กลุม่ เฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายและคดีพิเศษ
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
XX – YY - ZZ
คู่มือการปฏิบัติงาน....การเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์......
จัดทาโดย
นางสาวกัลยกร เลิศงาม
นางสาวแสงโสม นิลเต่า
นางสาวนฤมล เกิดโฉม
นางสาวภิญญดา พิทักษ์นัยกุล
นายไตรภพ ลีลาชนะชัยพงษ์
นายวีรยุทธ ลิ้มศิริ
สานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
วันที่

ทบทวนโดย
นายนฤพนธ์ ทรงพระ

อนุมัติโดย
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล

สานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
วันที่

รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร
วันที่บังคับใช้
แก้ไขครั้งที่

วันที่

รายละเอียด

1. วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ พนั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ส ามารถดาเนิน การเปรีย บเที ยบปรับ ความผิ ดตามพระราชบั ญญัติ ควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม เนื่องจากการพิจารณา
ความผิ ด และก าหนดโทษผู้ ก ระท าความผิ ด โดยเจ้ า พนั ก งานในความผิ ด บางประเภทเพื่ อ ให้ ค ดี เ ลิ ก กั น โดยมี
เจตนารมณ์ผ่อนปรนให้ผู้กระทาความผิดอาญาที่มีบทกาหนดโทษสถานเบา หรือเป็นความผิดเล็กน้อย ไม่จาต้องไป
เสียเวลาถูกสอบสวนดาเนินคดี ทาสานวนฟ้องร้องต่อศาล เมื่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่นใช้
ดุลพินิจว่าผู้ต้องหาไม่ควรรับโทษถึงจาคุกและเป็นคดีที่เปรียบเทียบได้ ซึ่งตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้
กาหนดอานาจให้สามารถเปรียบเทียบได้
๒. ขอบเขต

การปฏิบัติงานเปรียบเทียบปรับภาพใต้การกากับดูแลของกรมควบคุมโรค ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
- ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- คาสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดาเนินการเปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
- คาสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดาเนินการเปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
๓. กรอบแนวคิด
กรมควบคุมโรค โดยสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้มีแผนงานการดาเนินการตาม
กฎหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ ๘ ปี ในระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓ คือการเสริมสร้างจิตสานึก การมีส่วนร่วม
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนากฎหมาย เครือมือ และเทคโนโลยี รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการดาเนินงานกากับดูแล ติดตามรวมทั้งการประสานงานด้านนโยบายการควบคุม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย จึงมุ่งเน้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุ มเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ โดยยึดถื อกฎหมายเป็นหลั ก การบัง คับใช้
กฎหมายจะต้องมีความเป็นธรรมตามขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม โดยคานึงถือสภาพความผิดและผลกระทบต่อ
สังคม มุ่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนส่งผลให้เกิดความร่ วมมืออันดี และใช้หลักกฎหมายในการควบคุมอันจะ
นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 แบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 หมวด ได้แก่
หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
หมวด 2 คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หมวด 3 สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หมวด 4 การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หมวด 5 การบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หมวด 6 พนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด 7 บทกาหนดโทษ
ทั้ง นี้ ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญัติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กฎหมายให้ อ านาจแก่
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้มีอานาจเปรียบเทียบได้ทั่วราชอาณาจักร และคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีอานาจมอบหมายให้ คณะอนุกรรมการ พนักงานสอบสวน หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่
ดาเนินการเปรียบเที ยบได้ โดยจะกาหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใดๆให้แก่ผู้ได้รับ
มอบหมายตามที่เห็นสมควรก็ได้

4. ข้อกาหนดที่สาคัญ

Process/Sub-Process
5.3 กระบวนการเปรียบเทียบคดี /
สินบนรางวัล

ข้อกาหนด (what)
ค่าปรับ/สินบนรางวัล

Lag KPI
1. การดาเนินการเปรียบเทียบคดีได้
ถูกต้องตามกฎหมาย
2. จานวนเงินที่มีการแบ่งเงินสินบน
รางวัลถูกต้องตามกฎหมาย

๕. กระบวนการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑
No.

ผังกระบวนการ

1
พงส. มีหนังสือ
นาส่ง/ผู้ต้องหา
ยินยอมให้
เปรียบเทียบ

2

ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลที่
สาคัญประกอบการ
พิจารณา

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

พนักงานสอบสวนมีหนังสือมาที่
สคอ. เพื่อส่งเรื่องให้มีการ
เปรียบเทียบคดี

นิติกรเจ้าผู้รับผิดชอบคดีดาเนินการ
ความถูกต้องครบถ้วนของ
ตรวจสอบเอกสารที่พนักงานสอบสวน ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
ส่งมา หากไม่ถูกต้องครบถ้วนให้
ดาเนินการประสานเพื่อแก้ไข
ข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่
กรณี พงส.นาส่งตัวผู้ต้องหา
(1) หนังสือนาส่งขอให้เปรียบเทียบ
(ใบปะหน้า) (2) คาร้องขอให้
เปรียบเทียบ (ปท.2)
(3) สาเนาบันทึกคาให้การผู้ต้องหา
สาเนาบันทึกจับกุม
(4)พยานหลักฐานในคดี เช่น ภาพถ่าย
(5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

นิติกร
ผู้รับผิดชอบคดี
/นิติกร ผู้
ตรวจสอบ

ระเบียบ
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
เปรียบเทียบ ตาม
พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.๒๕๕๑

No.

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

หรือสาเนาบัตรอื่น ๆ ของผู้ต้องหา
กรณีผู้ต้องหารับสารภาพและยินยอม
ให้เปรียบเทียบ โดยไม่ผ่านชั้นสอบสวน
(1) คาร้องขอให้เปรียบเทียบ - ปท.2
(2) เอกสารในสานวนคดี ได้แก่
หนังสือกล่าวโทษ คาให้การผู้กล่าวหา
เอกสารสรุปข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย และเอกสารภาพการกระทา
ความผิด รวมถึงข้อมูลอื่น
(3)สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือสาเนาบัตรอื่น ๆ ของผู้ต้องหา
(4) กรณีเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรอง
นิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ
3

ผู้มีอานาจเปรียบเทียบพิจารณาว่าเป็น
คดีที่เปรียบเทียบได้หรือไม่ เป็นคดีที่
ไม่สมควร สมควรเปรียบเทียบหรือไม่ และเป็น
พิจารณา
การกระทาความผิดครั้งที่เท่าใด เพื่อ
เปรียบเทียบและ
กาหนดจานวนเงินค่าปรับ
กาหนดค่าปรับ

สมควร

พิจารณาตามระเบียบ
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า
ด้วยหลักการเปรียบเทียบ
ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
ข้อ 11

ผู้มีอานาจ
เปรียบเทียบ
(ข้าราชการ
สานักงานฯ
ระดับชานาญ
การขึ้นไป)

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

No.

ผังกระบวนการ

4
ออกคาสั่งให้เปรียบเทียบ
คดี

5

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ตรวจสอบ
คาสั่งให้
เปรียบเทียบ
คดีมีความ
ยุ่งยาก
ซับซ้อน/สรุป
ไม่ได้

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

นิติกรผุ้รับผิดชอบคดีจัดทาคาสั่ง
เปรียบเทียบเพื่อให้ผู้มีอานาจ
เปรียบเทียบลงนาม
หัวหน้ากลุ่ม/นิติกรผู้ตรวจสอบที่ได้รับ
มอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาสั่งให้เปรียบเทียบ
และเอกสารประกอบ ได้แก่
(๑) บันทึกการตรวจสอบ / เอกสาร
สรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย /
เอกสารภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ
(2) เอกสารสรุปข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายมีความความถูกต้องครบถ้วน
ตามองค์ประกอบความผิด
(3) ภาพถ่าย สามารถสื่อให้เห็น
พฤติการณ์การกระทาความผิด เช่น
โฆษณา - รูปแบบสื่อโฆษณา , พื้นที่
หรือ6บริเวณที่ติดตั้ง , เจ้าของร้านหรือ
ผู้รับผิดชอบในวันเกิดเหตุและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ , เอกสารระบุข้อมูลบุคคล สถานที่เกิดเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

นิติกร
คาสั่ง
ผู้รับผิดชอบคดี เปรียบเทียบคดี

๑. ความครบถ้วนของ
เอกสาร
๒. ดาเนินการภายใน ๓
วัน

หัวหน้ากลุ่มคดี คาสั่ง
พิเศษ/นิติกรที่ เปรียบเทียบคดี
ได้รับมอบหมาย

เอกสารอ้างอิง

No.

ผังกระบวนการ

6
ประชุมหารืออาจารย์ที่
ปรึกษา / คณะทางาน
พิจารณาคดี

7
ทบทวนและทาความเห็น/
ปรับแก้ไขคาสั่งให้
เปรียบเทียบ

8
เสนอคาสั่งให้เปรียบเทียบ

9
ออกคาสั่งให้เปรียบเทียบ /
ลงลายมือชื่อ

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

กรณีคดีมีความยุ่งยากซับซ้อน นาเข้า
หารืออาจารย์ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
หรือคณะทางานร่วมฯ เพื่อพิจารณา
นิติกรผู้รับผิดชอบคดีดาเนินการแก้ไข
คาสั่งเปรียบเทียบ

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

นิติกร
ผู้รับผิดชอบคดี

ภายใน 1 วันนับจาก
ประชุมหารือเสร็จ

นิติกร
คาสั่ง
ผู้รับผิดชอบคดี เปรียบเทียบคดี

นิติกรผู้รับผิดชอบคดีเสนอคาสั่ง
เปรียบเทียบไปยังผู้มีอานาจ
เปรียบเทียบ

นิติกร
คาสั่ง
ผู้รับผิดชอบคดี เปรียบเทียบคดี

ผู้มีอานาจเปรียบเทียบพิจารณาพร้อม
ลงลายมือชื่อในคาสั่งให้เปรียบเทียบ

ผอ.สคอ.หรือ
พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มี
อานาจ
เปรียบเทียบ
(ข้าราชการ
สานักงานฯ
ระดับชานาญ

คาสั่ง
เปรียบเทียบคดี

เอกสารอ้างอิง

No.

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

การขึ้นไป)
10
แจ้งผู้ต้องหาหรือผู้กระทา
ความผิดมาชาระเงินค่าปรับ

11
รับชาระเงินค่าปรับและออก
ใบเสร็จ/หักเงินค่าปรับ
นาส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน

12

สรุปสานวนคดี / จัดทา
หนังสือแจ้ง พงส.

นิติกรผู้รับผิดชอบคดี แจ้งคาสั่ง
ภายใน 15 วัน ตั้งแต่มี
เปรียบเทียบไปยังผู้ต้องหาหรือผู้กระทา คาสั่งให้เปรียบเทียบ
ความผิดเพื่อมาชาระเงินค่าปรับ (กรณี
ไม่มาชาระเงินค่าปรับส่งเรื่องคืน
พนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีต่อไป)

นิติกร
ผู้รับผิดชอบคดี

ผู้ต้องหาหรือผู้กระทาความผิดมาชาระ
เงินค่าปรับ เจ้าหน้าที่การเงินออก
ใบเสร็จรับเงินโดยให้ลงลายมือชื่อและ
ให้ต้นฉบับแก่ผู้ต้องหาหรือผู้กระทา
ความผิด นาเงินค่าปรับจานวนตามที่
กฎหมายกาหนดนาส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน

เจ้าหน้าที่
การเงิน

นิติกรผู้รับผิดชอบคดีสรุปสานวนคดี
และจัดทาหนังสือแจ้งพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบเพื่อทราบ

นิติกร
ผู้รับผิดชอบคดี

ใบเสร็จรับเงิน

No.

ผังกระบวนการ

13
รายงานคดี

14
จัดทาหนังสือราชการแจ้ง
ผลการเปรียบเทียบต่อ
พนักงานสอบสวนที่
รับผิดชอบคดี

15
ตรวจสอบข้อมูลผู้แจ้ง
ความนาจับและเจ้าหน้าที่
ผู้ดาเนินการ

รายละเอียด
นิติกรผู้รับผิดชอบคดีรายงานผลการ
ดาเนินการตามแบบ ปท.3

มาตรฐานคุณภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
สิ่งที่ต้องควบคุม
มีระยะเวลาควบคุมตาม นิติกร
ระเบียบฯ
ผู้รบั ผิดชอบคดี

จัดทาหนังสือราชการแจ้งพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบคดีว่ามีการชาระ
เงินค่าปรับเรียบร้อย ถือว่าคดีอาญา
เป็นอันเลิกกัน

ภายใน 3 วัน นับจากได้
ดาเนินการเปรียบเทียบ
เสร็จสิ้น

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานข้อมูลคดี
เกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้แจ้งความนา
จับและเจ้าหน้าที่ผู้จับเพื่อจัดสรรเงิน
สินบนรางวัล

แบบฟอร์มต่างๆ ตามที่
กฎหมายกาหนด และ
เอกสารหลักฐานข้อมูล
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บันทึก

เอกสารอ้างอิง
รายงานผลการ
ดาเนินการตามแบบ
ปท.3

นิติกร
ผู้รับผิดชอบคดี

นิติกร
แบบ สร.
ผู้รับผิดชอบคดี 01 , สร.02 ,
สร.04

ประกาศกรมควบคุม
โรค เรื่อง หลักเกณฑ์
การแบ่งเงินรางวัลหรือ
วิธีปฏิบัติในการ
จ่ายเงิน และแบบการ
ขอรับเงินสินบนรางวัล
ตาม พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ศ.
๒๕๕๔

No.

ผังกระบวนการ

16
ติดต่อผู้แจ้งความนาจับ

17
แจ้งให้ผู้แจ้งความนาจับ
จัดทาแบบฟอร์ม หรือ
จัดทาแบบฟอร์มขอรับเงิน
สินบน

18

ตรวจสอบเอกสาร

19
จัดทาหนังสือบันทึก
ข้อความขออนุมัติสั่ง
จ่ายเงินสินบนรางวัล/สั่ง
จ่ายเงินรางวัล(กรณีไม่มีผู้
แจ้งความนาจับ)

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

ประสานเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการรับ
เงินสินบน

นิติกร
ผู้รับผิดชอบคดี

ผู้แจ้งความนาจับกรอกแบบฟอร์มยื่น
คาขอรับเงินสินบน (แบบ สร.03)

นิติกร
แบบ สร.03
ผู้รับผิดชอบคดี

นิติกรผู้รับผิดชอบคดี ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน
นิติกรผู้รับผิดชอบคดี จัดทาบันทึกขอ
อนุมัติสั่งจ่ายเงินสินบนรางวัลแก่ผู้แจ้ง
ความนาจับและเจ้าหน้าที่ผู้จับ หรือสั่ง
จ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับ กรณี
ตรวจสอบแล้วพบว่าคดีดังกล่าวไม่มีผู้
แจ้งความนาจับ

ความครบถ้วนของ
เอกสาร

นิติกร
ผู้รับผิดชอบคดี
นิติกร
ผู้รับผิดชอบคดี

เอกสารอ้างอิง

No.

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

20
พิจารณา
อนุมัติจ่ายเงิน
สินบนรางวัล

ผู้อานวยการ
สานักงาน
คณะกรรมการ
ควบคุม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

จัดสรรเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ตาม
สัดส่วนที่กฎหมายกาหนด

เจ้าหน้าที่
การเงิน

ไม่อนุมัติ

ดาเนินการแบ่งเงินรางวัล
ตามหนังสือบันทึกข้อความ
ขออนุมัติสั่งจ่ายสินบน
รางวัล

22
ส่งมอบเงินสินบน
รางวัลและนาเงิน
ส่งกองคลัง

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บังคับบัญชา พิจารณาเพื่ออนุมัติสั่ง
จ่ายเงินสินบนรางวัล

อนุมัติ

21

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

เจ้าหน้าที่
การเงิน

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

