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ระเบียบกรมควบคุมโรค
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัล
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง ได้ อ อกประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง การกํ า หนดประเภท
และอัต ราการหั ก เงิ น ค่า ปรับ ก่ อนนํ าส่ ง คลั ง (ฉบั บ ที่ ๘) ลงวั น ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
กําหนดให้ส่วนราชการสามารถหักเงิน ค่าปรับที่ได้รับจากการกระทําผิด ตามพระราชบัญ ญัติค วบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงิน สิน บนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนําส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖
แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนําส่งคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๖
อธิบดีกรมควบคุมโรคจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ค่าปรับ”หมายความว่า เงินที่กรมควบคุมโรคได้รับจากการเปรียบเทียบคดีหรือเงิน ค่าปรับ
ที่ได้รับตามคําพิพากษาของศาล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“เงินสินบนรางวัล” หมายความว่า เงินสินบน และเงินรางวัล
“เงินสินบน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนําจับ
“เงินรางวัล” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับ
“ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
อันได้มาซึ่งค่าปรับ
“ผู้แจ้งความนําจับ” หมายความว่า บุคคลเดียวหรือหลายคนซึ่งแจ้งเบาะแสหรือเค้าเงื่อนแห่งการ
กระทําความผิดแก่ทางราชการ จนทางราชการสามารถลงโทษผู้กระทําผิดได้ แต่ต้องมิใช่เจ้าหน้าที่ผู้จับ
หรือข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้น
“เจ้าหน้าที่ผู้จับ” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งทําหน้าที่จับกุมผู้กระทําความผิด หรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
ดําเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้นและมีส่วนร่วมในการจับกุมผู้กระทําความผิดสําหรับกรณีที่มีการจับกุม
ผู้กระทําผิด และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับนั้น
สําหรับกรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทําผิดด้วย
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“ผู้รับแจ้งความนําจับ” หมายความว่า
(๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุ มเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ ผู้ ที่ได้รั บมอบหมายจากบุคคลดังกล่ าว หรือ ข้าราชการตั้ง แต่ ร ะดั บ
ปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สําหรับกรณีความผิดที่เกิดขึ้นหรืออ้าง
หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในทุกท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ ๑ - ๑๒ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นหรืออ้าง หรือเชื่อว่า
ได้เกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมควบคุมโรค
หมวด ๑
การหักเงินค่าปรับ
ข้อ ๔ ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี หักค่าปรับไว้สําหรับจ่ายเป็น เงินสินบน
รางวัล และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทําผิด ให้หักไว้ในอัตราร้อยละ ๘๐ ของค่าปรับที่ได้รับ
(๒) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทําผิด ให้หักไว้ในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าปรับที่ได้รับ
หมวด ๒
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง
ข้อ ๕ เงินค่าปรับที่หักไว้ตามข้อ ๔ ให้ดําเนินการเปิดบัญชีเงินฝากคลัง รหัสหน่วยงาน ๒๑๐๔
รหัสเจ้าของบัญชี (รหัสศูนย์ต้นทุน) ๒๑๐๐๔๐๐๐๐๐ ดังต่อไปนี้
(๑) จํานวนสามในสี่ส่วน ให้เปิดบัญชีเงินฝาก ณ กรมบัญชีกลาง ชื่อบัญชี “เงินฝาก เงินสินบน
รางวัลของกรมควบคุมโรค” รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๖๕๘ ประเภท ๑๕๐๐ เพื่อนําไปจ่ายเป็นเงินสินบนรางวัล
(๒) จํานวนหนึ่งส่วน ให้เปิดบัญชีเงินฝาก ณ กรมบัญชีกลาง ชื่อบัญชี “เงินฝากค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานของกรมควบคุมโรค” รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๖๗๙ ประเภท ๐๗๐๐ เพื่อนําไปจ่าย
เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กรณีในส่ว นภูมิภาคให้เปิด บัญ ชีเงินฝาก ณ สํานักงานคลังจังหวัด ในจังหวัด นั้น ชื่อบัญ ชี
“เงินฝากเงินสินบนรางวัลของ (ชื่อส่วนราชการในจังหวัด)
ข้อ ๖ ค่าปรับส่วนที่เหลือจากการหักค่าปรับตามข้อ ๔ ให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
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หมวด ๓
การจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ข้อ ๗ เงินค่าปรับที่หักไว้ตามข้อ ๔ ให้นําไปใช้จ่าย ดังนี้
(๑) จํานวนเงินสามในสี่ส่ว น ให้นําไปจ่ายเป็น เงิน สิน บนหนึ่งส่วน และเงิน รางวัลสองส่ว น
ในกรณีที่ไม่ต้องจ่ายเงินสินบน ให้รวมจ่ายเป็นเงินรางวัลทั้งสามส่วน
กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนตาม (๑) หลายคน ให้เฉลี่ยเท่ากันทุกคน
(๒) จํานวนเงินที่เหลืออีกหนึ่งส่วน ให้นําไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ข้อ ๘ การจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามข้อ ๗ ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
ข้อ ๙ การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลจะจ่ายให้เมื่อ
(๑) คดีเลิกกันโดยมีการชําระค่าปรับแล้ว
(๒) ศาลได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดโดยมีการชําระค่าปรับต่อศาลและสํานักงานศาลยุติธรรมนําส่ง
ค่าปรับให้กรมควบคุมโรคแล้ว
ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินสินบน ให้จ่ายแก่ผู้แจ้งความนําจับในคดีที่การจับกุมเป็นผลสําเร็จเนื่องจาก
การแจ้ง ความนําจับนั้น ทั้งนี้ ผู้แจ้ง ความนําจับต้องมิใช่ผู้จับหรือผู้มีหน้าที่ดําเนิน การตามกฎหมาย
ในเรื่องนั้นและผู้แจ้งความนําจับต้องแจ้งต่อผู้รับแจ้งความนําจับคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุ มเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ ผู้ ที่ได้รั บมอบหมายจากบุคคลดังกล่ าว หรือ ข้าราชการตั้ง แต่ ร ะดั บ
ปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นหรืออ้างหรือเชื่อว่า
ได้เกิดขึ้นในทุกท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ ๑ - ๑๒ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว สําหรับความผิดที่เกิดขึ้น หรืออ้างหรือเชื่อว่า
ได้เกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
ข้อ ๑๑ การแจ้งความนําจับต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้แจ้งความนําจับ โดยระบุ ชื่อ
สกุ ล ที่ อ ยู่ จ ริ ง ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ใ ห้ ผู้ รั บ แจ้ ง ความนํ า จั บ ทราบ และจะต้ อ งแจ้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ
รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําผิด สถานที่เกิดเหตุ วัน เวลาที่เกิดเหตุและประสงค์จะได้รับเงินสินบนนําจับ
กรณี ผู้ แ จ้ ง ความนํ า จั บ มิ อ าจแจ้ ง ต่ อ ผู้ รั บ แจ้ ง ความตามวรรคหนึ่ ง ได้ ทั น เนื่ อ งจากผู้ จั บ
ต้องจับกุมผู้กระทําผิดโดยด่วน ถ้ารอไว้ผู้กระทําผิดอาจหลบหนีได้ ให้ผู้แจ้งความนําจับแจ้งต่อผู้จับและ
ให้ผู้จับรายงานผลการจับกุมและส่งรายละเอียด หลักฐานการรับแจ้งความนําจับให้ผู้รับแจ้งความนําจับ
ตามวรรคหนึ่งทราบโดยด่วน
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ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับแจ้ง ความนําจับ ให้ผู้รับแจ้ง ความนําจับจัด ทําหลักฐานการรับแจ้ง ความ
เป็นหนังสือมอบให้ผู้นําจับ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําความผิด ชื่อผู้กระทําความผิด (ถ้ามี)
สถานที่ วันเวลาที่รับแจ้ง และลงลายมือชื่อ ตําแหน่งของผู้รับแจ้งความนําจับและผู้แจ้งความนําจับไว้
เป็น หลั กฐานแล้ว สํ าเนารับรองความถูกต้อ งมอบให้ผู้แ จ้ ง ความนําจั บเก็บ ไว้เป็น หลักฐานเพื่ อขอรั บ
เงินสินบนต่อไป
ข้อ ๑๓ ในคดีเดียวกัน ถ้ามีผู้แจ้งความนําจับหลายคน ให้ถือว่าผู้แจ้งความนําจับก่อนเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับเงิน สิน บน แต่ถ้า มีผู้แ จ้ง ความนําจับหลายคนพร้อมกัน ให้ถือว่ามี ผู้แ จ้ง ความนําจับหลายคน
ให้แบ่งจ่ายเงินสินบนในอัตราเท่ากันทุกคน
ข้อ ๑๔ การจ่ายเงินรางวัล ให้จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับ ดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ จับกุม ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการก่อนการจับกุมหรือผู้ประมวลหลักฐาน
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งทําหน้าที่ที่ดําเนินการดังกล่าวข้างต้นตามอํานาจหน้าที่อันได้มาซึ่งค่าปรับ ได้รับจํานวน
สองในสี่ส่วนของเงินรางวัล
(๒) ผู้สั่งการ วางแผนให้จับกุม ผู้ทําการเปรียบเทียบคดีและปล่อยชั่วคราวได้รับจํานวนหนึ่ง
ในสี่ส่วนของเงินรางวัล
(๓) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่อันได้มาซึ่งค่าปรับได้รับจํานวนหนึ่ง
ในสี่ส่วนของเงินรางวัล
ให้ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล มีสิทธิได้รับเงินรางวัลข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น
ข้อ ๑๕ การแบ่งเงินรางวัลของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ อันได้มา
ซึ่งค่าปรับตามข้อ ๑๔ (๓) ให้อธิบดีแ บ่งตามสัดส่วนของการมีส่วนร่ว ม ความตรากตรําและความ
ยากลําบากในการปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๖ การจ่ายเงินสินบนตามข้อ ๑๐ และเงินรางวัลตามข้อ ๑๔ ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสินบน ให้จ่ายแก่ผู้แจ้งความนําจับภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับเงินค่าปรับ
เว้นแต่ในระยะเวลาดังกล่าวผู้แจ้งความนําจับมิได้มายื่นคําขอ
(๒) เงินรางวัล ให้จ่ายในวันทําการสุดท้ายของเดือน
ข้อ ๑๗ การจ่ า ยเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น งาน ให้ นํ า ไปจ่ า ยหรื อ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น เพื่ อ เป็ น
ค่าใช้จ่ายเฉพาะที่เกี่ย วกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่อันได้มาซึ่งเงิน ค่าปรับของกรมควบคุมโรค
ตามงบรายจ่ายดังต่อไปนี้
(๑) งบบุคลากร ยกเว้นรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
(๒) งบดําเนินการ
(๓) งบลงทุน
การจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเป็น ค่าใช้จ่า ยในการดําเนิน งานตามวรรคหนึ่งให้เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคประกาศกําหนด

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

ข้อ ๑๘ ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี มีอํานาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินสินบนรางวัล
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ข้อ ๑๙ ให้ ก รมควบคุม โรครายงานผลการใช้ จ่ า ยเงิ น สิน บนรางวั ล และค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดําเนินงานให้กระทรวงการคลังทราบทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน
ข้อ ๒๐ การบั ญ ชี ให้ถื อปฏิบั ติต ามระบบบัญ ชี ข องส่ว นราชการและเมื่อ ปิด บั ญ ชีประจํา ปี
แล้ว ให้ส่ งงบการเงิน ให้สํ านัก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิน ตรวจสอบรับ รองภายในเก้าสิ บวัน นับแต่วั น
สิ้นปีงบประมาณ
เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรองงบการเงินแล้ว ให้ส่งงบการเงินที่รับรอง
แล้วให้กรมบัญชีกลางทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองงบการเงิน
ข้อ ๒๑ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําเงินฝากคลัง
การพั ส ดุ หรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ อื่ น ใดที่ ไ ม่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ กรณี เ งิ น
งบประมาณรายจ่าย
หมวด ๔
การขอรับเงินสินบนรางวัล
ข้อ ๒๒ ให้ผู้แจ้งความนําจับหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับ ยื่นคําขอรับเงินสินบนรางวัลต่อบุคคลตามข้อ ๑๐
ภายในปีงบประมาณที่มีการเปรียบเทียบเสร็จสิ้น
ข้อ ๒๓ คํา ขอรับ เงิ น สิ น บนรางวั ล ให้ จัด ทํา ตามแบบที่ อธิ บดี ประกาศกํ าหนด พร้ อมยื่ น
เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาใบรับแจ้ง ความนําจับ สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
กรณีเป็นผู้แจ้งความนําจับ
(๒) สําเนาบันทึกการเปรียบเทียบ
(๓) สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับ
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๕) สําเนาคําพิพากษาคดีถึงที่สุด (ถ้ามี)
ข้อ ๒๔ ให้ผู้รับคําขอรับเงินสินบนรางวัลทําการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินตามข้อ ๒๓
หากเห็นว่าถูกต้อง ให้เสนอผู้มีอํานาจตามข้อ ๑๘ เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสินบนรางวัลต่อไป
ข้อ ๒๕ ผู้แจ้งความนําจับหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับ จะมอบอํานาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับเงินสินบน
หรือเงินรางวัลแทนก็ได้

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หน้า ๙
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๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

ข้อ ๒๖ ให้อธิบดีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ แบบ หรือวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินและการขอรับ
เงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
อธิบดีกรมควบคุมโรค

