จัดท าทะเบียนคุมเงนิกองทุนเพื่อการสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา พร้อมตัวอย่างการบันทกึ
ทะเบียน ซึ่งเป็นการน าระบบการควบคุมการเงนิ
ของหน่วยงานย่อยมาปรับใช้กับเงนิกองทุน

21 ��.�. 54


การจัดท ารายงานการจัดเกบ็และน าส่งเงนิเข้ากองทุน

        มต ิค.ร.ม. เม่ือวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๔๙ อนุมัตใินหลักการ
ให้น าเงนิค่าปรับที่อยู่ในอ านาจเปรียบเทยีบปรับของ
ข้าราชการต ารวจในส่วนที่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดนิ 
สมทบเข้ากองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาได้
ตามอัตราที่ตกลงกับ กค. เพื่อให้ กค. ทราบสถานะของเงนิ
ส่วนนี ้และเพื่อประโยชน์ในการเช่ือมโยงระบบบัญชี
(หนังสือส านักเลขาธิการ ค.ร.ม. ที่ นร ๐๕๐๔/๘๙๓๘ ลง ๗ ส.ค. 
๒๕๔๙)
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อัตราที่ได้รับความตกลงจาก กค.
(หนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/๑๔๒๘ ลง ๒๔ ม.ค. 
๒๕๕๕ อนุญาตให้ ตร. น าเงนิค่าปรับที่อยู่ในอ านาจ  
เปรียบเทียบปรับของข้าราชการต ารวจและเงนิค่าปรับตาม 
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เฉพาะส่วนที่ต้องน าส่ง
คลังเป็นรายได้แผ่นดนิสมทบเข้ากองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา ร้อยละ ๙๙ หรือไม่เกิน 
๒๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยส่วนที่เหลือให้น าส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดนิโดยเร็วตัง้แต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๔-๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕
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โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
     
        หาก ตร. ขอท าความตกลงการน าเงนิค่าปรับที่ต้อง
น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดนิสมทบเข้ากองทุนเพื่อการ
สืบสวนและสอบสวนคดีอาญาในครัง้ต่อไป ให้จัดท าแผน
ประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ๓ ปี 
เพื่อประโยชน์ในการพจิารณาต่อไป
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ทบทวนความรู้เก่ียวกับเงนิค่าปรับก่อนน าส่งคลัง
    
       เงนิค่าปรับที่ได้รับ ให้พจิารณาเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี ้
๑.  ค่าปรับตามข้อบังคับ กค. ว่าด้วยการหกัเงนิค่าปรับก่อน

น าส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ
๒.  ค่าปรับตามข้อบังคับ กค. ว่าด้วยเงนิรางวัลเจ้าหน้าที่

ต ารวจผู้ซึ่งปฏบัิตหิน้าที่ควบคุมการจราจร พ.ศ. ๒๕๔๔
๓.  ค่าปรับตาม ป.อาญา และ กฎหมายอ่ืนๆ
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กลุ่มที่ ๑      
    

 ข้อบังคับ กค.ว่าด้วยการหกัเงนิค่าปรับก่อนน าส่งคลัง พ.ศ. 
๒๕๔๖
       ข้อ ๗ ให้หกัเงนิค่าปรับก่อนน าส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดนิไว้จ่ายเป็นเงนิสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ตามอัตราที่ กค. ก าหนด ตามความเหมาะสมกับ
สภาพของความตรากตร าและความยากล าบากในการ
ปฏิบัตงิาน ไม่เกินเพดานที่ก าหนด (มีการจับกุม ไม่เกินร้อย
ละ ๙๐   ไม่มีการจับกุม ไม่เกินร้อยละ ๗๕)
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 ประกาศ กค. เร่ือง การก าหนดประเภทและอัตราการหัก
เงนิ ค่าปรับก่อนน าส่งคลัง 
      ก าหนดบัญชีรายช่ือกฎหมายที่อนุญาตให้หกัเงนิค่าปรับไว้จ่ายเป็น
สินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จ านวน ๑๓๑ ฉบับ และอัตรา
การหกัเงนิค่าปรับ ดงันี ้ 
         (๑) กรณีจับกุม ร้อยละ ๘๐
         (๒) กรณีไม่มีการจับกุม ร้อยละ ๖๐
* ส าหรับ ตร. ค่าปรับตาม พ.ร.บ. รถยนต์ ฯ ให้ปฏบิัตติามข้อบังคับ 
กค.ว่าด้วยเงนิรางวัลเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ซึ่งปฏบิตัหิน้าที่ควบคุม
การจราจร พ.ศ. ๒๕๔๔            
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กลุ่มที่ ๒
 ข้อบังคับ กค. ว่าด้วยเงนิรางวัลเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ซึ่งปฏบิตัิ

หน้าที่ควบคุมการจราจร พ.ศ. ๒๕๔๔
     ข้อ ๔ “เงนิค่าปรับ” หมายความว่า เงนิค่าปรับที่ ตร. ได้รับใน
กรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัตติามบทบัญญัตแิห่งกฎหมาย 
ดังต่อไปนี ้
        (๑) พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ
        (๒) พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ
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        (๓) พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเตมิ ในส่วนที่เกี่ยวกับการไม่จัดท าประกันความเสียหาย
ส าหรับผู้ประสบภยัและตดิเคร่ืองหมายว่ามีการประกันภยัความ
เสียหาย และใช้รถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหาย
        (๔) ปว. ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๑๔ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การน ารถยนต์ที่มีควันด าหรือระดับเสียงอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
อนามัย หรือก่อความเดอืดร้อนร าคาญ มาใช้ในทาง
        ข้อ ๕ เงนิค่าปรับที่ส่วนราชการในสังกัด ตร. ได้รับ ให้หกัไว้
จ่ายเป็นเงนิรางวัลเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ซึ่งปฏบิตัหิน้าที่ควบคุม
การจราจร ในอัตราร้อยละ ๙๕
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ส่วนที่เป็นรายได้ของท้องถิ่น                     
 พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๖ บัญญัตว่ิา

           “เงนิค่าปรับตาม พ.ร.บ. นีท้ี่ได้รับใน กทม. หรือในจังหวัด
ใด หรือในท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ให้แบ่ง
ให้แก่ กทม. หรือเทศบาลในจังหวัดนัน้เพื่อใช้ในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจราจร ในอัตราร้อยละห้าสิบของจ านวนเงนิค่าปรับ 
หรือให้ตกเป็นของท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดทัง้หมด”
 กระทรวงมหาดไทยออกประกาศก าหนดให้ อบจ. อบต. และ

เมืองพัทยา เป็นท้องถิ่นตามความในมาตรา ๑๔๖ แห่ง พ.ร.บ. 
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้รายได้ตกเป็นของท้องถิ่นทัง้หมด    
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        การค านวณหกัเงนิค่าปรับจราจร (พงส.เปรียบเทยีบปรับ)
      ให้ท าหมายเหตุหลังส าเนาใบเสร็จรับเงนิ ดังนี ้
  จับกุมในเขต กทม./เทศบาล
ค่าปรับพ.ร.บ. จราจรฯ  ……บาท  รายได้ กทม./เทศบาล........ กึ่งหน่ึง  ……..  บาท
                                         เงนิรางวัล ร้อยละ ๙๕ ของกึ่งหน่ึง     ……...  บาท
         พ.ร.บ. รถยนต์ฯ ……บาท  เงนิรางวัล ร้อยละ ๙๕                .……..  บาท
         พ.ร.บ. คุ้มครองฯ……บาท  เงนิรางวัล ร้อยละ ๙๕                  ……..   บาท
         ปว. ฉบับที่ ๑๖  …… บาท  เงนิรางวัล ร้อยละ ๙๕                  ……..   บาท
                               กองทุนสืบสวนฯร้อยละ ๙๙ ของที่เหลือ  ……..  บาท
                               คงเหลือน าส่งเป็นรายได้แผ่นดนิ                   ……..  บาท   
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      จับกุมในเขต อบจ./อบต./เมืองพัทยา
ค่าปรับ  
        พ.ร.บ. จราจรฯ    ……บาท   รายได้ อบจ............                     …….. บาท
                                                       อบต...........                    …….. บาท
                                                       เมืองพัทยา                       …….. บาท                                       
         พ.ร.บ. รถยนต์ฯ ……บาท    กองทุนสืบสวนฯ ร้อยละ ๙๙           …….. บาท
                                             รายได้แผ่นดนิ    ร้อยละ ๑             …….. บาท
         พ.ร.บ. คุ้มครองฯ……บาท   กองทุนสืบสวนฯ ร้อยละ ๙๙            …….. บาท
                                             รายได้แผ่นดนิ    ร้อยละ ๑             …….. บาท
         ปว. ฉบับที่ ๑๖  …… บาท   กองทุนสืบสวนฯ ร้อยละ ๙๙            …….. บาท
                                             รายได้แผ่นดนิ ร้อยละ ๑             …….. บาท
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    การค านวณหักเงนิค่าปรับตามข้อบังคับ กค. ว่าด้วยการหักเงนิค่าปรับก่อนน าส่ง
คลัง (กรณี พงส.เปรียบเทียบปรับ)

ให้ท าหมายเหตุหลังส าเนาใบเสร็จรับเงนิ ดังนี ้
    (  ) มีการจับกุม      หักไว้ร้อยละ ๘๐                เป็นเงนิ …………  บาท
    (  ) ไม่มีการจับกุม   หักไว้ร้อยละ ๖๐                เป็นเงนิ   …………  บาท

เหลือ ……… บาท ส่งกองทุนสืบสวนฯ ร้อยละ ๙๙  เป็นเงนิ .……….  บาท
        ส่งรายได้แผ่นดนิ      ร้อยละ ๑    เป็นเงนิ  …………  บาท
สินบนรางวัล ๓ใน๔ ส่วน เป็นเงนิ……..บาท ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ๑ ส่วน……..บาท
    (  ) มีผู้แจ้งความน าจับ          (  ) สินบน  เป็นเงนิ ………… บาท
    (  ) ไม่มีผู้แจ้งความน าจับ       (  ) รางวัล   เป็นเงนิ ………… บาท
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    การค านวณหักเงนิค่าปรับตามข้อบังคับ กค. ว่าด้วยการหกัเงนิค่าปรับ
ก่อนน าส่งคลัง (กรณีปรับตามค าพพิากษาของศาล)
ให้ท าหมายเหตุหลังส าเนาใบเสร็จรับเงนิ ดงันี ้

    (  ) มีการจับกุม
    (  ) ไม่มีการจับกุม
สินบนรางวัล ๓ใน๔ ส่วน เป็นเงนิ……..บาท ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ๑ 
ส่วน……..บาท
    (  ) มีผู้แจ้งความน าจับ          (  ) สินบน  เป็นเงนิ ………… บาท
    (  ) ไม่มีผู้แจ้งความน าจับ       (  ) รางวัล  เป็นเงนิ ………… บาท
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        ค่าปรับตามค าพพิากษาของศาล

  ไม่ต้องหักน าส่งกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน
คดีอาญา
  ค่าปรับข้อบังคับเงนิรางวัลจราจร ฯ ศาลน าส่งรายได้ของ

ท้องถิ่นและรายได้แผ่นดนิ
  ค่าปรับข้อบังคับการหกัเงนิค่าปรับก่อนน าส่งคลัง ศาล

น าส่งรายได้แผ่นดนิ
  ส่วนที่ได้รับจากศาลจงึเป็นเงนิรางวัลจราจร/สินบน

รางวัลและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เท่านัน้  55



1.  กฎหมายตามประกาศกระทรวงการคลังออก
     ตามข้อบังคับ กค. ว่าด้วยการหักเงนิค่าปรับ
    ก่อนน าส่งคลัง พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ

2.  กฎหมายตามข้อบังคับ กค. ว่าด้วยเงนิรางวัลเจ้า
หน้าที่ต ารวจผู้ซึ่งปฏบัิตหิน้าที่ควบคุมการจราจร 

พ.ศ.2544
 

3.  ประมวลกฎหมายอาญา

ค่าปรับที่ได้รับจากการกระท าผิดกฎหมาย

การหักเงนิค่าปรับก่อนน าส่งคลังส่งเข้ากองทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
(ภายหลังหักเงนิสินบนรางวัล (ถ้ามี))

4.  กฎหมายอื่นๆ นอกจาก 1 , 2 และ 3 ที่ให้อ านาจ
ข้าราชการต ารวจเปรียบเทียบปรับ (ถ้ามี)

กองทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

กองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา
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เงินค่าปรับ

มกีารจบักมุ

ไม่มีการจบักมุ

80 %

40 %

60 %

20 % ส่งเป็นรายได้แผ่นดนิ

* เงนิสินบน 1 ส่วน

กองทุนค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 1 ส่วน

เงนิรางวลั 2 ส่วน

ส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดิน

99 % กองทุนสืบสวน

1 % รายได้แผ่นดนิ

1.  เงนิค่าปรับตามกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งออกตามความใน 
ข้อบังคับ กค. ว่าด้วยการหักเงนิค่าปรับก่อนน าส่งคลัง พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

99 % กองทุนสืบสวน

1 % รายได้แผ่นดนิ

* เงินสินบน 1 ส่วน

กองทุนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1 ส่วน

เงนิรางวลั 2 ส่วน

* กรณีที่ไม่ต้องจ่ายเงินสินบน  รวมจ่ายเป็นเงนิรางวลัทั้ง 3 ส่วน
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กรณีจับกุมผู้กระท าความผิดในเขต กทม. / เทศบาล

50 %

50 % กทม. / เทศบาล

95 % เงินรางวัล

1 % รายได้แผ่นดนิ

พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522

5 %

99 % กองทุนสืบสวน

กรณีจับกุมผู้กระท าความผิดในเขต
อบต. , อบจ. , สุขาภิบาลหรือเมืองพัทยา

100 % อบต. , อบจ. , สุขาภิบาลหรือเมืองพัทยา

กรณีจับกุมผู้กระท าความผิดในเขต กทม. / เทศบาล

95 %

5 %

99 % กองทุนสืบสวน

1 % รายได้แผ่นดนิ

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 , พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และ ประกาศคณะปฏวิตัิ ฉบบัที ่16 ลง 9 ธ.ค.2514

เงินรางวัล

100 %

2.  เงนิค่าปรับตาม ข้อบังคบั กค. ว่าด้วยเงนิรางวลัเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ซ่ึงปฏิบัตหิน้าที่ควบคุมการจราจร พ.ศ.2544

กรณีจับกุมผู้กระท าความผิดในเขต
อบต. , อบจ. , สุขาภิบาลหรือเมืองพัทยา

* จ่ายเงินรางวัลให้ 
   ผู้แจ้งความน าจับ , 
     เจ้าหน้าที่ผู้จับ

99 % กองทุนสืบสวน

1 % รายได้แผ่นดนิ

* ตามระเบียบ มท. วา่ดว้ยการจ่ายเงินรางวลัในคดีจบักมุผูก้ระท าผิดตามกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ.2534 58



เงนิค่าปรับ
ตามประมวลกฎหมายอาญา

หรือกฎหมายอืน่ ๆ 

3.  เงินค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือกฎหมายอื่นๆ

99 % กองทุนสืบสวน

1 % รายได้แผ่นดิน
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3.  เงินค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือกฎหมายอื่นๆ

99 % กองทุนสืบสวน

1 % รายไดแ้ผน่ดิน

3.  เงินค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือกฎหมายอื่นๆ

99 % กองทุนสืบสวน



หน่วยงานผู้จดัเกบ็เงนิค่าปรับ

-  รับเงนิ / ออกใบเสร็จรับเงนิ
-  จดัท าทะเบียนคุมตามระบบการ
ควบคุมการเงนิของหน่วยงานย่อย
หรือระบบบัญชีส่วนราชการ
แล้วแต่กรณี

เงนิสินบน
( จ่ายผู้แจ้งความน าจับ

ภายใน 5 วันท าการ นับแต่
ได้รับเงินค่าปรับ )

เงนิรางวลั
( จ่ายเจ้าหน้าท่ีผู้จับ ในวัน
ท าการสุดท้ายของเดือน )

กองทุนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน

กองทุนสืบสวนสอบสวน

รายได้แผ่นดนิ

-  ฝากธนาคารหรือเกบ็รักษาไว้เป็นเงนิสด 
ภายในวงเงนิที่ได้รับอนุมตัิจาก  กค.
-  ส่วนที่เกนิ น าฝากส่วนราชการผู้เบิก 

โดยใช้สมุดคู่ฝาก  

-  น าฝากส่วนราชการผู้เบิก โดยใช้สมุดคู่ฝาก  

-  น าส่งส่วนราชการผู้เบิก โดยใช้หนังสือน าส่ง
หรือใบน าส่ง แบบ 2 ตอน ( ถ้าม ี)

-  น าส่งส่วนราชการผู้เบิก โดยใช้หนังสือน าส่ง
หรือใบน าส่ง แบบ 2 ตอน ( ถ้าม ี)

ส่วนราชการผู้เบิก
น าส่ง กง. เข้าบัญชี 
เงนิฝากคลงั 696

ส่วนราชการผู้เบิก
น าส่ง กง. เข้าบัญชี 
เงนิฝากคลงั 964

วธีิการจัดเกบ็และน าส่งเงนิเข้ากองทุน ฯ

ส่วนราชการผู้เบิกน าส่ง
เข้าบัญชีเงนิฝากคลงั 658
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 พ.ต.อ. หญิง สมพร  เหล่าอ านวยชัย 

ผกก.ฝ่ายการเงนิ ๖ กง. สงป.
๐ ๒๒๐๕ ๒๓๐๗  หรือ  ๐๘ ๑๘๑๕ ๘๕๓๙
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