
   หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบกรมการค้าภายใน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  แบบ  การแบ่งเงินรางวัลและวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน  การขอรับเงินสินบนรางวัล  

และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ไปแล้ว  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๔  และข้อ  ๓๐  แห่งระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
อธิบดีกรมการค้าภายใน  จึงออกระเบียบ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยหลักเกณฑ์  แบบ  การแบ่งเงินรางวัล
และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน  การขอรับเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยหลักเกณฑ์  แบบ  การแบ่งเงินรางวัล

และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินการขอรับเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘”   

ข้อ ๔ การจ่ายเงินสินบน  เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้จ่ายจากค่าปรับ
ก่อนส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

ข้อ ๕ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีอํานาจหักเงินค่าปรับตามอัตราในข้อ  ๖  แห่งระเบียบ
กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ไว้สําหรับจ่ายเป็นเงินสินบน  เงินรางวัลและค่าใช้จ่าย 
ในการดําเนินงาน 

(๑) อธิบดีกรมการค้าภายใน 
(๒) เลขานุการกรม  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๓) พาณิชย์จังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร 
ข้อ ๖ ให้บุคคลดังต่อไปนี้  มีอํานาจสั่งจ่ายเงินสินบน  เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
(๑) อธิบดีกรมการค้าภายใน  รองอธิบดีกรมการค้าภายใน  ผู้อํานวยการสํานักชั่งตวงวัด  

ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบและปฏิบัติการ  ผู้อํานวยการกองนิติการ  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๒) พาณิชย์จังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร 
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ข้อ ๗ การขอรับเงินสินบน  เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้ย่ืนคําขอ 
ตามแบบ  สร. ๐๑  แบบ  สร. ๐๒  หรือแบบ  สร. ๐๓  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 
ตามข้อ  ๒๖  แห่งระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยยื่นคําขอ  ณ  สถานที่ราชการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีมีการชําระค่าปรับ  หรือผู้นําจับ  ผู้จับมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืนต่อ
อธิบดีกรมการค้าภายใน  ณ  กองนิติการ  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์   

(๒) กรณีมีการชําระค่าปรับ  หรือผู้นําจับ  ผู้จับมีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดอื่นนอกจาก  (๑)  
ให้ย่ืนต่อหัวหน้าศูนย์ชั่งตวงวัด  หรือหัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด  ณ  ศูนย์ชั่งตวงวัด  หรือสํานักงาน
สาขาชั่งตวงวัด  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ 

(๓) กรณีมีการชําระค่าปรับ  หรือผู้นําจับ  ผู้จับมีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดที่ไม่มีศูนย์ชั่งตวงวัด
หรือสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดตั้งอยู่  ให้ ย่ืนต่อพาณิชย์จังหวัด  ณ  สํานักงานพาณิชย์จังหวัด   
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์   

กรณีผู้นําจับ  ผู้จับหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนรางวัลมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมารับแทน 
ให้ย่ืนคําขอ  ณ  สถานที่ตามวรรคหน่ึง  ตามแบบ  สร. ๐๔  ท้ายระเบียบนี้ 

กรณีผู้นําจับ  ผู้จับหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนรางวัลถึงแก่กรรมให้ทายาทของบุคคลดังกล่าว  
ย่ืนคําขอตามแบบ  สร. ๐๕  ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๘ การแจ้งความนําจับตามข้อ  ๑๘  แห่งระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้ดําเนินการตามแบบ  สร. ๐๖  
และแบบ  สร. ๐๗  ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๙ เม่ือเจ้าหน้าที่กองนิติการ  ศูนย์ชั่งตวงวัด  สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดหรือสํานักงาน
พาณิชย์จังหวัดได้รับคําขอตามข้อ  ๗  ให้ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ  เม่ือเห็นว่า  
ผู้ขอมีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลให้นําเสนอต่อผู้มีอํานาจสั่งจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลตามข้อ  ๖  
เพื่ออนุมัติจ่ายเงินสินบนเงินรางวัล   

ข้อ ๑๐ เม่ือผู้มีอํานาจสั่งจ่ายอนุมัติให้จ่ายเงินสินบนเงินรางวัล  ให้สํานักงานเลขานุการกรม
หรือสํานักงานพาณิชย์จังหวัด  แล้วแต่กรณีดําเนินการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัล 

ข้อ ๑๑ การแบ่งเงินรางวัลของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่   
อันได้มาซึ่งค่าปรับตามข้อ  ๑๔  แห่งระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัล 
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ  จับกุม  เปรียบเทียบปรับ 
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักหรือผู้อํานวยการกอง คนละ ๗ ส่วน 
 (ข) ข้าราชการพลเรือนประเภทวชิาการระดับตาํแหน่งชํานาญการพิเศษ คนละ ๖ ส่วน 
 (ค) ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการระดับตําแหน่งชํานาญการ คนละ ๕ ส่วน 
  และประเภททั่วไป  ระดับตําแหน่งอาวุโสและตําแหน่งชํานาญงาน 
 (ง) ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการระดับตําแหน่งปฏิบัติการ คนละ ๔ ส่วน 
  และประเภททั่วไประดับตําแหน่งปฏิบัติงาน 
 (จ) ลูกจ้างประจํา    คนละ ๒ ส่วน 
(๒) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสนับสนุนการรับ  จ่ายและเก็บรักษาค่าปรับ คนละ ๒ ส่วน 
ข้อ ๑๒ ให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์ 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 



 
แบบคําขอรบัเงินสินบน 

ตามระเบียบกรมการค้าภายใน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  แบบ  การแบ่งเงินรางวัลและวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การขอรับ 
เงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวดั  

พ.ศ. ๒๕๔๒  พ.ศ. ๒๕๕๙   
----------------------------- 

เขียนที่...................................................... 
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. .... 

เรียน  .................................................................... 

 ตามท่ีข้าพเจ้า........................................................................................................ ได้แจ้งความนําจับ
ไว้ต่อ...................................................................................ตําแหน่ง.................................................................
เมื่อวันที่.................เดือน.............................................พ.ศ. ....   เพ่ือดําเนินการจับกุม.................................... 
.......................................................................... ซึ่งเป็นผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ไปแล้ว น้ัน 

 บัดน้ีได้ทราบว่าการดําเนินคดีรายน้ีเสร็จสิ้นถึงที่สุดแล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับเงินสินบน
ตามระเบ ียบกระทรวงพาณิชย ์ว ่าด ้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน               
ตามพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอได้โปรดพิจารณาจ่ายเงินสินบน                  
ให้ข้าพเจ้าด้วย 

       

 

แบบ สร. ๐๑ 

ลงช่ือ........................................................ผู้แจ้งความนําจับ 
        (.......................................................) 
ลงช่ือ.........................................................พยาน 
         (.......................................................) 
ลงช่ือ.........................................................พยาน 
         (.......................................................) 
 

เลขที่รับ............................................... 
ลงช่ือ......................................ผู้รับแจ้ง 
       (........................................) 
ตําแหน่ง................................... 
วันที่...........................เวลา..............น. 



     
 
 

แบบคําขอรบัเงินรางวัล 
ตามระเบียบกรมการค้าภายใน 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  แบบ  การแบ่งเงินรางวัลและวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การขอรับเงิน
สินบนรางวัลและค่าใช้จา่ยในการดําเนินงานตามพระราชบญัญัติมาตราชัง่ตวงวัด  

พ.ศ. ๒๕๔๒  พ.ศ. ๒๕59   
----------------------------- 

เขียนที่...................................................... 
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. .... 

เรียน  .................................................................... 

  ข้าพเจ้า....................................................................... ตําแหน่ง .................................................. 
สังกัด ........................................................................  พร้อมด้วย ............................................................................. 
ตําแหน่ง ......................................................................... สังกัด ................................................................................... 
ได้ทําการจับกุม/ดําเนินการให้มีการเปรียบเทียบ.............................................................................................. 
ความผิดฐาน .............................................................................................. ....................................................... 
โดยคําสั่งของ ................................................................................... ตําแหน่ง ...................................................... 
เหตุเกิดที่ .................................................................................... ตําบล ............................................................. 
อําเภอ ......................................................................................... จังหวัด ......................................................... 
เมื่อวันที่ .................. เดือน ......................................... พ.ศ.  ....  โดยมี ..............................................................  
เป็นผู้แจ้งความนําจับ 

  บัดน้ี คดีถึงที่สุดแล้ว และมีการเปรียบเทียบเม่ือวันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. ....  
โดย ................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. 
จํานวนเงินค่าปรับ ...................................... บาท (............................................................................................) 
โปรดพิจารณาจ่ายเงินรางวัลจากเงินค่าปรับให้ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจ่ายเงิน                  
สินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

     ลงช่ือ ....................................................................... ผู้จับ 
(.......................................................................) 

 

แบบ สร. ๐๒ 
เลขที่รับ............................................... 
ลงช่ือ......................................ผู้รับแจ้ง 
       (........................................) 
ตําแหน่ง................................... 
วันที่...........................เวลา..............น. 



บันทึกการรับรองผลคด ี
 

เสนอ .............................................................................. 

  คดีน้ีมี ................................................................................... ตําแหน่ง ..................................... 
และ ....................................................................................... ตําแหน่ง ........................................................... 
 เป็นผู้จับและคดีน้ีได้ทําการเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาเป็นเงิน ........................................................... บาท 
ซึ่ งผู้ ต้องหาชําระค่าปรับแล้ว เ ห็นควรจ่ายเ งินรางวัลให้ผู้จับ  ผู้ ร่วมทําการจับกุม ผู้สั่ งการหรือ               
วางแผนให้จับ  ผู้ทําการเปรียบเทียบ รวมเป็นเงิน ................................................................... บาท 

 

      ลงช่ือ ........................................................... 
(.......................................................) 

ตําแหน่ง ..................................................... 
................ / ........................................ / ....... 

 
 

คําสั่งผู้มีอํานาจสั่งจ่าย 
 
  อนุญาตให้จ่ายเงินรางวัลให้ .................................................................................................................... 
และ.................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ ........................................................... 
(.......................................................) 

ตําแหน่ง ..................................................... 
  ผู้มีอํานาจสั่งจ่ายเงินรางวัล 

 



     

 
 

แบบคําขอรบัค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
ตามระเบียบกรมการค้าภายใน 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  แบบ  การแบ่งเงินรางวัลและวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การขอรับเงิน
สินบนรางวัลและค่าใช้จา่ยในการดําเนินงานตามพระราชบญัญัติมาตราชัง่ตวงวัด  

พ.ศ. ๒๕๔๒  พ.ศ. ๒๕59   
----------------------------- 

เขียนที่...................................................... 
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. .... 

เรียน  .................................................................... 

  ข้าพเจ้า....................................................................... ตําแหน่ง .................................................. 
สังกัด .................................................  ได้ทําการจับกุม/เปรียบเทียบ.................................................................... 
ความผิดฐาน ..................................................................................................................................................... 
โดยคําสั่งของ ............................................................................. ตําแหน่ง ...................................................... 
เมื่อวันที่ ............. เดือน ......................................... พ.ศ.  ....  มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอันได้มาซึ่งค่าปรับ
เป็นเงิน.....................................................................  ตามหลักฐานค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ที่แนบ 

  บัดน้ี คดีถึงที่สุดแล้ว และมีการเปรียบเทียบเมื่อวันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. ....  
โดย ................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. 
จํานวนเงินค่าปรับ ...................................... บาท (............................................................................................) 
โปรดพิจารณาจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจ่ายเงิน                  
สินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

     ลงช่ือ ............................................................ ผู้จับ/ผู้เปรียบเทียบ 
   (...........................................................) 

แบบ สร. ๐๓ 
เลขที่รับ............................................... 
ลงช่ือ......................................ผู้รับแจ้ง 
       (........................................) 
ตําแหน่ง................................... 
วันที่...........................เวลา..............น. 



 
แบบคําขอรบัเงินสินบนและเงินรางวัล 

ตามระเบียบกรมการค้าภายใน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  แบบ  การแบ่งเงินรางวัลและวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การขอรับเงินสินบน

รางวัลและคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญตัิมาตราชั่งตวงวดั พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พ.ศ. ๒๕59   

กรณีมอบฉันทะรับเงินสินบนและเงินรางวัล 
----------------------------- 

เขียนที่...................................................... 
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. .... 

เรียน  .................................................................... 

 ข้าพเจ้า...............................................................ตําแหน่ง...................................................................
อยู่บ้านเลขที่........................ตรอก/ซอย............................................. ถนน................................................
ตําบล/แขวง...................................................................อําเภอ/เขต................................................................. 
จังหวัด.......................................โทร............................เป็นผู้นําจับ/ผู้จับ/ผู้เปรียบเทียบ  ผู้กระทําความผิด  
ตามพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด  พ.ศ. ๒๕๔๒  เมื่อวันที่..................เดือน.................................พ.ศ. .... ซึ่งข้าพเจ้ามีสิทธิ
ได้รับเงินสินบน/ เงินรางวัลตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัล และ ค่าใช้จ่าย                             
ในการดํ าเนินงานตามพระราชบัญญั ติ มาตราช่ั งตวงวั ด พ.ศ. ๒๕๔๒  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ขอมอบหมาย                             
ให้............................................. เป็นผู้รับเงินสินบน/เงินรางวัลแทน  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบ                    
  ใบรับแจ้งความนําจับ   สําเนาทะเบียนบ้าน   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ สําเนาบัตรประจําตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่/บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   สําเนาบันทึกการจับกุม  สําเนาบันทึกการเปรียบเทียบ  
  สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับ  สําเนาคําพิพากษาคดีถึงที่สุด/หนังสือแจ้งผลคดี/หนังสือรับรองผลคดีของ
พนักงานอัยการ                        

     (ลงช่ือ)........................................................ผู้มอบฉันทะ 
                (.......................................................) 
 

คํารบัรองผู้รบัมอบฉันทะ 
 ข้าพเจ้า.............................................................................................. ............. อยู่บ้านเลขที่........................ 
ตรอก/ซอย........................................... ถนน.......................................ตําบล/แขวง..........................................  
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...................................... โทร...............................................      
ผู้รับมอบฉันทะให้รับเงินสินบน/เงินรางวัลจากกรมการค้าภายใน/ ศูนย์ช่ังตวงวัด/สํานักงานสาขาช่ังตวงวัด/
สํานักงานพาณิชย์จังหวัด......................................................แทน...........................................................  
 
 
 
    

ลงช่ือ.............................................ผู้รับมอบฉันทะ
         (............................................) 
 

ลงช่ือ.............................................พยาน       
         (............................................) 
 

ลงช่ือ.............................................พยาน       
         (............................................) 
 

แบบ สร. ๐๔ 
เลขที่รับ............................................... 
ลงช่ือ......................................ผู้รับแจ้ง 
       (........................................) 
ตําแหน่ง................................... 
วันที่...........................เวลา..............น. 



   
แบบคําขอรบัเงินสินบนและเงินรางวัล 

ตามระเบียบกรมการค้าภายใน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  แบบ การแบ่งเงินรางวัลและวธีิปฏิบัติในการจ่ายเงิน การขอรบัเงิน

สินบนรางวัลและค่าใช้จา่ยในการดําเนินงานตามพระราชบญัญัติมาตราชัง่ตวงวัด  
พ.ศ. ๒๕๔๒  พ.ศ. ๒๕59   

กรณีผู้นําจับผู้จับหรือผู้เปรียบเทียบถึงแก่กรรม 
----------------------------- 

เขียนที่...................................................... 
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. .... 

เรียน  .................................................................... 

 ด้วย............................................................................................................... ซึ่งเป็นผู้นําจับ/ผู้จับ/            
ผู้ เปรียบเทียบ ผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ตามหลักฐาน                    
 ใบรับแจ้งความนําจับ   ลงวันที่................เดือน..........................................................พ.ศ. ....                    
  สําเนาทะเบียนบ้าน    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่            
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    สําเนาบันทึกการจับกุม   สําเนาบันทึกการเปรียบเทียบ              
  สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับ   สําเนาคําพิพากษาคดีถึงที่สุด/หนังสือแจ้งผลคดี/หนังสือรับรองผล
คดีของพนักงานอัยการ    สําเนาใบมรณะบัตร   หลักฐานการเป็นทายาท  มีสิทธิได้รับเงินสินบน/             
เงินรางวัลตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ถึงแก่กรรม ปรากฏตามสําเนา                    
ใบมรณะบัตร ที่แนบ 

 ข้าพเจ้า.................................................................................................ในฐานะทายาทโดยชอบธรรม               
ของ............................................................................................... ปรากฏตามหลักฐานการเป็นทายาทที่แนบ         
มีความประสงค์ขอรับเงินสินบน/เงินรางวัลแทน..............................................................จึงขอได้พิจารณา
เบิกจ่ายเงินสินบน/เงินรางวัลให้ข้าพเจ้าด้วย    

แบบ สร. ๐๕ 

ลงช่ือ........................................................ผู้ขอรับเงิน 
        (.......................................................) 
 
ลงช่ือ........................................................พยาน 
        (.......................................................) 
 
ลงช่ือ........................................................พยาน 
        (.......................................................) 

(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขที่รับ............................................... 
ลงช่ือ......................................ผู้รับแจ้ง 
       (........................................) 
ตําแหน่ง................................... 
วันที่...........................เวลา..............น. 



   

ใบแจ้งความนําจับ 
ตามระเบียบกรมการค้าภายใน 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  แบบ   การแบ่งเงินรางวัลและวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การขอรับเงิน
สินบนรางวัลและค่าใช้จา่ยในการดําเนินงานตามพระราชบญัญัติมาตราชัง่ตวงวัด  

พ.ศ. ๒๕๔๒  พ.ศ. ๒๕59   
----------------------------- 

เขียนที่...................................................... 
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. .... 

 ข้าพเจ้า........................................................ ตําแหน่ง................................อายุ...........ปี...............  
อยู่บ้านเลขที่................ตรอก/ซอย............................ ถนน..........................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด..........................................โทร.................................................
ขอแจ้งความไว้ต่อ.........................................................................ตําแหน่ง............................................... 
ว่า..............................................................................................................ได้มีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่...........เดือน...........................................พ.ศ. ....   
ฐาน..............................................สถานที่.....................ถนน........................ตําบล/แขวง..........................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด...............................................  

(ลงช่ือ)......................................................................ผู้แจ้งความนําจับ 

   ข้าพเจ้า............................................................................ตําแหน่ง................................................
ได้รับแจ้งความนําจับเมื่อวันที่.......................เดือน....................................พ.ศ. .... เวลา........................น. 

(ลงช่ือ)................................................................ผู้รับแจ้งความนําจับ 

   ข้าพเจ้า.................................................................................ขอรับรองว่าการจับกุม/เปรียบเทียบ       

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้แจ้งนําจับไม่ประสงค์จะเปิดเผยช่ือ  ให้ประทับลายพิมพ์หัวแม่มือขวาแทนลายมือช่ือ 

แบบ สร. ๐๖ 

ลงช่ือ........................................................ผู้รับรอง
ตําแหน่ง.................................................… 
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. .... 

(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขที่รับ............................................... 
ลงช่ือ......................................ผู้รับแจ้ง 
       (........................................) 
ตําแหน่ง................................... 
วันที่...........................เวลา..............น. 



 

 
 

รายละเอียดการรับแจ้งความนําจับ 
 
 

ลําดบัที ่ วัน/เดือน/ปี    
ที่รบัแจ้ง 

ชื่อผูแ้จ้งความนําจับ/      
ลายมือชื่อ 

ชื่อผู้รบัแจ้งความ/      
ลายมือชื่อ 

พฤตกิรรม      
ทีก่ระทําผดิ สถานทีก่ระทําผดิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

แบบ สร. ๐๗ 


