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ระเบียบกรมทรัพยากรน้าํ บาดาล
ว่าด้วยการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับทางอาญา
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการหักแบ่งเงินค่าปรับทางอาญา การแบ่งจ่าย
เงินสินบนรางวัล การขอรับเงินสินบนรางวัล การจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
การเก็บรักษาเงินและนําเงินส่งคลัง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศั ย อํ า นาจตามข้ อ บั ง คั บ กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการหั ก เงิ น ค่ า ปรั บ ก่ อ นนํ า ส่ ง คลั ง
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนําส่งคลัง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ว ยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดประเภทและอัตราการหักเงิน
ค่า ปรั บ ก่อ นนํ า ส่ง คลั ง ลงวั น ที่ ๑๑ กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงการคลั ง
เรื่อง การกําหนดประเภทและอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนําส่งคลัง ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล จึงกําหนดระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่าย
จากเงินค่าปรับทางอาญาไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาลว่าด้วยการแบ่งจ่ายเงินสินบน
รางวัล และเงินค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ว่าด้วยการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัล และเงินค่าใช้จ่าย
จากเงินค่าปรับทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ว่าด้วยการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัล และเงินค่าใช้จ่าย
จากเงินค่าปรับทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เงิน ค่าปรับ” หมายความว่า เงิน ค่าปรับที่กรมทรัพ ยากรน้ําบาดาลได้รับ จากการกระทํา
ความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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“การจับกุม” หมายความว่า การที่พ นักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาทํา การจับ กุมผู้ก ระทําความผิ ด ตามกฎหมาย หรื อกรณี ที่พ นักงานเจ้ าหน้า ที่
และหรือพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ มีส่วนร่วมในการ
จับกุมผู้กระทําความผิดนั้นด้วย และให้หมายความรวมถึงกรณีที่
(๑) ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เปรียบเทียบปรับ และมีการส่งเรื่อง
ให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดี หรือกรณีที่พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
เปรียบเทียบปรับ
(๒) ผู้ถูกกล่าวหายิน ยอมให้ค ณะกรรมการเปรีย บเทีย บคดี เปรียบเทีย บปรับ แต่ไม่ชําระ
ค่าปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีกําหนดและมีการส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดี
(๓) พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ละหรื อ พนั ก งานน้ํ า บาดาลประจํ า ท้ อ งที่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ที่ ดํ า เนิ น การ
ตามอํานาจหน้าที่อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับ ตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เปรียบเทียบปรับ
“ผู้แจ้งความนําจับ” หมายความว่า บุคคลเดียวหรือหลายคน ซึ่งนําเบาะแส หรือเค้าเงื่อน
แห่งการกระทํา ความผิด มาแจ้ ง แก่ท างราชการ จนทางราชการสามารถลงโทษผู้กระทํา ความผิด ได้
แต่ต้องมิใช่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมาย
“เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับ” หมายความว่า
(๑) เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพบการกระทําความผิด
(๒) ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพบการกระทําความผิดโดยตรงขึ้นไปตั้งแต่ระดับฝ่าย
กลุ่ ม กอง สํ า นั ก รองอธิ บ ดี อธิ บ ดี หรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ ว างแผน ผู้ สั่ ง การให้ มี ก ารตรวจสอบ
การประกอบกิจการน้ําบาดาล จนกระทั่งตรวจพบการกระทําความผิดเป็นผลสําเร็จ
(๓) นิติกรผู้เป็นเจ้าของสํานวน
“การตรวจพบการกระทําความผิด” หมายความว่า การที่พนักงานเจ้าหน้าที่และหรือพนักงาน
น้ําบาดาลประจําท้องที่ต รวจพบการกระทําความผิด ตามคําร้องเรีย น หรือตามปกติในอํานาจหน้าที่
หรือในกรณีอื่น ๆ และพบว่ามีผู้กระทําความผิดในทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาล และมีการ
กล่าวหาว่าได้กระทําความผิดและดําเนินคดี ในข้อหานั้น ๆ โดยมิได้มีการจับกุมผู้กระทําความผิด
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
“นิติกร” หมายความว่า นิติกรกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
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“ส่วนราชการอื่น ” หมายความว่า ส่วนราชการอื่น ใด ผู้ไ ด้รับ มอบหมายให้ป ฏิบัติห น้า ที่
ตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาล
หมวด ๑
หมวดทั่วไป
ข้อ ๕ เงินสินบนรางวัลตามระเบียบนี้ให้ตกทอดไปยังทายาทของผู้มีสิทธิรับเงินสินบนรางวัลได้
กรณีผู้มีสิทธิรับเงินสินบนรางวัลมิได้ยื่นคําขอรับเงินภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ส่วนราชการ
ได้รับเงินค่าปรับ ให้เงินสินบนและเงินรางวัลดังกล่าวตกเป็นรายได้ของแผ่นดิน
ข้อ ๖ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือมีเหตุอื่นใดที่มิได้กําหนดไว้
เฉพาะ ให้อธิบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด
หมวด ๒
การแจ้งความนําจับ
ข้อ ๗ การแจ้ งความนํ าจั บต้ อ งทํ า เป็ น หนั ง สือ ลงลายมื อชื่ อ ผู้แ จ้ งเป็น สํ าคั ญ ตามบัน ทึ ก
การแจ้งความนําจับ ตามแบบ ทบ.นจ. ๑ ท้ายระเบียบนี้หรืออาจจะทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้แจ้ง
ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือน ปี เวลา สถานที่และพฤติการณ์แห่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําผิด
โดยประสงค์ให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับโทษทางอาญาตามกฎหมาย
ในคดีเดียวกันถ้ามีผู้แ จ้งความนําจับตั้งแต่สองคนขึ้นไป ให้ถือว่าผู้แจ้งความนําจับก่อน และ
มีหลักฐานเป็นหนังสือ เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบน เว้นแต่มีการแจ้งความพร้อมกัน ให้แบ่งเท่า ๆ กัน
ชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดเกี่ยวกับสถานะบุคคลของผู้แ จ้ง ความนําจับ เอกสารแจ้งความนําจับ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถือเป็นความลับ
ข้อ ๘ บรรดาความผิ ด ทั้ ง หลายที่ เ กิ ด ขึ้น ในเขตกรุ ง เทพมหานครและเขตจั ง หวั ด อื่ น ๆ
ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอํานาจในการรับแจ้งความนําจับ
(๑) ความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(ก) อธิบดี รองอธิบดี ผู้อํานวยการสํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล ผู้อํานวยการกลุ่มนิติการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

(ข) ผู้กํากับ รองผู้กํากับ สารวัตร รองสารวัตร และนายตํารวจยศตั้งแต่ร้อยตํารวจตรี
ขึ้นไป ในสถานีตํารวจนครบาลเขตกรุงเทพมหานคร
(๒) ความผิดที่เกิดขึ้นนอกเขตกรุงเทพมหานคร
(ก) พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่จังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
(ข) ผู้กํากับ รองผู้กํากับ สารวัตร รองสารวัตร และนายตํารวจยศตั้งแต่ร้อยตํารวจตรี
ขึ้นไป ในสถานีตํารวจภูธรจังหวัด
ข้อ ๙ เมื่อได้รับการแจ้งความนําจับแล้ว ให้ผู้รับแจ้งความส่งหลักฐานการรับแจ้งความนําจับ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป พร้อมกับจัดทําสําเนาหลักฐานการรับแจ้งความนําจับโดยให้ผู้รับแจ้งความ
นําจับเป็นผู้รับรองสําเนาไว้ทุกครั้งด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้แจ้งความนําจับเก็บไว้เป็นหลักฐาน
หมวด ๓
การหักแบ่งเงินค่าปรับ
ข้อ ๑๐ ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หักเงินค่าปรับก่อนนําส่งคลังเป็น รายได้แ ผ่น ดิน
ไว้จ่ายเป็นเงินสินบนเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ดังนี้
(๑) กรณีมีการจับกุมผู้กระทําความผิดให้หักในอัตราร้อยละ ๘๐ ของเงินค่าปรับที่ได้รับ
(๒) กรณีตรวจพบการกระทําความผิดให้หักในอัตราร้อยละ ๖๐ ของเงินค่าปรับที่ได้รับ
ข้อ ๑๑ เงิน ค่าปรับ ที่หักไว้ต ามข้อ ๑๐ หรือเงิ น ค่าปรับที่ ได้รับจากเลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม ให้นําไปใช้จ่าย ดังนี้
(๑) ให้แบ่งเงินออกเป็น ๔ ส่วน
(๒) ให้นําไปจ่ายเงินสินบน ๑ ส่วน และเงินรางวัล ๒ ส่วน ในกรณีที่ไม่ต้องจ่ายเงินสินบน
ให้รวมจ่ายเป็นเงินรางวัลทั้ง ๓ ส่วน
(๓) จํานวนที่เหลืออีก ๑ ส่วนให้นําไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ข้อ ๑๒ เงินค่าปรับตามข้อ ๑๑ (๒) ให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เงินสินบนรางวัลที่หักไว้ตามระเบียบนี้ สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้นําฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง ชื่อบัญชี “เงินฝากเงินสินบนรางวัลกรมทรัพยากรน้ําบาดาล”
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(๒) เงิ น สิ น บน เงิ น รางวั ล ของพนั ก งานฝ่ า ยปกครองหรื อ ตํ า รวจ และเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
ส่ว นราชการอื่ น ที่ หั กไว้ ต ามระเบี ย บนี้ สํ า หรั บ ความผิ ด ที่ เกิ ด ขึ้ น ในเขตน้ํ า บาดาลจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ให้นําฝากไว้ที่สํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังจังหวัด
ณ อําเภอ แล้วแต่กรณี ชื่อบัญชี “เงินสินบนรางวัลของจังหวัด .... สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ..”
(๓) ภายใต้บังคับ (๑) และ (๒) เงินสินบน เงินรางวัลของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ
ที่หักไว้ตามระเบียบนี้ สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดอื่น ๆ ให้นําฝากไว้ที่สํานักงานคลังจังหวัด
หรือสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ แล้ว แต่กรณี ชื่อบัญ ชี “เงินฝากเงิน สิน บนรางวัลสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ....”
(๔) เงินรางวัลของเจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่หักไว้ตาม
ระเบีย บนี้ ให้นําฝากไว้ที่สํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ แล้ว แต่กรณี
ชื่อบัญชี “เงินฝากเงินสินบนรางวัลสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ....”
(๕) เงินรางวัลของเจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต ที่หักไว้ตามระเบียบนี้ให้นําฝากไว้
ที่สํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ แล้ว แต่กรณี ชื่อบัญ ชี “เงิน สิน บน
รางวัลของจังหวัด .... สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต .. ”
(๖) เงิน รางวัลของอธิบดี รองอธิบดี และเจ้าหน้า ที่ที่ไม่ไ ด้กําหนดในส่ว นอื่น ที่หั กไว้ต าม
ระเบียบนี้ให้นําฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง ชื่อบัญชี “เงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล”
ข้อ ๑๓ เงิ น ในส่ ว นที่ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น งานตามข้ อ ๑๑ (๓) ให้ นํ า ฝากไว้ ที่
กรมบัญชีกลาง ชื่อบัญชี “เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล”
หมวด ๔
การแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัล
ข้อ ๑๔ ถ้ามีผู้แจ้งความนําจับ ให้จ่ายเงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนําจับนั้น
ข้อ ๑๕ ให้แบ่งจ่ายเงินค่าปรับตามข้อ ๑๑ กรณีมีการจับกุม และมีผู้แจ้งความนําจับหรือ
ไม่มีผู้แจ้งความนําจับ และมีการส่งเรื่องให้กรมทรัพยากรน้ําบาดาล หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต หรือส่วนราชการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายให้
ดําเนินคดี ตามกฎหมายว่าด้วย น้ําบาดาล เป็นเงินสินบนรางวัล ดังนี้
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(๑) พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ ในอัตราร้อยละ ๓๐
(๒) กรณีค วามผิด ที่เกิดขึ้น ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัด นนทบุรี จังหวัดสมุท รปราการ
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครปฐม ให้แบ่งจ่ายดังนี้
(ก) เจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่อง ในอัตราร้อยละ ๒๘
(ข) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่อง ในอัตราร้อยละ ๓
(ค) ผู้อํานวยการสํ านักควบคุ มกิจ การน้ํ าบาดาล ในอัต ราร้อ ยละ ๘ กรณีความผิ ด
ที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร
(ง) กรณีความผิดเกิดขึ้นในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้แบ่งจ่ายดังนี้
ผู้อํานวยการสํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล ในอัตราร้อยละ ๔
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้อํานวยการ
สํานัก กอง กลุ่ม ของเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่อง ในอัตราร้อยละ ๔
(จ) เจ้าหน้าที่ในส่วน หรือฝ่าย หรือเรียกชื่ออย่างอื่นใด ซึ่งดําเนินการให้ผู้ต้องหานําเงิน
มาชําระค่าปรับตามที่ค ณะกรรมการเปรียบเทียบคดีทําการเปรีย บเทีย บ ในอัต ราร้อยละ ๓ โดยให้
ผู้อํานวยการสํานัก กอง กลุ่มซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ยื่นคําขอรับเงินรางวัล และวาง
หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลตามความเหมาะสมและปริมาณงานที่ได้รับสําหรับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
(ฉ) หากผู้มีสิทธิรับเงินใน (ก) หรือ (ข) หรือ (ง) วรรคสาม มีหลายคน ให้เฉลี่ยจ่าย
เฉพาะในส่วนนั้นเท่ากันทุกคน
(๓) กรณีความผิดที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดอื่น ๆ ให้แบ่งจ่าย ดังนี้
(ก) เจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่อง ในอัตราร้อยละ ๓๐
(ข) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่อง ในอัตราร้อยละ ๕
(ค) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้อํานวยการ
สํานัก กอง กลุ่ม ของเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่อง ในอัตราร้อยละ ๔
(ง) เจ้าหน้าที่ในส่วน หรือฝ่าย หรือเรียกชื่ออย่างอื่นใด ซึ่งดําเนินการให้ผู้ต้องหานําเงิน
มาชําระค่าปรับตามที่ค ณะกรรมการเปรียบเทียบคดีทําการเปรีย บเทีย บ ในอัต ราร้อยละ ๓ โดยให้
ผู้อํานวยการสํานัก กอง กลุ่มซึ่งเป็น ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ยื่น ขอรับเงิน รางวัล และวาง
หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลตามความเหมาะสมและปริมาณงานที่ได้รับสําหรับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
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(จ) หากผู้มีสิท ธิรับเงินใน (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) มีหลายคน ให้เฉลี่ยจ่ายเฉพาะ
ในส่วนนั้นเท่ากันทุกคน
(๔) นิติกรผู้เป็นเจ้าของสํานวน ในอัตรา ร้อยละ ๖ หัวหน้าฝ่ายนิติกรผู้เป็นเจ้าของสํานวน
ในอัต ราร้อยละ ๓ ผู้อํานวยการกลุ่มนิติการ ในอัต ราร้อยละ ๓ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหารงานทั่ว ไป
ของกลุ่มนิติการ ในอัตราร้อยละ ๓
(๕) อธิบดีในอัตราร้อยละ ๕ รองอธิบดีทุกคนรวมกัน ในอัตราร้อยละ ๘
ข้อ ๑๖ ให้แ บ่ งจ่า ยเงิน ค่าปรับตามข้อ ๑๑ สํ าหรั บกรณี ที่ต รวจพบการกระทํ าความผิ ด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับ ดังนี้
(๑) กรณีค วามผิด ที่เกิดขึ้น ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัด นนทบุรี จังหวัดสมุท รปราการ
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครปฐม ให้แบ่งจ่ายดังนี้
(ก) เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพบการกระทําความผิด ในอัตราร้อยละ ๔๐
(ข) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของผู้ตรวจพบการกระทําความผิด ในอัตราร้อยละ ๗
(ค) ผู้อํานวยการสํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล ในอัต ราร้อยละ ๑๐ กรณีความผิด
ที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร
(ง) กรณีความผิดเกิดขึ้นในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้แบ่งจ่ายดังนี้
ผู้อํานวยการสํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล ในอัตราร้อยละ ๕
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้อํานวยการ
สํานัก กอง กลุ่ม ของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพบการกระทําความผิด ในอัตราร้อยละ ๕
(จ) เจ้าหน้าที่ในส่วน หรือฝ่าย หรือเรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดําเนินการให้ผู้ต้องหานําเงินมา
ชําระค่ าปรับ ตามที่ คณะกรรมการเปรีย บเทีย บคดีทํ าการเปรี ย บเที ย บ ในอัต ราร้อ ยละ ๓ โดยให้
ผู้อํานวยการสํานัก กอง กลุ่มซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ยื่นคําขอรับเงินรางวัล และวาง
หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัล ตามความเหมาะสมและปริมาณงานที่ได้รับสําหรับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
(ฉ) หากผู้มีสิทธิรับเงินใน (ก) หรือ (ข) หรือ (ง) วรรคสาม มีหลายคน ให้เฉลี่ยจ่าย
เฉพาะในส่วนนั้นเท่ากันทุกคน
(๒) กรณีความผิดที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดอื่น ให้แบ่งจ่าย ดังนี้
(ก) เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพบการกระทําความผิด ในอัตราร้อยละ ๔๕
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(ข) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพบการกระทําความผิด ในอัตราร้อยละ ๗
(ค) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้อํานวยการ
สํานัก กอง กลุ่ม ของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพบการกระทําความผิด ในอัตราร้อยละ ๕
(ง) เจ้าหน้าที่ในส่ว นหรือฝ่า ยหรือเรีย กชื่ออย่างอื่น ซึ่งดําเนิ น การให้ผู้ต้ องหานําเงิ น
มาชําระค่าปรับตามที่ค ณะกรรมการเปรียบเทียบคดีทําการเปรีย บเทีย บ ในอัต ราร้อยละ ๓ โดยให้
ผู้อํานวยการสํานัก กอง กลุ่มซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ดังกล่าวยื่นคําขอรับเงินรางวัล และวาง
หลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลตามความเหมาะสมและปริมาณงานที่ได้รับสําหรับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
(จ) หากผู้มีสิท ธิรับเงินใน (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) มีหลายคน ให้เฉลี่ยจ่ายเฉพาะ
ในส่วนนั้นเท่ากันทุกคน
(๓) นิติกรผู้เป็นเจ้าของสํานวน ในอัตราร้อยละ ๑๐ หัวหน้าฝ่ายนิติกรผู้เป็นเจ้าของสํานวน
ในอัต ราร้อยละ ๖ ผู้อํานวยการกลุ่มนิติการในอั ต ราร้อยละ ๔ เจ้าหน้าที่ในฝ่า ยบริหารงานทั่ว ไป
ของกลุ่มนิติการ ในอัตราร้อยละ ๓
(๔) อธิบดี ในอัตราร้อยละ ๗ รองอธิบดีทุกคนรวมกัน ในอัตราร้อยละ ๑๐
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีการจับกุมและมีผู้แจ้งความนําจับหรือไม่มีผู้แจ้งความนําจับตามข้อ ๑๕
แต่ ก ารดํ า เนิ น คดี มิ ไ ด้ ส่ ง เรื่ อ งให้ ก รมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาล หรื อ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร่ว มดําเนิน การหรือมีเหตุอื่น ใดเป็นเหตุให้ไม่สามารถนํามาจ่ายเป็น เงินสินบน
รางวัลตามข้อ ๑๕ ให้เงินดังกล่าวตกเป็นรายได้ของแผ่นดิน
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับรางวัลหรือมีเหตุอื่นใด เป็นเหตุให้ไม่มีสิท ธิรับรางวัลใน
ลําดับใดในแต่ละข้อ ตามข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ ให้เงินรางวัลดังกล่าวตกเป็นรายได้แผ่นดิน
หมวด ๕
การขอรับเงินสินบนรางวัล
ข้อ ๑๙ เมื่อมีการชําระค่าปรับแล้ว ให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
หรือสํานัก กอง กลุ่ม หรือส่วนราชการอื่นใด ของเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่องหรือผู้ตรวจพบการกระทํา
ความผิดแจ้งให้กลุ่มนิติการทราบภายใน ๒ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับค่าปรับนั้น

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

ข้อ ๒๐ เงิน ค่าปรับที่ได้รับจากเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธ รรม ให้ส่ว นการคลัง สํานัก
บริ ห ารกลาง หรื อ สํ า นั ก ทรั พ ยากรน้ํ า บาดาลเขต กรมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาล หรื อ สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือส่วนราชการอื่น ซึ่งได้รับเงินค่าปรับ แจ้งให้กลุ่มนิติการ
ทราบภายในกําหนด ๒ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับค่าปรับนั้น
ข้อ ๒๑ ให้จ่ายเงินสินบนภายใน ๕ วันทําการนับแต่วันที่ส่วนการคลัง สํานักบริหารกลาง
หรื อ สํา นั กทรั พ ยากรน้ํ า บาดาลเขต กรมทรัพ ยากรน้ํ าบาดาล หรื อสํ า นั กงานทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือส่วนราชการอื่น ซึ่งได้รับค่าปรับนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๒ เมื่อกลุ่มนิติการได้รับแจ้งตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แล้ว ให้นิติกรผู้เป็นเจ้าของ
สํานวนในแต่ละคดี เป็น ผู้จัด ทําบัญ ชีสรุปรายชื่อพร้อมสัดส่ว นจํานวนเงินของผู้มีสิท ธิได้รับเงิน สิน บน
รางวัลตามแบบ ทบ. นจ. ๒ ท้ายระเบียบนี้ แจ้งต่อส่วนการคลัง สํานักบริหารกลาง หรือสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําบาดาลเขต หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือส่วนราชการอื่น
ซึ่ง ได้รั บ ค่า ปรับ ภายใน ๓ วั น ทํา การ นั บ แต่วั น ที่มี ก ารชํ าระค่า ปรับ นั้ น และให้แ จ้ งหน่ ว ยงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนรางวัลด้วย
ข้อ ๒๓ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลที่หักไว้ตามระเบียบนี้ ให้ยื่นคําขอรับเงินสินบน
ตามแบบ ทบ. นจ. ๓ หรือเงินรางวัล ตามแบบ ทบ. นจ. ๔ ท้ายระเบียบนี้โดยเร็ว ต่อหน่วยงาน
ดังต่อไปนี้
(๑) เงิ น สิ น บนรางวั ล สํ า หรั บ ความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ให้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ
ส่วนการคลัง สํานักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
(๒) เงินสิน บน เงินรางวัลของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ สําหรับความผิดที่เกิด ขึ้น
ในเขตจังหวัด เชีย งใหม่ จังหวัด ขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ให้ยื่น คําขอต่อสํานักทรัพ ยากร
น้ําบาดาล เขต ๑ ลํา ปาง สํ านัก ทรั พ ยากรน้ํ าบาดาล เขต ๔ ขอนแก่ น และสํา นักทรัพ ยากร
น้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา ตามลําดับ
(๓) ภายใต้ บัง คับตาม (๑) และ (๒) เงิ น สิ น บน เงิ น รางวั ลของพนัก งานฝ่ ายปกครอง
หรือตํารวจ สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดอื่น ๆ ให้ยื่นคําขอต่อสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

(๔) เงินรางวัลสําหรับเจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้ยื่น
คําขอต่อสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๕) เงิน รางวัลของเจ้าหน้าที่สํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต ให้ยื่นคําขอต่อสํานักทรัพยากร
น้ําบาดาลเขตในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบ
(๖) เงิ น รางวั ล ของอธิ บ ดี รองอธิ บ ดี และเจ้ า หน้ า ที่ อื่ น ให้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ ส่ ว นการคลั ง
สํานักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ข้อ ๒๔ เมื่ อ ส่ ว นการคลั ง สํ า นั ก บริ ห ารกลาง หรื อ สํ า นั ก ทรั พ ยากรน้ํ า บาดาลเขต
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือส่ว นราชการ
อื่นใด ได้รับแบบ ทบ.นจ. ๒ ตามข้อ ๒๒ และแบบ ทบ.นจ. ๓ หรือแบบ ทบ.นจ. ๔ ตามข้อ ๒๓
แล้วให้ดําเนินการตรวจสอบ เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้จัดทําผลการตรวจสอบและคําขออนุมัติให้จ่ายเงินสินบน
รางวัลต่อไป
ให้ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต หรือผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งได้รับแบบ ทบ.นจ. ๓ หรือแบบ ทบ.นจ. ๔ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน
สินบนรางวัล
หมวด ๖
การจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ข้อ ๒๕ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้ว ยการจ่ายเงินสิน บนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนิน งาน
พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ และหรือที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมวด ๗
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง
ข้อ ๒๖ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําเงิน
ฝากคลัง การพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนําส่งคลัง
พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๔๗ และหรือที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ข้อ ๒๗ ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๘ บรรดาคดี ที่ เ กิ ด ขึ้ น และคดี ยั ง ไม่ ถึ ง ที่ สิ้ น สุ ด ก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช้ บั ง คั บ
ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลตามระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ปราณีต ร้อยบาง
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

แบบ ทบ. นจ. ๑

บันทึกการรับแจงความนําจับ
สถานที่บันทึก...................................................................................
วันที่...................เดือน.........................................พ.ศ. .................
ขาพเจา................................................................อายุ.............ป อยูบานเลขที่..................................
หมูที่............หมูบาน.................................................ถนน.......................................แขวง/ตําบล..................................
เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด........................................บัตรประชาชนเลขที่..................................
ออกให ณ ...........................................................................................หมดอายุวันที่...................................................
ขอแจงความไวตอนาย/นาง/นางสาว..................................................................ตําแหนง.............................................
ดังมีรายละเอียดความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แกไขเพิ่มเติม ดังตอไปนี้......................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
เหตุเกิดที่.......................................................................................................................................................................
...............................เมื่อวันที่.................เดือน................................................พ.ศ. ....................เวลา............................
โดยขาพเจามีความประสงค

ขอรับเงินสินบน

ไมขอรับเงินสินบน

จึงขอใหดําเนินการตามกฎหมายตอไป

ลงชื่อ....................................................ผูแจงความ
(
)
ลงชื่อ.....................................................ผูรับแจงความ
(
)
ตําแหนง....................................................

แบบ ทบ. นจ. ๒
บัญชีสรุปรายชื่อพรอมสัดสวนจํานวนเงิน
ของผูมีสิทธิไดรับเงินสินบนรางวัล
สําหรับนิติกรเจาของสํานวน กกม. ทบ.
รายชื่อผูตองหา ....................................................................สถานที่เกิดเหตุ ...............................................
คดีเปรียบเทียบปรับเลขที่....................ลงวันที่...............เดือน....................................พ.ศ. ..........................
๑.
คดีอาญาศาล ..................................หมายเลขดําที่...............................หมายเลขแดงที่................................
๒. คาปรับในคดีจํานวนเงิน = .................................. บาท (....................................................................................)
๓. จํานวนเงินสินบนรางวัลที่หักจากคาปรับแลว (๖๐% หรือ ๘๐%ของเงินคาปรับ) = ....................................บาท
(.......................................................................)
๔. จํานวนเงินสินบนรางวัลตามขอ ๑๑ ที่หกั คาใชจายในการดําเนินงาน รอยละ ๒๕ แลว เหลือเปนเงินสินบนรางวัล
ที่นํามาแบงจายใหผูมีสิทธิ จํานวนเงิน = ..........................บาท (........................................................................)
๕. รายชื่อและสัดสวนจํานวนเงินของผูมีสิทธิไดรับเงินสินบนรางวัลดังนี้
กรณีตรวจพบการกระทําความผิด
กรณีมีการจับกุม
ชื่อ - ตําแหนง
ชื่อ - ตําแหนง
๑. ผูแจงความนําจับรอยละ..............=...................บาท ๑. ผูแจงความนําจับรอยละ................=..................บาท
ชื่อ.........................................................................
ชื่อ........................................................................
๒. เจาพนักงานฝายปกครองและหรือตํารวจผูจับ
๒. เจาหนาที่ผตู รวจพบการกระทําความผิด
ชื่อ ........................................................................
(๑) ชื่อ ................................................................
ตําแหนง ...............................................................
ตําแหนง .............................................................
รวม รอยละ........................=............................บาท
(๒) ชื่อ ...............................................................
ตําแหนง .............................................................
๓. เจาหนาที่ผูมีสวนรวมจับกุมผูกระทําผิด
รวม รอยละ................ = ............................... บาท
(๑) ชื่อ...................................................................
๓. ผูบังคับบัญชาระดับตน
ตําแหนง................................................................
(๑) ชื่อ ................................................................
(๒) ชื่อ.................................................................
ตําแหนง .............................................................
ตําแหนง................................................................
สังกัด ................................................................
รวม รอยละ.....................=...............................บาท
(๒) ชื่อ ...............................................................
ตําแหนง .............................................................
สังกัด .................................................................
รวม รอยละ ....................= .................................

-๒กรณีตรวจพบการกระทําความผิด
ชื่อ - ตําแหนง
๔. ชื่อ ....................................................................
ตําแหนง ผอ.สํานัก กอง กลุม
รอยละ........................ = ............................... บาท
ชื่อ .........................................................................
ตําแหนง ผอ.สนง.ทสจ. .......................................
รอยละ........................ = ............................... บาท
๕. ชื่อ .........................................................................
ตําแหนง ผอ.สนง.ทสจ. สํานัก กอง กลุม
(สําหรับเจาหนาที่ประจําสวน/ฝาย ที่ดําเนินการ
ใหผูตองหานําเงินมาชําระคาปรับ)
รอยละ........................ = ............................... บาท
๖. ผูบริหาร ทบ.
(๑) ชื่อ ....................................................................
ตําแหนง อทบ.
รอยละ...................... = .................................. บาท
(๒) ชื่อ ..................................................................
ตําแหนง รอง อทบ.
รอยละ........................ = ................................ บาท
(๓) ชื่อ ...................................................................
ตําแหนง รอง อทบ.
รอยละ................... = ..................................... บาท
๗. เจาหนาที่ กนต. ที่เปนเจาของสํานวน
(๑) ชื่อ ..................................................................
ตําแหนง ........นิติกร ....………………………….
นิติกรผูเปนเจาของสํานวน
รอยละ.................... = ................................... บาท
(๒) ชื่อ .................................................................
ตําแหนง................................................................
หัวหนาฝายนิติกรผูเปนเจาของสํานวน
รอยละ........................ = .............................. บาท

กรณีมีการจับกุม
ชื่อ - ตําแหนง
๔. ผูบังคับบัญชาระดับตน
(๑) ชื่อ ...................................................................
ตําแหนง ................................................................
สังกัด ....................................................................
(๒) ชื่อ ...................................................................
ตําแหนง .................................................................
สังกัด ....................................................................
รวม รอยละ ...............= ................................. บาท
๕. ชื่อ ..........................................................................
ตําแหนง ผอ.สํานัก กอง กลุม
รอยละ........................ = ............................... บาท
ชื่อ .........................................................................
ตําแหนง ผอ.สนง.ทสจ. .......................................
รอยละ........................ = ............................... บาท
๖. ชื่อ .........................................................................
ตําแหนง ผอ.สนง.ทสจ. ผอ.สํานัก กอง กลุม
(สําหรับเจาหนาที่ประจําสวน/ฝาย ที่ดําเนินการ
ใหผูตองหานําเงินมาชําระคาปรับ)
รอยละ........................ = .......................... บาท
๗. ผูบริหาร ทบ.
(๑) ชื่อ ....................................................................
ตําแหนง อทบ.
รอยละ...................... = .................................. บาท
(๒) ชื่อ ..................................................................
ตําแหนง รอง อทบ.
รอยละ........................ = ................................ บาท
(๓) ชื่อ ...................................................................
ตําแหนง รอง อทบ.
รอยละ................... = ..................................... บาท

-๓กรณีตรวจพบการกระทําความผิด
ชื่อ - ตําแหนง
(๓) ชื่อ .................................................................
ผูอํานวยการกลุมนิติการ
รอยละ..................... = ................ ................. บาท
(๔) ชื่อ .................................................................
หัวหนาฝายบริหารงานทัว่ ไป กนต.
รอยละ..................... = ................................. บาท

ลงชื่อ.....................................................ผูรับรอง
(...................................................)
ผูอํานวยการกลุมนิติการ

กรณีมีการจับกุม
ชื่อ - ตําแหนง
๕. เจาหนาที่ กนต. ที่เปนเจาของสํานวน
(๑) ชื่อ ..................................................................
ตําแหนง ........นิติกร ....………………………….
นิติกรผูเปนเจาของสํานวน
รอยละ.................... = ................................... บาท
(๒) ชื่อ .................................................................
ตําแหนง................................................................
หัวหนาฝายนิติกรผูเปนเจาของสํานวน
รอยละ.................... = .................................. บาท
(๓) ชื่อ .................................................................
ผูอํานวยการกลุมนิติการ
รอยละ.................... = ................ ................. บาท
(๔) ชื่อ .................................................................
หัวหนาฝายบริหารงานทัว่ ไป กนต.
รอยละ..................... = ................................. บาท

ลงชื่อ....................................................ผูสรุป
(..................................................)
ตําแหนง....................................................
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ..........

คําขอรับเงินสินบน
(สําหรับผูแจงความนําจับ)

แบบ ทบ. นจ. ๓

ยื่นตอสวนการคลัง หรือ สทบ.เขต หรือ สนง.ทสจ.

เขียนที.่ ...........................................................................................................
วันที่......................................................................................
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................................ไดแจงความนําจับไวตอ
........................................................................................ตําแหนง........................................................................................ สังกัด .............................................................
ซึ่งคดีถึงที่สุดและผูตองหาไดชําระคาปรับแลว ขาพเจาขอรับเงินสินบนตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล วาดวยการ
แบงจายเงินสินบนรางวัลและเงินคาใชจายจากเงินคาปรับทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
ลําดับที่

คดีเปรียบเทียบปรับ เลขที่ วัน/เดือน/ป

รายชื่อผูตองหา

ขอหาความผิด

จํานวนเงิน(บาท)

รวมเปนเงินจํานวน

จึงขอไดโปรดพิจารณาอนุมัติและดําเนินการเบิกจายใหดวย
ลงชื่อ...............................................................................................ผูยื่นคําขอ
(..............................................................................................)
การตรวจสอบ
ไดทําการตรวจสอบคําขอรับเงินสินบนขางตนนี้กับบัญชีสรุปรายชื่อฯ ของผูมีสิทธิรับเงินสินบนตาม
แบบ ทบ. นจ. ๒ แลว เห็นวาถูกตอง จึงเห็นควรอนุมัติใหจา ยเงินสินบนใหแก นาย/นาง/นางสาว.............................................................
จํานวน......................................................................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
(...............................................................................)
ผูแจงความนําจับ
วันที่.................เดือน.........................................พ.ศ. .....................

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

คําขอรับเงินรางวัล
(เจาหนาที่ผูมสี ิทธิไดเงินรางวัล)

แบบ ทบ. นจ. ๔

ยื่นตอสวนการคลัง หรือ สทบ.เขต หรือ สนง.ทสจ.

เขียนที.่ ...........................................................................................................
วันที่......................................................................................
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว....................................................................................ตําแหนง..............................................................................
เจาหนาที่ผูจับ/เจาหนาที่ที่ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่อันไดมาซึ่งเงินคาปรับในคดีเปรียบเทียบปรับ ดังนี้
ลําดับที่

คดีเปรียบเทียบปรับ เลขที่ วัน/เดือน/ป

รายชื่อผูตองหา

ขอหาความผิด

จํานวนเงิน(บาท)

รวมเปนเงินจํานวน

ขอรับเงินรางวัลตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล วาดวยการแบงจายเงินสินบนรางวัลและเงินคาใชจายจากเงินคาปรับ
ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๓
จึงขอไดโปรดพิจารณาอนุมัติและดําเนินการเบิกจายใหดวย
ลงชื่อ...............................................................................................ผูยื่นคําขอ
(..............................................................................................)
การตรวจสอบ
ไดทําการตรวจสอบคําขอรับเงินรางวัลขางตนนี้กับบัญชีสรุปรายชื่อฯ ของผูม ีสิทธิรับเงินรางวัลตาม
แบบ ทบ. นจ. ๒ แลว เห็นวาถูกตอง จึงเห็นควรอนุมัติใหจา ยเงินรางวัลใหแก นาย/นาง/นางสาว..............................................................
จํานวน......................................................................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.......................................................................
วันที่.................เดือน.........................................พ.ศ. .....................

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

