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ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนรางวัล
และวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเป็นการอนุวัตตามระเบียบ
กระทรวงการคลั ง ว่า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิน สิ นบนรางวัล และค่า ใช้ จ่ า ยในการดาเนิ นงาน พ.ศ. 2546
และข้ อ บั ง คั บกระทรวงการคลั งว่ าด้ ว ยการหัก เงิน ค่า ปรับ ก่อ นน าส่ งคลั ง พ.ศ. 2546 ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กาหนดประเภท และอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนาส่งคลัง ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2547
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5)
พ.ศ. 2545 และข้อ 5.1 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จา่ ย
ในการดาเนินงาน พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบน
เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนรางวัลและวิธีปฏิบัติ
ในการขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล พ.ศ. 2553
(2) ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนรางวั ลและวิธีปฏิบัติ
ในการขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2553
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“เงินค่าปรับ” หมายความว่า เงินค่าปรับที่ได้รับจากการกระทาผิดกฎหมายที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมธุรกิจพลังงาน
“เงินสินบน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนาจับตามระเบียบนี้
“เงินรางวัล” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับตามระเบียบนี้
“ผู้แจ้งความนาจับ” หมายความว่า บุคคลเดียวหรือหลายคน ซึ่งนาเบาะแสหรือเค้าเรื่อง
แห่ ง การกระท าผิ ด มาแจ้ ง แก่ ผู้ รั บ แจ้ ง ความน าจั บ จนสามารถจั บ กุ ม และลงโทษผู้ ก ระท าผิ ด ได้
แต่ ต้องมิใช่เจ้าหน้าที่ผู้จับหรือข้าราชการหรือพนักงานเจ้า หน้าที่กรมธุรกิจพลังงาน หรือสานักงาน
พลังงานจังหวัด หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ดาเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้น

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๐๔ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

“เจ้าหน้าที่ผู้จับ ” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งทาหน้าที่จับกุมผู้กระทาความผิด หรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงาน
หรือสานักงานพลังงานจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีหน้าที่ดาเนินการตามกฎหมาย
ในเรื่องนั้นและมีส่วนร่ วมในการจับกุมผู้กระทาความผิด สาหรับกรณีที่มีการจับกุมผู้กระทาความผิด
และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับนั้นสาหรับกรณี
ที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทาความผิดด้วย
“การจั บ กุ ม ” หมายความว่ า การจั บ ตั ว ผู้ ก ระท าผิ ด ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญา
“นิติกร” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานราชการที่ดารงตาแหน่งนิติกร กรมธุรกิจพลังงาน
“ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน” หมายความว่า คาใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับ
ข้อ 5 ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ การกระท าผิ ด ตามกฎหมายที่ ก าหนดในบัญ ชี แ นบท้าย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกาหนดประเภทและอัต ราการหักเงินค่ า ปรับก่ อนนาส่งคลัง
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่กาหนดเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
(๒) พระราชกาหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖
(๓) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
(๕) พระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ 6 ระเบียบนี้มิใช่ เป็นการโฆษณาให้ คามั่นแก่บุคคลใดตามกฎหมาย แต่ เป็นระเบียบ
ที่ว างไว้ เพื่อเป็ น หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาของกรมธุรกิจพลังงานที่จะจ่ ายเงินสินบนรางวัลให้ แก่
ผู้แจ้งความนาจับหรือเจ้าหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็ นผู้ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่อันได้มาซึ่ง
เงิ น ค่ า ปรั บ ตามแต่ จ ะเห็ น สมควรเท่ า นั้ น การพิ จ ารณาของผู้ มี อ านาจตามที่ ก าหนดในระเบี ย บนี้
ถือเป็นเด็ดขาด ผู้ใดจะนาไปฟ้องร้องเป็นคดีมิได้
ข้อ 7 ให้อธิบดีกรมธุรกิ จพลังงานเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจวินิจฉัย
ชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบนี้ ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด
หมวด ๑
การหักและนาฝากเงินค่าปรับ
ข้อ 8 ให้หักเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ ก่อนนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินไว้จ่าย
เป็นเงินสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในอัตรา ดังต่อไปนี้
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(1) กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทาความผิด ให้หักไว้อัตราร้อยละ 80 ของเงินค่าปรับที่ได้รับ
(2) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทาความผิด ให้หักไว้อัตราร้อยละ 60 ของเงินค่าปรับที่ได้รับ
ข้อ 9 เงิ น ในส่ ว นที่ จ ะต้ อ งน าไปจ่ า ยเป็ น เงิ น สิ น บนหรื อ เงิ น รางวั ล ให้ น าฝากไว้ ที่
กรมบัญชีกลาง หรือสานักงานคลังจังหวัด หรือสานักงานคลังจังหวัด ณ อาเภอ แล้วแต่กรณี โดยเปิด
บัญชีแยกต่างหากจากบัญชีเงินฝากอื่นชื่อ “บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมธุรกิจพลังงาน”
สาหรับเงินในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ให้นาฝากไว้ที่กรมบัญชีกลางชื่อ “บัญชี
เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน”
หมวด ๒
การแจ้งความนาจับ
ข้อ 10 ผูร้ ับแจ้งความนาจับตามระเบียบนี้ ได้แก่
(1) พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(2) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดาเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้น
ข้อ ๑1 การแจ้งความนาจับต่อผู้รับแจ้งความนาจับสามารถดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งความด้วยตนเองโดยแสดงตนต่อผู้รับแจ้งความนาจับ
(๒) แจ้ ง ความโดยทางโทรศั พ ท์ ไปรษณี ย์ โทรสาร สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่น หรือวิธีการอื่นใด
ข้อ 12 เมื่อได้รับแจ้งความนาจั บ ให้ผู้รับแจ้งความนาจับจัดทาบันทึกการแจ้งความนาจับ
ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เป็นจานวนสองฉบับมีข้อความถูก ต้องตรงกัน โดยให้ผู้แจ้งความนาจับ
หนึ่ งฉบับและผู้รับแจ้งความนาจับเก็บรักษาไว้อีกหนึ่งฉบับเพื่อเป็นหลักฐานก่อนการจับกุม เว้นแต่
ในกรณีจาเป็นเร่งด่วน ซึ่งถ้ ารั้งรอไว้ผู้กระทาความผิดอาจหลบหนีไปได้ ผู้รับแจ้งความนาจับจะจัดทา
บันทึกการแจ้งความนาจับในภายหลังก็ได้
ถ้าผู้แจ้งความนาจับไม่ประสงค์ จะเปิดเผยชื่อ ให้ ผู้รับแจ้งความนาจับบันทึกไว้และให้ถือว่า
ผูแ้ จ้งความนาจับไม่ประสงค์ขอรับเงินสินบนและจะฟ้องร้องหรือทวงถามไม่ได้
หมวด ๓
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)

13 เงินสินบนและเงินรางวัลจะจ่าย เมื่อ
คดีเลิกกัน โดยมีการจับกุมและเปรียบเทียบคดีและได้มีการชาระค่าปรับแล้ว
คดีเลิกกัน โดยไม่มีการจับกุม แต่มีการเปรียบเทียบคดีและได้มีการชาระค่าปรับแล้ว
คดีถึงที่สุด โดยมีการชาระค่าปรับต่อศาลและกรมธุรกิจพลังงานได้รับเงินค่าปรับแล้ว
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ข้อ ๑4 เงินค่าปรับที่หักไว้ตามข้อ 8 หรือเงินค่าปรับที่ได้รับชาระตามคาพิพากษาของศาล
ให้นาไปจ่าย ดังต่อไปนี้
(1) จานวนร้อยละ 25 ให้นาไปจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
(2) จานวนร้อยละ 25 ให้นาไปจ่ายเป็นเงินสินบน
(3) จานวนร้อยละ 50 ให้นาไปจ่ายเป็นเงินรางวัล
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ต้องจ่ายเงินสินบน ให้รวมจ่ายเป็นเงินรางวัลจานวนร้อยละ 75
ข้อ ๑5 ในกรณีที่มีผู้แจ้งความนาจับหลายคน ให้จ่ายเงินสินบนแก่ผู้ที่แจ้งความนาจับก่อน
แต่ถ้ามีผู้แจ้งความนาจับหลายคนพร้อมกัน ให้แบ่งจ่ายเงินสินบนเท่า ๆ กันทุกคน
ข้อ ๑6 ให้จ่ายเงินรางวัลตามอัตรา ดังนี้
(1) จานวนร้อยละ ๑๕ ให้ จ่ายแก่กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และ
รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
(2) จานวนร้อยละ ๖๐ ให้ จ่ายแก่กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบโดยตรง ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจพบการกระทาความผิด รวบรวมพยานหลักฐาน มีส่วนร่วมพิสูจน์ความผิดและทาสานวนคดี
ผู้บังคับบัญชาซึ่งควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ ตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานจนพบ
การกระทาความผิดและทาสานวนคดี ผู้ทาการเปรียบเทียบ เจ้าหน้าที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งทาหน้าที่จับกุมผู้กระทาความผิด หรือพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญา
(3) จานวนร้อยละ 15 ให้จ่ายแก่กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงาน
ได้แก่ เลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มนิติการ นิติกรผู้รับผิดชอบตรวจสอบหรือติดตามคดีเพื่อเบิกจ่ายเงิน
สินบนรางวัล หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการเบิ กจ่าย
เงินสินบนรางวัล
(4) จานวนร้อยละ 10 ให้จ่ายแก่กลุ่มผู้สนับสนุนอื่น ได้แก่ เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่น ๆ
ซึ่งช่ว ยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้จับในการตรวจสอบจับกุมผู้กระทาความผิด หรือดาเนินการสนับสนุนใด ๆ
อันเป็นประโยชน์เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจับกุมและการดาเนินคดี
การจ่ายเงิน รางวัลตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายตามสัด ส่ วนของการมีส่ วนร่ วมในการปฏิบัติงาน
โดยให้ระบุชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงิน พร้อมทั้งสัดส่วนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มในบัญชี
ส่วนเฉลี่ยท้ายระเบียบนี้ เพื่อประกอบการยื่นคาขอรับเงินรางวัลด้วย
ในกรณีไม่มีผู้มีสิทธิได้รับเงินในกลุ่มหน่ วยงานสนับสนุนอื่น ให้ นาเงินในส่วนดังกล่าวรวมจ่าย
เป็นเงินรางวัลของกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง
ในกรณี ที่ พ นั ก งานสอบสวนส่ ง เรื่ อ งให้ ก รมธุ ร กิ จ พลั ง งานหรื อ ส านั ก งานพลั ง งานจั ง หวั ด
ดาเนินการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงานหรือสานักงานพลังงานจังหวัด
เป็นผู้ตรวจพบการกระทาความผิด หรือมีส่วนร่วมในการพิสูจน์ความผิด หรือจับกุมผู้กระทาความผิด
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ให้ เ จ้ า หน้ าที่ ของกรมธุรกิ จ พลั งงานหรื อ พลัง งานจั งหวัด ซึ่ ง เป็ นผู้ ต รวจสอบส านวนคดีและผู้ ทาการ
เปรียบเทียบปรับเป็นผู้มีสิทธิรับเงินในกลุ่มผู้สนับสนุนอื่น
ข้อ ๑7 ในกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินคนใดคนหนึ่งสละสิทธิไม่ขอรับเงินรางวัล หรือมีผู้ถูกตัดสิทธิ
ในการรับเงินรางวัล ให้นาส่วนของผู้นั้นมาเฉลี่ยจ่ายแก่ผู้มีสิทธิรับเงินภายในกลุ่มนั้น แต่หากไม่มีผู้มีสทิ ธิ
ได้รับเงินในกลุ่มดังกล่าว ให้นาส่วนของผู้นั้นนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
ข้อ ๑8 ในกรณีที่การจับกุมผู้กระทาผิดรายใด มีเหตุสมควรเพิ่มอัตราส่ วนแบ่งของผู้จับกุม
คนใดเป็นพิเศษ เช่น ได้รับอันตรายถึงบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต ให้อธิบดีพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
และคาสั่งของอธิบดีให้ถือว่าเป็นที่สุด
ข้อ 19 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลถึงแก่กรรม หรือมีความจาเป็นอื่นใด
ไม่สามารถยื่นคาขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลได้ ให้ทายาทโดยธรรม ผู้จัดการมรดก หรือผู้ บังคับบัญชา
ของผู้นั้นเป็นผู้ดาเนินการแล้วแต่กรณี
ข้อ 20 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ให้นาไปจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิ บั ติ ง านตามอ านาจหน้ า ที่ อั น ได้ มาซึ่ งเงิ น ค่า ปรั บนั้ นได้ ตามความจ าเป็ น และโดยประหยัด
ตามงบรายจ่าย ดังต่อไปนี้
(1) งบบุคลากร ยกเว้นรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจา
(2) งบดาเนินงาน
(3) งบลงทุน
ทั้งนี้ ในการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุว่าขอเบิกจ่ายจากเงินฝากคลังรหัส 679
ชื่อบัญชี “บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน” โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๔
การขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล
ข้อ 21 ให้ ผู้ แ จ้ ง ความน าจั บหรือ เจ้ า หน้ าที่ ผู้ จั บ ยื่ นค าขอรั บเงิ นสิ น บนหรื อ เงิ น รางวัลต่ อ
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามแบบที่กรมธุรกิจพลังงานกาหนดภายใน ๙๐ วัน
นับจากวันเปรียบเทียบปรับ หรือนับจากวันที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับเงินค่าปรับจากศาล แล้วแต่กรณี
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) บันทึกการแจ้งความนาจับ หรือสาเนาบันทึกประจาวันแจ้งความนาจับ หรือหลักฐาน
การแจ้ ง ความน าจั บ อื่ น ใดที่ พ นั ก งานฝ่ า ยปกครองหรื อ ต ารวจตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญาออกให้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง แล้วแต่กรณี (กรณีขอรับเงินสินบน)
(2) สาเนาบันทึกการจับกุม (กรณีมีการจับกุม)
(3) หนังสือมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมคนหนึ่งคนใดเป็นผู้รับเงินรางวัล (ถ้ามี)
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(4) บัญชีส่วนเฉลี่ย
(5) สาเนาคาพิพากษาคดีถึงที่สุด หรือหนังสือแจ้งผลคดีของพนักงานอัยการว่ าคดีถึงที่สุด
(กรณีเงินค่าปรับตามคาพิพากษาของศาล)
(6) หลั ก ฐานการเป็ น ทายาทโดยธรรมหรื อ ผู้ จั ด การมรดก (กรณี ผู้ แ จ้ ง ความน าจั บ หรื อ
เจ้าหน้าที่ผู้จับถึงแก่กรรม)
(7) ส านวนคดี บั น ทึ ก การเปรี ย บเที ย บคดี หรื อ เอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงให้ เ ห็น ถึงสิทธิ
ในการได้รับเงินรางวัล
(8) รายงานการรับและนาส่งเงินค่าปรับ
ข้อ 22 เมื่อได้รับคาขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามข้อ 21 แล้ว ให้นิติกรตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งว่ า ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ เงิ น สิ น บนหรื อ เงิ น รางวั ล เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ตามระเบี ย บนี้ ห รื อ ไม่
โดยพิจารณาเอกสารการรับแจ้งความน าจับ คาขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล การรับรองผลคดี
และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
เมื่อพิจารณาแล้ว เห็ น ว่าผู้ยื่น คาขอเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินและในบัญชี ส่วนเฉลี่ยระบุร ายชื่ อ
ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามระเบี ย บนี้ แ ล้ ว ให้ ถื อ ว่ า บั ญ ชี ส่ ว นเฉลี่ ย ดั ง กล่ า วเป็ น ที่ สุ ด
และให้เสนออธิบดีหรือผู้ ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามบั ญชี
ส่วนเฉลี่ยนั้น หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้อง หรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด หรือระบุรายชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินในบัญชีส่วนเฉลี่ยไม่ครบถ้วนตามเอกสารหลักฐานที่ปรากฏ ให้แจ้งผู้ยื่นคาขอให้ดาเนินการ
แก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในกาหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
โดยจดหมายลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีการอื่นใดที่มีหลักฐานการได้ส่งเอกสารนั้น เช่น โทรสาร
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือบันทึกข้อความ เป็นต้น หากผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐาน
ให้ ถูกต้องครบถ้ว นตามกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้เสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคาสั่ง
ระงับการจ่ ายเงินสินบนหรือเงิน รางวัลไว้ก่อนจนกว่าจะได้ดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐาน
ให้ถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๒3 ในกรณีที่มีการส่งเงินค่าปรับที่หักไว้ให้กรมธุรกิจพลังงานแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นคาขอรับ
เงินสินบนหรือเงินรางวัล ให้นิติกรตรวจสอบและติดตามสานวนคดีและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสนออธิบดีพิจารณาว่าผู้ใดมีสิทธิขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลแล้วให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้นั้น
ทราบเพื่อยื่น คาขอรับเงินสินบนหรือรางวัลภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
หากผู้นั้นไม่ยื่นคาขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิไม่ขอรับ
เงินสินบนหรือเงินรางวัล และให้นาเงินส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน
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หมวด 5
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 24 ให้ จ่ า ยเงิ น สิ น บนหรื อ เงิ น รางวั ล ให้ แ ก่ ผู้ มี สิ ท ธิ โดยผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ 25 ให้กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุจัดทาทะเบียนคุมเกี่ยวกับรายละเอียดการรับเงินค่าปรับ
การรับและจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
บรรดาเงิ น สิ น บนรางวั ล ที่ ค้ า งจ่ า ยในทะเบี ย นคุ ม ถ้ า ผู้ มี สิ ท ธิ มิ ไ ด้ เ รี ย กเอาภายใน 3 ปี
นับแต่วันที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับเงินค่าปรับ ให้ตกเป็นของแผ่นดินและให้นาเงินนั้นส่งคลังต่อไป
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานคงเหลือ หรือเงินสินบนรางวัล
ที่ค้างจ่ายตามวรรคสอง ให้กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุนาเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน
ข้อ 26 วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ เงิ น การเบิ ก เงิ น การจ่ า ยเงิ น การ เก็ บ รั ก ษาเงิ น
การนาเงินฝากคลัง การพัสดุ หรือวิธีปฏิบัตอิ ื่นใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ
กรณีเงินงบประมาณรายจ่าย
หมวด 6
บทเฉพาะกาล
ข้อ 27 ภายใต้บังคับข้อ 25 วรรคสอง บรรดาเงินสินบนรางวัลที่ค้างจ่ายอยู่ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ มีผลใช้บังคับ แต่ยังไม่พ้น กาหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับ
เงินค่าปรับ ให้นิติกรตรวจสอบกับสานวนคดีเพื่อพิจารณาว่าผู้ใดมีสิทธิรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลในคดีนั้น
และให้ดาเนินการแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินทราบ โดยจดหมายลงทะเบียนตอบรับ พร้อมทั้งระบุกาหนด
ระยะเวลาให้ยื่นคาขอรับเงินและดาเนินการตามระเบียบนี้ต่อไป
ข้อ 28 คาขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลที่ได้ยื่นไว้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้น
มิ ใ ห้ น าระเบีย บนี้ มาใช้บัง คับและให้ ด าเนิ นการตามระเบีย บกรมธุร กิจ พลัง งาน ว่ า ด้ วยหลั กเกณฑ์
การจ่ายเงินสินบนรางวัลและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2
นันธิกา ทังสุพานิช
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

บันทึกการแจ้งความนําจับ
ตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

สถานที่บันทึก.................................................................
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ…………… เวลา..............น.
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................อายุ..............ปี
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน...................................................................................... อยู่บ้านเลขที่.........................
ถนน................................................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต.....................จังหวัด.............................
ได้มาแจ้งความต่อ.....................................................................................ตําแหน่ง.................................................
ว่า เมื่อวันที่.......................................................................ข้าพเจ้าได้พบเห็นว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมาย
พระราชกําหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
ณ สถานที่ ..................................................................................................................................................................
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําผิด ดังนี้ ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
จึงขอให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่โดยไม่ชักช้า ในการนี้ผู้แจ้งความนําจับ
ประสงค์ขอรับเงินสินบน
ไม่ประสงค์ขอรับเงินสินบน
ลงชื่อ ...........................................................ผู้แจ้งความนําจับ
(.......................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับแจ้งความนําจับ
(.......................................................)
ตําแหน่ง................................................................
หมายเหตุ:
๑. เงินสินบนจะจ่าย เมื่อ
(๑) คดีเลิกกัน โดยมีการจับกุมและเปรียบเทียบคดีและได้มีการชําระค่าปรับแล้ว
(๒) คดีเลิกกัน โดยไม่มีการจับกุม แต่มีการเปรียบเทียบคดีและได้มีการชําระค่าปรับแล้ว
(๓) คดีถึงที่สุด โดยมีการชําระค่าปรับต่อศาลและกรมธุรกิจพลังงานได้รับเงินค่าปรับแล้ว
๒. ถ้าผู้แจ้งความนําจับไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ ให้ผู้รับแจ้งความนําจับบันทึกไว้และให้ถือว่าผู้แจ้งความนําจับไม่ประสงค์ขอรับเงิน
สินบนและจะฟ้องร้องหรือทวงถามไม่ได้

แบบคําขอรับเงินสินบน
ตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

เขียนที่.................................................................
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ……………
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................อายุ..............ปี
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน...................................................................................... อยู่บ้านเลขที่.........................
ถนน................................................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต.....................จังหวัด.............................
ได้มาแจ้งความเบาะแสหรือเค้าเงื่อนแห่งการกระทําความผิดแก่ทางราชการในความผิดฐานตามกฎหมาย
พระราชกําหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
ฐาน..................................................................................................ตามมาตรา........................................................
โดยแจ้งความไว้ต่อ................................................................................ตําแหน่ง....................................................
เมื่อวันที่.................................................................................................................................................................
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จ่ายเงินสินบนให้ขา้ พเจ้าต่อไป
ลงชื่อ.............................................................ผู้ขอรับเงินสินบน
(........................................................)
เลขที่รับ.......................................
วันที่..........................................
สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐาน
บันทึกการแจ้งความนําจับ หรือสําเนาบันทึกประจําวันแจ้งความนําจับ หรือหลักฐานการแจ้งความนําจับอื่นใดที่พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาออกให้ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง แล้วแต่กรณี
หลักฐานการเป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดก (กรณีผู้แจ้งความนําจับถึงแก่กรรม)
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
สําเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
ลงชื่อ................................................................ผู้รับคําขอ
(........................................................)
ตําแหน่ง....................................................................

แบบคําขอรับเงินรางวัล
ตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
(กรณีเปรียบเทียบปรับ)

เขียนที่.................................................................
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ……………
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว...................................................................................ตําแหน่ง............................
สั ง กั ด ......................................................................................พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ จั บ จํ า นวน..................คน
ดังรายละเอียดแนบท้าย มีความประสงค์ขอเบิกเงินรางวัล ตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในคดีเปรียบเทียบปรับเลขที่.......................
ชื่ อ ผู้ ต้ อ งห า........................................................................................................ใน ความผิ ด ฐาน
..............................................................................................ตามมาตรา.................................................................
แห่งพระราชกําหนด/พระราชบัญญัติ.......................................................................................................................
โดยคดีนี้
มีผู้แจ้งความนําจับ คือ นาย/นาง/นางสาว...........................................................................
ไม่มีผู้แจ้งความนําจับ โดยหากปรากฏภายหลังว่ามีผู้แจ้งความนําจับ ข้าพเจ้ายินดีคืนเงินในส่วน
ของผู้แจ้งความนําจับให้กรมธุรกิจพลังงานเพื่อดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บัดนี้
คดี เ ลิ ก กั น โดยมี ก ารจั บ กุ ม และเปรี ย บเที ย บคดี แ ละได้ มี ก ารชํ า ระค่ า ปรั บ แล้ ว เมื่ อ วั น ที่
...................................................จํานวนเงินค่าปรับ................................................................บาท
(.........................................................)
คดีเลิกกัน โดยไม่มีการจับกุม แต่มีการเปรียบเทียบคดีและได้มีการชําระค่าปรับแล้ว เมื่อวันที่
..............................จํานวนเงินค่าปรับ...................................บาท (...............................................)
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ.............................................................ผู้ขอรับเงินรางวัล
(........................................................)

รายละเอียดแนบท้ายแบบคําขอรับเงินรางวัล
ตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
(กรณีเปรียบเทียบปรับ)

ที่

ชื่อ-สกุล

เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน

เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย*

ลายมือชื่อ

*หมายเหตุ: สําหรับผู้ที่มิได้สังกัดกรมธุรกิจพลังงานที่ยื่นขอรับเงินรางวัลครั้งแรก โปรดแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
๑. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
๒. สําเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
เลขที่รับ.......................................
วันที่..........................................
สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐาน
สําเนาบันทึกการจับกุม (กรณีมีการจับกุม)
หนังสือมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมคนหนึ่งคนใดเป็นผู้รับเงินรางวัล (ถ้ามี)
บัญชีส่วนเฉลี่ย
สํานวนคดี บันทึกการเปรียบเทียบคดี หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงสิทธิในการได้รับเงินรางวัล
รายงานการรับและนําส่งเงินค่าปรับ
หลักฐานการเป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดก (กรณีเจ้าหน้าที่ผู้จับถึงแก่กรรม)
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
ลงชื่อ................................................................ผู้รับคําขอ
(........................................................)
ตําแหน่ง....................................................................

แบบคําขอรับเงินรางวัล
ตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
(กรณีศาลมีคําพิพากษาลงโทษจําเลย)

เขียนที่.................................................................
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ……………
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว...................................................................................ตําแหน่ง............................
สั ง กั ด ......................................................................................พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ จั บ จํ า นวน..................คน
ดังรายละเอียดแนบท้าย มีความประสงค์ขอเบิกเงินรางวัล ตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในคดีศาล....................................................
คดีหมายเลขแดงที่......................................... ชื่อจําเลย............................................................................................
ในความผิดฐาน....................................................................ตามมาตรา.................................................................
แห่งพระราชกําหนด/พระราชบัญญัติ.......................................................................................................................
โดยคดีนี้
มีผู้แจ้งความนําจับ คือ นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................
ไม่มีผู้แจ้งความนําจับ โดยหากปรากฏภายหลังว่ามีผู้แจ้งความนําจับ ข้าพเจ้ายินดีคืนเงินในส่วน
ของผู้แจ้งความนําจับให้กรมธุรกิจพลังงานเพื่อดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ได้มีการชําระค่าปรับต่อศาลและสํานักงานศาลยุติธรรมนําส่งค่าปรับที่หักให้กรมธุรกิจพลังงานแล้ว
เมื่อวันที่..............................จํานวนเงินค่าปรับ...................................บาท (.........................................................)
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายต่อไป
ลงชื่อ..........................................ผู้ขอรับเงินรางวัล
(.......................................)

รายละเอียดแนบท้ายแบบคําขอรับเงินรางวัล
ตามระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
(กรณีศาลมีคําพิพากษาลงโทษจําเลย)

ที่

ชื่อ-สกุล

เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน

เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย

ลายมือชื่อ

*หมายเหตุ: สําหรับผู้ที่มิได้สังกัดกรมธุรกิจพลังงานที่ยื่นขอรับเงินรางวัลครั้งแรก โปรดแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
๑. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
๒. สําเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

เลขที่รับ.......................................
วันที่ .......................................
สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐาน
สําเนาบันทึกการจับกุม (กรณีมีการจับกุม)
หนังสือมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมคนหนึ่งคนใดเป็นผู้รับเงินรางวัล (ถ้ามี)
บัญชีส่วนเฉลี่ย
สําเนาคําพิพากษาคดีถึงที่สุดหรือหนังสือแจ้งผลคดีของพนักงานอัยการว่าคดีถึงที่สุด
สํานวนคดี หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงสิทธิในการได้รับเงินรางวัล
รายงานการรับและนําส่งเงินค่าปรับ
หลักฐานการเป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดก (กรณีเจ้าหน้าที่ผู้จับถึงแก่กรรม)
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
ลงชื่อ............................................ผู้รับคําขอ
(.......................................)
ตําแหน่ง...............................................

บัญชีส่วนเฉลี่ย

กลุ่ม

หน่วยงานผู้ขอเบิก.......................................................................................

ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

ระดับ

ได้ในฐานะ*

 ผู้บริหาร
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง
 เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงาน
 ผู้สนับสนุนอื่น

สัดส่วนการมี
ส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ: *ได้ในฐานะ ให้ระบุหมายเลข ดังนี้
(๑) เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพบการกระทําความผิด รวบรวมพยานหลักฐาน ร่วมพิสูจน์ความผิด และทําสํานวนคดี
(๒) ผู้บังคับบัญชาซึ่งควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานจนพบการกระทําความผิด
และทําสํานวนคดี
(๓) เจ้าหน้าที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ
(๔) พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งทําหน้าที่จับกุมผู้กระทําความผิด
(๕) พนักงานสอบสวน
(๖) ผู้ทําการเปรียบเทียบ (ผู้ใช้อํานาจเปรียบเทียบคดี)
(๗) ผู้ตรวจสอบสํานวนคดีและผู้ทําการเปรียบเทียบ
(๘) อื่นๆ .....(ระบุ).................................................................................

จํานวนเงิน
(บาท)

ลายมือชื่อ

โดย:
(๑)-(6) สําหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง
(7) กรณีพนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้กรมธุรกิจ
พลังงานหรือสํานักงานพลังงานจังหวัดดําเนินการ
เปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย โดยไม่มีส่วนร่วมใน
การพิสูจน์ความผิด หรือจับกุมผู้กระทําความผิด
ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๖ วรรคสี่
(๘) สําหรับกลุ่มผู้สนับสนุนอื่น/กลุ่มผู้บริหาร/
เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของกรมธุรกิจ
พลังงาน ให้ระบุการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

