เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หน้า ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๕ และข้อ ๒๖ แห่งระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ อธิบดีกรมควบคุมโรค จึงออกประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การแจ้งความนําจับให้ยื่นคําขอตามแบบ สร. ๐๑ และแบบ สร. ๐๒ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ ให้ผู้แจ้งความนําจับยื่นคําขอรับเงินสินบนตามแบบ สร. ๐๓ หรือเจ้าหน้าที่ผู้จับยื่นคําขอ
รับเงินรางวัลตามแบบ สร. ๐๔ ท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒๓ แห่งระเบียบ
กรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยยื่นคําขอต่อบุคคล
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือบุคคลตามข้อ ๑๐
แห่งระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด หรือบุคคลตามข้อ ๑๐ แห่งระเบีย บกรมควบคุมโรค
ว่า ด้ ว ยหลั กเกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่ อ นไขการจ่ า ยเงิ น สิ น บนรางวัล และค่ า ใช้จ่ า ยในการดํ า เนิ น งาน
ตามพระราชบัญ ญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในกรณีที่มีการชําระ
ค่าปรับในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
ข้อ ๓ เมื่ อ ผู้ รั บ คํ า ขอรั บ เงิ น สิ น บนรางวั ล ได้ รั บ คํ า ขอตามข้ อ ๒ ให้ ต รวจสอบคํ า ขอ
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเห็นว่าผู้ขอมีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัล ให้นําเสนอต่อผู้มี
อํานาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินสินบนรางวัลเพื่ออนุมัติจ่ายเงินสินบนรางวัลต่อไป
ข้อ ๔ กรณีผู้แจ้งความนําจับ หรือเจ้าหน้าที่ผู้จับจะมอบหมายให้บุคคลอื่นมารับเงินสินบน
รางวัลแทน ให้ยื่นคําขอตามแบบ สร. ๐๕ ท้ายประกาศนี้
กรณีผู้แจ้งความนําจับ หรือเจ้าหน้าที่ผู้จับถึงแก่กรรม ให้ทายาทของบุคคลดังกล่าวยื่นคําขอ
ตามแบบ สร. ๐๖ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ การแบ่งเงินรางวัลของเจ้าหน้าที่ในหน่ว ยงานที่ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่อันได้มา
ซึ่งค่าปรับตามข้อ ๑๕ แห่งระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
สิ น บนรางวั ล และค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หน้า ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

(๑) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ จับกุม เปรียบเทียบปรับ
(ก) ผู้อํานวยการสํานักหรือผู้อํานวยการกอง
คนละ ๗ ส่วน
(ข) ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการระดับตําแหน่ง
คนละ ๖ ส่วน
ชํานาญการพิเศษ
(ค) ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการระดับตําแหน่งชํานาญการ คนละ ๕ ส่วน
และประเภททั่วไประดับตําแหน่งอาวุโส และชํานาญงาน
คนละ ๔ ส่วน
(ง) ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการระดับตําแหน่งปฏิบัติการ
และประเภททั่วไประดับตําแหน่งปฏิบัติงาน
(จ) ลูกจ้าง
คนละ ๒ ส่วน
(๒) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสนับสนุนการรับ จ่าย และเก็บรักษาค่าปรับ คนละ ๒ ส่วน
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
อธิบดีกรมควบคุมโรค

แบบ สร. ๐๑

ใบแจ้งความนําจับ

ตามประกาศกรมควบคุมโรค
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๕

----------------------------เขียนที่......................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ....
ข้าพเจ้า....................................................................................................อายุ.......................ปี
บัตรประชาชนเลขที่..............................................................................อยู่บ้านเลขที่...........................
ตรอก/ซอย........................................... ถนน.......................................ตําบล/แขวง................................
อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด..........................................โทร.................................................
ขอแจ้งความไว้ต่อ.........................................................................ตําแหน่ง...............................................
ว่าเมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ............ ได้มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เหตุเกิดที่......................................................ถนน...........................ตํา บล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต............................จั งหวั ด ...................................
(ลงชื่อ)...............................................ผู้แจ้งความนําจับ
(...............................................................)
ข้าพเจ้า......................................................................ตําแหน่ง........................................................
ได้รับแจ้งความนําจับเมื่อวันที่.......................เดือน.................................พ.ศ. ............. เวลา.....................น.
ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ สํ า เนาใบแจ้ ง ความนํ า จั บ ไว้ แ ล้ ว
จํานวนหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ) .......................................ผู้รับสําเนา
(................................................)
............./.................../.............

(ลงชื่อ).........................................ผู้รับแจ้งความนําจับ
(..............................................................)

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้แจ้งความนําจับไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ ให้ประทับลายพิมพ์หัวแม่มือขวาแทนลายมือชื่อ

แบบ สร. ๐๒

รายละเอียดการรับแจ้งความนําจับ
ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี
ที่รับแจ้ง

ชื่อผู้แจ้งความนําจับ/
ลายมือชื่อ

ชื่อผู้รับแจ้งความนําจับ/
ลายมือชื่อ

พฤติกรรมที่กระทําผิด

สถานที่กระทําผิด

แบบ สร. ๐๓

แบบคําขอรับเงินสินบน
ตามประกาศกรมควบคุมโรค
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๕

----------------------------เขียนที่......................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ....
เรียน ....................................................................
ข้าพเจ้า.....................................................................................อายุ.....................ปี
อยู่บ้านเลขที่................ตรอก/ซอย...................................................ถนน...............................................
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.....................................
โทร...........................................................ได้แจ้งเบาะแสหรือเค้าเงื่อนแห่งการกระทําความผิดแก่ทางราชการ
ในความผิดฐาน..............................................................................................................................................................
โดยแจ้งความไว้ต่อ.............................................................................ตําแหน่ง......................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับเงินสินบนโดย
 รับด้วยตนเอง ณ สถานที่อนุมัติจ่ายเงินสินบน
 โอนเข้าบัญชีชื่อ....................................................เลขที่บัญชี..........................................................
ธนาคาร.......................................................................สาขา..........................................................
(ค่าธรรมเนียมการโอนหักจากเงินสินบน)
ลงชื่อ ................................................. ผู้แจ้งความนําจับ
(.........................................................)
สําหรับเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับคําขอ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เลขที่รับ...............................................
เอกสารหลักฐาน
 สําเนาใบแจ้งความนําจับ สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาบันทึกการเปรียบเทียบ
 สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับ
 สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 สําเนาคําพิพากษาถึงทีส่ ุด (ถ้ามี)
ลงชื่อ..........................................ผู้รับคําขอ
(...........................................................)
ตําแหน่ง................................................
วันที่................................เวลา................น.

บันทึกการรับรองผลคดี
เสนอ ..............................................................................
คดีนี้มี ....................................................................................เป็นผู้แจ้งความนําจับและคดีนี้
ได้ทําการเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาเป็นเงิน ............................. บาท (............................................................)
ซึ่งผู้กระทําผิดชําระค่าปรับแล้ว เห็นควรจ่ายเงินสินบนให้ผู้แจ้งความนําจับเป็นเงิน ............................... บาท
(.............................................................................)

ลงชื่อ ...........................................................
(.......................................................)
ตําแหน่ง .....................................................
............ /....................... /..............

คําสั่งผู้มีอํานาจสั่งจ่าย
 อนุญาตให้จ่ายเงินสินบน
 ไม่อนุญาตให้จ่ายเงินสินบน เนื่องจาก..............................................................................

ลงชื่อ ...........................................................
(.......................................................)
ตําแหน่ง .....................................................
ผูม้ อี ํานาจสั่งจ่ายเงินสินบน

แบบ สร. ๐๔

แบบคําขอรับเงินรางวัล
ตามประกาศกรมควบคุมโรค
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๕

----------------------------เขียนที่......................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ....
เรียน .................................................
ข้าพเจ้า...............................................................ตําแหน่ง ........................................................
สังกัด........................................................ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมดําเนินการจํานวน .......... คน ดังรายนามแนบท้าย
ได้ทําการตรวจสอบ/จับกุม/ร่วมวางแผน/ดําเนินการให้มีการเปรียบเทียบ...........................................................
ในความผิดฐาน........................................................................................................................................................
โดยคําสั่งของ .......................................................................... ตําแหน่ง ...............................................................
เหตุเกิดที่ .................................................................................... ตําบล ...............................................................
อําเภอ ............................... จังหวัด ...................................... เมื่อวันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. .........
โดยมี ....................................................................... เป็นผู้แจ้งความนําจับ (กรณีมีผู้แจ้งความนําจับ)
บัดนี้ คดีถึงที่สุ ดแล้ว และมีการเปรียบเทียบโดยผู้มีอํานาจเปรียบเทียบหรือปรับโดยศาล
เมื่อวันที่ ..... เดือน ............. พ.ศ. ........ โดย ......................................................... ตําแหน่ง ................................
จํานวนเงินค่าปรับ ...................................... บาท (............................................................................................)
โปรดพิ จ ารณาจ่ า ยเงิ น รางวั ล จากเงิ น ค่ า ปรั บ ให้ ต ามระเบี ย บกรมควบคุ ม โรคว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงชื่อ ........................................................ เจ้าหน้าที่ผู้จับ
(.................................................................)
สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เลขที่รับ...............................................
เอกสารหลักฐาน
 สําเนาใบรับแจ้งความนําจับ สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาบันทึกการเปรียบเทียบ
 สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับ
 สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 สําเนาคําพิพากษาถึงที่สุด (ถ้ามี)
ลงชืา่อที..........................................ผู
้รับคําขอ
รายนามแนบท้ายเจ้าหน้
ผ
่
ร
้
ู
ว
่
มดํ
า
เนิ
น
การ
(...........................................................)
ตําแหน่ง................................................
วันที่................................เวลา................น.

รายนามแนบท้ายเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมดําเนินการ
ลําดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

หน่วยงาน

โทรศัพท์

ลงชื่อ ................................................ เจ้าหน้าที่ผู้จับ
(..................................................)

บันทึกการรับรองผลคดี
เสนอ ..............................................................................
คดีนี้มี............................................................... ตําแหน่ง ........................................................
สังกัด .............................................................................. พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมดําเนินการจํานวน ................. คน
ดังรายนามแนบท้าย และคดีนี้ได้ทําการเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาเป็นเงิน ..................................... บาท
(.........................................................) ซึ่งผู้ต้องหาชําระค่าปรับแล้ว เห็นควรจ่ายเงินรางวัล รวมเป็นเงิน
............................... บาท (..........................................................................)
ลงชื่อ ...........................................................
(.......................................................)
ตําแหน่ง .....................................................
................ / ........................................ / ..........

คําสั่งผู้มีอํานาจสั่งจ่าย
 อนุญาตให้จ่ายเงินรางวัล
 ไม่อนุญาตให้จ่ายเงินรางวัล เนื่องจาก.................................................................................

ลงชื่อ ...........................................................
(.......................................................)
ตําแหน่ง .....................................................
ผู้มีอํานาจสั่งจ่ายเงินรางวัล

แบบ สร. ๐๕

แบบคําขอรับเงินสินบนรางวัล
(กรณีมอบฉันทะรับเงินสินบนรางวัล)

ตามประกาศกรมควบคุมโรค
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๕
----------------------------เขียนที่......................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ....
เรียน ....................................................................
ข้าพเจ้า...............................................................ตําแหน่ง...................................................................
อยู่บ้านเลขที่............ตรอก/ซอย........................... ถนน...................................... ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต.......................................... จังหวัด................................................โทร..............................................
เป็นเจ้าหน้าที่ผู้จับ/ผู้แจ้งความนําจับ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่
.........เดือน.....................พ.ศ. ........... ซึ่งข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินสินบน/ เงินรางวัลตามตามระเบียบกรมควบคุมโรค
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอมอบหมายให้ .......................................................................
เป็นผู้รับเงินสินบน/เงินรางวัลแทน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)........................................................ผู้มอบฉันทะ
(..........................................................)

คํารับรองผู้รบั มอบฉันทะ
ข้าพเจ้า.......................................................................................... อยู่บ้านเลขที่........................
ตรอก/ซอย........................................... ถนน.......................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.................................... โทร...............................................
เป็นผู้รับมอบฉันทะให้รับเงินสินบน/เงินรางวัล แทน...........................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผู้รับมอบฉันทะ
(............................................)
ลงชื่อ.............................................พยาน
(............................................)
ลงชื่อ.............................................พยาน
(............................................)

แบบ สร. ๐๖

แบบคําขอรับเงินสินบนรางวัล
(กรณีผู้แจ้งความนําจับ หรือเจ้าหน้าที่ผู้จับถึงแก่กรรม)
ตามประกาศกรมควบคุมโรค
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน และแบบการขอรับเงินสินบนรางวัล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๕

----------------------------เขียนที่......................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ....
เรียน ....................................................................
ด้วย............................................................................................................... ซึ่งเป็นผู้แจ้งความนําจับ/
เจ้าหน้าที่ผู้จับ ผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินสินบน/เงิน รางวัล ตามระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
สินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ถึงแก่กรรมปรากฏตามสําเนาใบมรณะบัตรที่แนบ
ข้าพเจ้า...................................................................................................ในฐานะทายาทของ
............................................................................................... ปรากฏตามหลักฐานการเป็นทายาทที่แนบ
มีความประสงค์ขอรับเงินสินบน/เงินรางวัลแทน จึงขอให้พิจารณาเบิกจ่ายเงินสินบน/เงินรางวัลให้ข้าพเจ้าด้วย

ลงชื่อ........................................................ผู้ขอรับเงิน
(.......................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน
(.......................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน
(.......................................................)

