เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
วาดวยการจายเงินสินบนรางวัล
และเงินคาใชจายจากเงินคาปรับทางอาญา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล วาดวยการจายเงินสินบน
รางวัลและเงินคาใชจายจากเงินคาปรับทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามขอบังคับกระทรวงการคลัง วาดวยการหักเงินคาปรับกอนนําสงคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖
และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงิน สินบนรางวัลและ
คาใชจายในการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดประเภทและ
อัตราการหักเงินคาปรับกอนนําสงคลัง ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ ลงวันที่
๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมทรัพยากรน้ําบาดาลจึงกําหนดระเบียบวาดวยการจายเงินสินบนรางวัล
และเงินคาใชจายจากเงินคาปรับทางอาญาไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาลวาดวยการจายเงินสินบนรางวัล
และเงินคาใชจายจากเงินคาปรับทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให เ พิ่ม ความต อไปนี้ใ นบทนิ ย ามข อ ๔ แหง ระเบี ย บกรมทรั พยากรน้ํ า บาดาล
วาดวยการจายเงินสินบนรางวัลและเงินคาใชจายจากเงินคาปรับทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐
““กลุม ผูบริหาร” ไดแ ก อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล
“กลุ ม เจ า หน า ที่ สํ า นั ก ควบคุ ม กิ จ การน้ํ า บาดาล” ได แ ก เจ า หน า ที่ ใ นฝ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป
เจาหนาที่ผูตรวจพบการกระทําความผิดและ/หรือเจาหนาที่ผูเปนเจาของเรื่องที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานัก
ควบคุมกิจการน้ําบาดาล ผูอํานวยการกลุมงานของเจาหนาที่ผูเปนเจาของเรื่อง และผูอํานวยการสํานัก
ควบคุมกิจการน้ําบาดาล
“กลุมเจาหนาที่กลุมนิติการ” ไดแก เจาหนาที่ในฝายบริหารงานทั่วไปของกลุมนิติการ นิติกร
ผูเปนเจาของสํานวน หัวหนาฝายนิติกรผูเปนเจาของสํานวน และผูอํานวยการกลุมนิติการ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

“กลุมเจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด” ไดแก เจาหนาที่ในฝาย
ทรัพยากรน้ําบาดาลจังหวัด เจาหนาที่ผูตรวจพบการกระทําความผิดและ/หรือเจาหนาที่ผูเปนเจาของ
เรื่องที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด หัวหนาฝายของเจาหนาที่
ผูเปนเจาของเรื่อง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๑๒ แหงระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล วาดวยการจายเงิน
สินบนรางวัลและเงินคาใชจายจากเงินคาปรับทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๒ เงินคาปรับตามขอ ๑๑.๒ ใหปฏิบัติ ดังนี้
๑๒.๑ เงิ น สิ น บนของผู แ จ ง ความนํ า จั บ เงิ น รางวั ล ของเจ า หน า ที่ ตํ า รวจหรื อ
เจาพนักงานฝายปกครอง เงินรางวัลของเจาหนาที่ผูเปนเจาของเรื่อง และเงินรางวัลของผูอํานวยการ
กลุมงานของเจาหนาที่ผูเปนเจาของเรื่อง สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ใหนําฝากไวที่
กรมบัญชีกลาง ชื่อบัญชี “เงินฝากเงินสินบนรางวัลกรมทรัพยากรน้ําบาดาล”
๑๒.๒ เงิน สินบนของผูแ จงความนําจับ และเงิน รางวัลของเจาหนาที่ตํารวจหรือ
เจาพนักงานฝายปกครอง สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดอื่น ๆ ใหนําฝากไวที่สํานักงานคลัง
จังหวัด หรือสํา นักงานคลังจังหวั ด ณ อําเภอ แลวแต กรณี ชื่ อบัญชี “เงิน ฝากเงิน สิน บนรางวั ล
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ชื่อจังหวัด)”
๑๒.๓ เงินรางวัลในสวนของกลุมผูบริหาร กลุมเจาหนาที่สํานักควบคุมกิจการน้ํา
บาดาล กลุม เจาหนาที่กลุม นิติการ ที่หักไวตามระเบียบนี้ใ หนําฝากไวที่ กรมบัญชีกลาง ชื่อบัญชี
“เงินฝากเงินสินบนรางวัลกรมทรัพยากรน้ําบาดาล”
๑๒.๔ เงิ น รางวัล ในสว นของกลุ ม เจา หน าที่ สํา นัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอมจังหวัด ที่หักไวตามระเบียบนี้ใหนําฝากไวที่สํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลัง
จังหวัด ณ อําเภอ แลวแตกรณี ชื่อบัญชี “เงินฝากเงินสินบนรางวัลสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด (ชื่อจังหวัด)”
สํ า หรั บ เงิ น ในส ว นที่ เ ป น ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานตามข อ ๑๑.๓ ให นํ า ฝากไว ที่
กรมบัญชีกลาง ชื่อบัญชี “เงินฝากคาใชจายในการดําเนินงานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล””
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๒๒ แหงระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล วาดวยการจายเงิน
สินบนรางวัลและเงินคาใชจายจากเงินคาปรับทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

“ขอ ๒๒ ผูมีสิทธิไดรับเงินสิน บนหรือเงินรางวัล ตามขอ ๑๒.๑ และขอ ๑๒.๓ ใหยื่น
คําขอรับเงิน สิน บนหรือเงินรางวัล ตามแบบ ทบ. นจ. 3 ทายระเบียบนี้ ตอกลุมการคลังและพัสดุ
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล โดยเร็ว
ผูมีสิทธิไดรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล ตามขอ ๑๒.๒ และขอ ๑๒.๔ ใหยื่นคําขอรับเงิน
รางวัลตามแบบ ทบ. นจ. 3 ทายระเบียบนี้ ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด โดยเร็ว”
ขอ ๖ ใหยกเลิกแบบ ทบ. นจ. 3 แหงระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาลวาดวยการจายเงินสินบน
รางวัลและเงินคาใชจายจากเงินคาปรับทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชแบบ ทบ. นจ. 3 ทายระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สมคิด บัวเพ็ง
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

คําขอรับเงินรางวัล
(เจาหนาทีผ่ ูมีสิทธิไดเงินรางวัล)

แบบ ทบ. นจ. 3

ยื่นตอกลุมการคลังและพัสดุ หรือ ทสจ.

เขียนที่............................................................................................................
วันที.่ .....................................................................................
ขาพเจาฯ นาย/นาง/นางสาว.................................................................................ตําแหนง..............................................................................
เจาหนาที่ผูจับ/เจาหนาที่ที่ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่อันไดมาซึ่งเงินคาปรับในคดีเปรียบเทียบปรับ ดังนี้
ลําดับที่

คดีเปรียบเทียบปรับ เลขที่

วัน/เดือน/ป

รายชื่อผูตองหา

ขอหาความผิด

จํานวนเงิน(บาท)

รวมเปนเงินจํานวน

ขอรับเงินรางวัลตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล วาดวยหลักเกณฑการแบงจายเงินสินบนรางวัลและเงินคาใชจา ยจาก
เงินคาปรับทางอาญา พ.ศ. 2550
จึงขอไดโปรดพิจารณาอนุมัติและดําเนินการเบิกจายใหดวย
ลงชื่อ...............................................................................................ผูยื่นคําขอ
(..............................................................................................)
การตรวจสอบ
ไดทําการตรวจสอบคําขอรับเงินรางวัลขางตนนี้กับบัญชีสรุปรายชือ่ ฯ ของผูมีสิทธิรับเงินรางวัลตาม
แบบ ทบ. นจ. 2 แลว เห็นวาถูกตอง จึงเห็นควรอนุมัติใหจายเงินรางวัลใหแก นาย/นาง/นางสาว................................................................
จํานวนเงิน......................................................................บาท (..........................................................................................................................)
ลงชื่อ......................................................................................ผูตรวจสอบ
(.......................................................................................)
ตําแหนง..................................................................................
วันที.่ ........................เดือน...................................................พ.ศ. ..........................
การอนุมัติ

( ) อนุมัติใหจายเงินรางวัล จํานวน.................................บาท (...................................................................................)
( ) ไมอนุมัติใหจายเงินรางวัลเนื่องจาก...........................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................................ผูอนุมัติ
(........................................................................................)
ตําแหนง................................................................................
วันที.่ ........................เดือน...................................................พ.ศ. ..........................

การรับเงิน
ไดรับเงินรางวัลจํานวน.......................................บาท (............................................................................) ไปถูกตองเรียบรอยแลว
ลงชื่อ..............................................................................ผูรับเงิน
(...............................................................................)
ตําแหนง.......................................................................
วันที.่ ................เดือน.........................................พ.ศ. .....................

ลงชื่อ.........................................................................ผูจายเงิน
(..........................................................................)
ตําแหนง...................................................................
วันที.่ ..............เดือน...................................พ.ศ. ........................

