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ระเบียบกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และการจายเงินสินบนรางวัล พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่ปจจุบันกระทรวงการคลังไดยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินรางวัล
ในคดีจับกุมผูกระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการขนสงทางบกและการเดินเรือ พ.ศ. ๒๕๓๕ และไดออก
ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยการหักเงินคาปรับกอนนําสงคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินสินบนรางวัลและคาใชจาย
ในการดําเนิน งาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดประเภท และอัตรา
การหักเงินคาปรับกอนนําสงคลัง และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดประเภท และอัตราการหักเงิน
คาปรับกอนนําสงคลัง (ฉบับที่ ๓) โดยอนุญาตใหกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีหักเงินคาปรับ
ไวจายเปนเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงานได ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติตามขอบังคับ
กระทรวงการคลังวาดวยการหักเงินคาปรับกอนนําสงคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไข เปนไปดวยความเรียบรอย
เหมาะสม อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินสินบนรางวัล
และคาใชจายในการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีจึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี วาดวยหลักเกณฑ
วิธีการ และการจายเงินสินบนรางวัล พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่มีไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหอธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี รักษาการตามระเบียบนี้
ขอ ๕ ใหยกเลิก บรรดาระเบียบ คําสั่ง และประกาศ ของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ที่ออกตามความในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินรางวัลในคดีจับกุมผูกระทําผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการขนสงทางบกและการเดินเรือ พ.ศ. ๒๕๓๕
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ขอ ๖ ในระเบียบนี้
(๑) “กรม” หมายความวา กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
(๒) “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
(๓) “คาปรับ” หมายความวา คาปรับที่ไดรับจากผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในนานน้ําไทย และพระราชบัญญัติเรือไทย ในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดประเภท
และอัตราการหักเงินคาปรับกอนนําสงคลัง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือที่แกไข
เพิ่มเติม
(๔) “เงินสินบน” หมายความวา เงินที่จายใหแกผูแจงความนําจับ ในคดีที่เจาหนาที่ทําการจับกุมตัว
ผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย และพระราชบัญญัติเรือไทย ในประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดประเภท และอัตราการหักเงินคาปรับกอนนําสงคลัง (ฉบับที่ ๓)
ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือที่แกไขเพิ่มเติม และไดมีการลงโทษผูกระทําผิดเปนผลสําเร็จ
เนื่องจากการแจงความของผูแจงความนําจับ
(๕) “เงินรางวัล” หมายความวา เงินที่จายใหแกเจาหนาที่ผูจับและไดมีการลงโทษผูกระทําความผิด
เปนผลสําเร็จในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย และพระราชบัญญัติเรือไทย
ในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดประเภท และอัตราการหักเงินคาปรับกอนนําสงคลัง
(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือที่แกไขเพิ่มเติม
(๖) “ผูแจงความนําจับ” หมายความวา บุคคลเดียวหรือหลายคน ซึ่งนําเบาะแส หรือเคาเงื่อน
แหงการกระทําความผิดมาแจงแกทางราชการ จนทางราชการสามารถลงโทษผูกระทําผิดได แตตอง
มิใชเจาหนาที่ผูจับหรือขาราชการ หรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้น
(๗) “เจาหนาที่ผูจับ” หมายความวา พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งทําหนาที่จับกุมผูกระทําความผิด หรือขาราชการหรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่
ดําเนิน การตามกฎหมายในเรื่องนั้น และมีสวนร วมในการจับ กุม ผูกระทํา ความผิด สํ าหรับกรณีที่ มี
การจับกุมผูกระทําความผิด และใหหมายความรวมถึงเจาหนาที่ที่ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่อันไดมา
ซึ่งเงินคาปรับนั้นสําหรับกรณีที่ไมมีการจับกุมผูกระทําผิดดวย
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๗ ระเบียบนี้มิใชเปน การโฆษณาใหคํามั่น แกบุคคลใดตามกฎหมาย แตเปนระเบียบ
ที่วางไวเพื่อเปนหลักเกณฑในการพิจารณาของทางราชการ ที่จะจายเงินสินบนรางวัลใหแกผูแจงความนําจับ
หรือเจาหนาที่ของสวนราชการ ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่อันไดมาซึ่งเงินคาปรับตามแตจะเห็นสมควร
เทานั้น การพิจารณาของผูมีอํานาจตามที่กําหนดในระเบียบนี้ถือเปนที่สุด ผูใดจะนําไปฟองรองเปนคดีมิได
ขอ ๘ ใหบุคคลดังตอไปนี้ เปนผูหักเงินคาปรับกอนนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
(๑) ผูอํานวยการกองคลัง หรือขาราชการที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว สําหรับความผิด
ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(๒) หัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ํา หรือขาราชการที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว
สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๓) เจาหนาที่อื่น ๆ ที่อธิบดีมอบหมาย
หมวด ๒
ผูมีอํานาจในการรับแจงความนําจับ รับรองผลคดี
สวนที่ ๑
ผูมีอํานาจในการรับแจงความนําจับ
ขอ ๙ ใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้ มีอํานาจในการรับแจงความนําจับ
(๑) อธิบดี
(๒) รองอธิบดี
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(๓) ผูอํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา ผูอํานวยการสวนตรวจการเดินเรือ
หรือขา ราชการที่ป ฏิบัติง านในสํานัก ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอ มทางน้ําที่ไ ดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา สําหรับความที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(๔) ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ํา หรือหัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ํา หรือ
ข า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสํ า นั ก งานการขนส ง ทางน้ํ า หรื อ สํ า นั ก งานการขนส ง ทางน้ํ า สาขา
ที่ผูอํานวยการสํานักงาน หรือหัวหนาสํานักงาน มอบหมาย เฉพาะความผิดที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่
(๕) เจาหนาที่อื่น ๆ ที่อธิบดีมอบหมาย
สวนที่ ๒
ผูมีอํานาจในการรับรองผลคดี
ขอ ๑๐ กรณีที่สามารถทําการเปรียบเทียบปรับ ไดแกผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
ขอ ๑๑ กรณีผูกระทําผิดยินยอมชําระคาปรับในอัตราอยางสูง ไดแก อธิบดีหรือที่อธิบดีมอบหมาย
ขอ ๑๒ กรณีคาปรับที่ไดรับชําระตามคําพิพากษา ไดแก ผูอํานวยการสํานักความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอมทางน้ํา กรณีความผิดที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ํา
กรณีความผิดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขอ ๑๓ กรณีอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกําหนด
หมวดที่ ๓
เงินสินบน
สวนที่ ๑
ผูมีอํานาจในการสั่งจายเงินสินบน
ขอ ๑๔ ใหอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการสั่งจายเงินสินบน
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สวนที่ ๒
การแจงความนําจับและการรับแจงความนําจับ
ขอ ๑๕ การแจงความนําจับ ใหแจงตอผูมีอํานาจรับแจงความนําจับ โดยมีเจตนาจะใหผูถูกกลาวหา
วากระทําผิดนั้นไดรับโทษ
ขอ ๑๖ ในคดีเดียวกัน ถามีผูแจงความนําจับตั้งแตสองรายขึ้นไป ใหถือวาผูแจงความนําจับ
ที่ไดแจงไวกอน เปนผูมีสิทธิไดรับเงินสินบน
ขอ ๑๗ ในกรณีผูแจงความนําจับมีความจําเปนตองแจงความโดยวิธีปดนาม ใหผูแจงความนําจับ
พิม พลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อไดโดยไมตองระบุน าม แตใ หผูรับ แจงความลงนามรับรองไว
ในหลักฐานการรับแจงความดวย
ขอ ๑๘ การรับ แจง ความนํ าจั บ ให ก ระทํ า เป น ลายลัก ษณ อัก ษร ตามแบบบั น ทึ ก การรั บ
แจงความนําจับ (แบบ ขน. ๑) และใหผูมีอํานาจรับแจงความนําจับสอบถามผูแจงความนําจับถึง วัน เดือน ป
เวลา สถานที่และขอเท็จจริง ลักษณะแหงความผิด พฤติการณตาง ๆ ที่ความผิดนั้นไดกระทําลงไป
หรือรายละเอียดอื่น ที่จะเปนประโยชนแกการจับกุม แลวใหบัน ทึกรายละเอียดนั้น ไวใ นแบบบันทึก
การรับแจงความนําจับ และมอบเอกสารสวนทายของแบบบันทึกการรับแจงความนําจับ ใหแกผูแจง
ความนําจับไวเปนหลักฐานดวย
การรับแจงความนําจับ ใหผูมีอํานาจรับแจงความนําจับ สอบถามผูแจงความนําจับดวยวาประสงค
ขอรับเงินสินบนหรือไม หากผูแจงความนําจับไมประสงคขอรับเงินสินบน ใหบันทึกไวและใหผูแจงความ
นําจับลงลายมือชื่อไว หากผูแ จงความนําจับประสงคขอรับเงิน สิน บน ใหผูแ จงความนําจับบัน ทึก
คําขอรับเงินสินบน โดยบันทึกในแบบคําขอรับเงินสินบน (แบบ ขน. ๒) ในคราวเดียว
เมื่อรับแจงความนําจับแลว ใหรีบรายงานผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาสํานักงาน
ขึ้นไป เพื่อทราบโดยดวนตอไป
สวนที่ ๓
การจายเงินสินบน
ขอ ๑๙ กรณีที่ผูแจงความนําจับประสงคขอรับเงินสินบน ใหผูมีอํานาจรับแจงความนําจับ
ตรวจสอบความถูก ตอ งตามระเบี ยบ แลว นําเสนอผู มีอํา นาจสั่ง จา ยเงิ น สิ น บน ตามแบบ ขน. ๒

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ไดแก บันทึกการรับแจงความ (แบบ ขน. ๑) สําเนาบันทึกการจับกุม
(แบบ ขน. ๓) สําเนาบัญชีรายละเอียดการสงเงินคาปรับ (แบบ ขน. ๔) และสําเนาใบเสร็จรับเงินคาปรับ
หรื ออื่ น ๆ ที่อ ธิบ ดี กํา หนด ผา นผู อํ านวยการสํา นัก ความปลอดภัย และสิ่ง แวดลอ มทางน้ํ า หรื อ
ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ํา หรือหัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ํา สาขา แหงทองที่ที่เกิดเหตุ
แลวแตกรณี หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย เพื่อใหทันกําหนดการจายเงินสินบนตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ขอ ๒๐ เงินสินบนจะจายไดตอเมื่อผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย ไดทําการเปรียบเทียบปรับ
ผูตองหาแลว หรือกรณีผูกระทําผิดยินยอมชําระคาปรับในอัตราอยางสูงและเจาหนาที่ไดรับเงินคาปรับ
ไวเรียบรอยแลว หรือศาลไดพิพากษาลงโทษปรับจําเลยโดยคดีถึงที่สุดแลว และมีการรับรองผลของคดี
ตามระเบียบ
สวนที่ ๔
การรับเงินสินบน
ขอ ๒๑ การรับเงินสิน บน ใหผูรับแจงความนําจับแจงผูแ จงความนําจับใหมาแสดงตนตอ
ผูที่รับแจงความนําจับเพื่อรับเงินสินบน หลังจากผูมีอํานาจสั่งจายเงินสินบนไดอนุมัติการสั่งจายแลว
โดยใหทันตามกําหนดการจายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง
เมื่อผูแจงความนําจับมาขอรับเงินสินบน ใหแสดงเอกสารสวนทายของแบบบันทึกการรับแจง
ความนําจับ และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่กฎหมายใหใชแทนบัตรประจําตัวประชาชน
ตอผูรับแจงความนําจับตรวจสอบ ถาเห็นวาเปนผูมีสิทธิรับเงินสินบนจริงใหสงตัวพรอมหลักฐานดังกลาว
ใหฝายการเงิน กองคลัง กรม หรือเจาหนาที่อื่นที่อธิบดีหมอบหมาย เพื่อจายเงินสินบนใหตอไป
ขอ ๒๒ หากผูแ จงความนําจับไมม ารับเงิน ภายในกําหนด ๙๐ วัน นับแตวัน ที่ไดรับแจง
ใหมารับเงินสินบน ถือวาผูแจงความนําจับสละสิทธิ์ที่จะขอรับเงินสินบน และเงินสินบนตกเปนรายได
แผนดินตอไป
ขอ ๒๓ กรณีไดอนุมัติจายเงินสินบนใหผูแจงความนําจับไปแลว ตอมาภายหลังตรวจพบวา
ความผิดดังกลาวไมมีสิทธิไดรับเงินสิน บน ใหผูมีอํานาจรับแจงความนําจับจัดการโดยพลัน ใหมีการ
เรียกเงินจํานวนดังกลาวคืนทั้งหมดเพื่อนําสงเปนรายไดแผนดิน

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

หมวดที่ ๔
เงินรางวัล
สวนที่ ๑
ผูมีอํานาจในการสั่งจายเงินรางวัล
ขอ ๒๔ ใหอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการสั่งจายเงินรางวัล
สวนที่ ๒
การจายเงินรางวัล
ขอ ๒๕ เงิน รางวัล จะจ ายไดต อเมื่ อผูมี อํา นาจเปรี ยบเทีย บปรั บตามกฎหมาย ไดทํา การ
เปรียบเทียบปรับผูตองหาแลว หรือกรณีผูกระทําผิดยินยอมชําระคาปรับในอัตราอยางสูงและเจาหนาที่
ไดรับเงินคาปรับไวแลว หรือศาลไดพิพากษาลงโทษปรับจําเลยโดยคดีถึงที่สุดแลว และมีการรับรองผล
ของคดีตามระเบียบ
สวนที่ ๓
การรับเงินรางวัล
ขอ ๒๖ ในกรณีมีการจับกุมผูกระทําความผิด และไดมีการชําระคาปรับแลว ใหเจาหนาที่
ผูจับขอรับเงินรางวัล โดยยื่นคําขอรับเงินรางวัล (แบบ ขน. ๕) ตอผูอํานวยการสํานักความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอมทางน้ํา หรือหัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ํา แหงทองที่ที่เกิดเหตุ แลวแตกรณี
หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย เพื่อนําเสนอผูมีอํานาจสั่งจายเงินรางวัล ภายในกําหนด ๖๐ วัน นับแตวันที่
คดีถึงที่สุด พรอมดวยหลักฐานประกอบ ดังนี้
(๑) กรณีมีผูแจงความนําจับ
ก. สําเนาบันทึกการรับแจงความนําจับ (แบบ ขน. ๑)
ข. สําเนาคําขอรับเงินสินบน (แบบ ขน. ๒)

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

ค. บันทึกการจับกุม (แบบ ขน. ๓)
ง. บัญชีรายละเอียดเงินคาปรับ (แบบ ขน. ๔)
จ. อื่น ๆ ตามที่อธิบดีกําหนด
(๒) กรณีไมมีผูแจงความนําจับ
ก. บัญชีรายละเอียดเงินคาปรับ (แบบ ขน. ๔)
ข. อื่น ๆ ตามที่อธิบดีกําหนด
ขอ ๒๗ เมื่อผูอาํ นวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา หรือหัวหนาสํานักงาน
การขนสงทางน้ํา แลวแตกรณี หรือที่อธิบดีมอบหมาย ไดรับคําขอตามขอ ๒๖ แลว ใหตรวจสอบ
ความถู กต องของเอกสารหลัก ฐานทั้ง หมดตามระเบีย บ หากเห็น วา ถูกต องครบถ วนใหบั น ทึ กผล
การตรวจสอบในแบบ ขน. ๕ หนา ๒ สวนกรณีมีเจาหนาที่ผูจับหลายคน ซึ่งจะตองจายเงินรางวัล
ตามสัดสวนของการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน ใหผูอํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
ทางน้ํา หรือหัวหนาสํานักงานการขนสงทางน้ํา แหงทองที่ที่เกิดเหตุ แลวแตกรณี หรือผูท่ีอธิบดี
มอบหมาย พิจารณากําหนดสัดสวนการจายเงินรางวัลดังกลาวในเบื้องตน และนําเสนอผูมีอํานาจสั่ง
จายเงินรางวัล เพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงินรางวัลแกผูยื่นคําขอตอไป
ขอ ๒๘ เมื่อไดรับอนุมัติตามขอ ๒๗ แลว ใหฝายการเงิน กองคลัง กรม หรือเจาหนาที่
อื่นที่อธิบดีมอบหมาย ดําเนิน การวางฎีกาเบิกเงิน รางวัลเพื่อจายใหเจาหนาที่ผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัล
ตอไป ทั้งนี้ ใหจายเงินรางวัลทุกวันทําการสุดทายของเดือน
ในกรณีไมมีการยื่นคําขอรับเงินรางวัล หรือไมยื่นคําขอรับเงินรางวัลภายในกําหนด ๖๐ วัน
นับแตวั น ที่ คดี ถึง ที่สุ ด หรือมิ ได รับ อนุ มัติ ใ ห รับ เงิ น รางวั ล ใหฝ ายการเงิน กองคลั ง กรม หรื อ
เจาหนาที่อื่นที่อธิบดีมอบหมาย ดําเนินการโอนเงินรางวัลเปนรายไดแผนดินและเบิกหักผลักสงนําสง
เปนรายไดแผนดินตอไป
ขอ ๒๙ ในกรณีไมมีการจับกุมผูกระทําความผิด ใหผูมีสิทธิขอรับเงินรางวัลยื่นคําขอรับเงินรางวัล
(แบบ ขน. ๕) ตอผูอํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา หรือหัวหนาสํานักงาน
การขนสงทางน้ํา แหงทองที่ที่เกิดเหตุ แลวแตกรณี หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย เพื่อนําเสนอผูมีอํานาจ
สั่งจายเงินรางวัล ภายในกําหนด ๖๐ วัน นับแตวันที่คดีถึงที่สุด พรอมดวยหลักฐานประกอบ ดังนี้

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

(๑) บัญชีรายละเอียดเงินคาปรับ (แบบ ขน. ๔)
(๒) อื่น ๆ ตามที่อธิบดีกําหนด
และใหนําความในขอ ๒๗ และขอ ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๐ การดําเนิน การใด ๆ เกี่ยวกับเงินสิน บนรางวัล ตั้งแตวัน ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘
จนถึงวันที่ระเบียบนี้ประกาศใช ใหนํามาประกอบการดําเนินการเบิกจายตามระเบียบนี้ไดโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ถวัลยรัฐ ออนศิระ
อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี

แบบ ขน.1
บันทึกการรับแจงความนําจับ
ลําดับที่………………………………………………………สถานที…
่ ………………………………………………….
วันที่…….. เดือน……………… พ.ศ. ………… เวลา…………………น.
ขาพเจา…………………………………………. อายุ………..ป อยูบานเลขที…
่ ………………...แขวง/
ตําบล……………………. เขต/อําเภอ……………………. จังหวัด…………………..… ขอแจงความไวตอ
……………………………………………….ตําแหนง.............................................…… วาไดมีการกระทําความผิดตาม
( ) พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้าํ ไทย ( ) พระราชบัญญัตเิ รือไทย ( ) อื่นๆ...........................................
่ ………………………………………………………
ฐานความผิด………………………………………. เหตุเกิดที…
โดยมี..............................................................เปนผูกระทําผิด กลาวคือ เมื่อวันที่……… เดือน………………. พ.ศ. …….
เวลา………… น. ...……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
และขาพเจา ( ) ประสงคใหผูกระทําผิดไดรับโทษขอใหไปจับกุมตอไป ( ) ไมประสงคใหผกู ระทําผิดไดรับโทษ
(ลงชื่อ)…………………………ผูแจงความนําจับ
(……………………….)
(ลงชื่อ).......................................ผูรับแจงความนําจับ
(......................................)
ขาพเจาขอรับรองวา เปนลายพิมพนิ้วมือของผูแจงความนําจับซึ่งไดพิมพไวตอ หนาขาพเจาจริง
(ลงชื่อ)………………………..ผูรับแจงความนําจับ
(……………………….)
(หมายเหตุ ในกรณีทผี่ ูแจงความนําจับไมประสงคเปดเผยชือ่ ใหประทับลายพิมพนิ้วหัวแมมือขวาแทนการลงลายมือชื่อ)
เรียน....................................................................................
เพื่อโปรดทราบการแจงความนําจับ
(ลงชื่อ)................................................ผูรับแจงความนําจับ
(…............................................)

เรียน...............................................................................
ทราบและดําเนินการตอไป ...................................
(ลงชื่อ)...........................................ผูบังคับบัญชา
(...........................................)

………………………………………………………………………………………………………………………………
(เอกสารสําหรับออกใหแกผูแจงความนําจับ)
ขาพเจา………………………………………………. ตําแหนง…………………………….………….ไดรับแจง
ความจาก………….………………………………………….ลําดับเลขที…
่ …………. ไวเรียบรอยแลว เมื่อวันที…
่ ……..
เดือน…………………. พ.ศ. ……… เวลา…………….น.
(ลงชื่อ)…………………………………..ผูร ับแจงความ
(………………………………)

แบบ ขน.2
คําขอรับเงินสินบน
วันที…
่ ….. เดือน……………… พ.ศ. ………… .
เรียน ผูมีอํานาจสั่งจายเงินสินบน
ขาพเจา…………………………………บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่....................................เปนผูแจงความ
นําจับในคดีนี้ เมื่อคดีถึงที่สุดแลว ขาพเจา
( ) ไมประสงคที่จะรับเงินสินบน
( ) มีความประสงคขอรับเงินสินบน ขอโปรดพิจารณาอนุมัติสั่งจายเงินสินบนแกขาพเจาดวย หากขาพเจา
ไมมาติดตอขอรับเงินสินบนภายในกําหนด 90 วัน นับแตวันไดรับแจงใหมารับเงินสินบน ถือวาขาพเจาสละสิทธิที่จะรับเงิน
สินบน
(ลงชื่อ)…………………………ผูแจงความนําจับ
(……………………….)
คํารับรองผลคดี
ขาพเจา…………………………………………….ตําแหนง..........................................................
สังกัด.............................................................................ขอรับรองวา คดีนี้ ไดถึงที่สุดแลวเมื่อวันที่.............................โดย
( ) คําพิพากษาของศาล คดีหมายเลขแดงที่..............................( ) โดยการเปรียบเทียบปรับ คดีที่.................................
( ) โดยผูกระทําผิดยอมชําระคาปรับในอัตราอยางสูง คดีที่................................... ซึ่งไดมีการปรับผูกระทําผิดเปนเงิน
...........................................บาท (.....................................................................................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่..................เลขที่....................ลงวันที่................เดือน..........................พ.ศ. ..............................
(ลงชื่อ)..........................................ผูรับรอง
(........................................)
เรียน ..................................................... ผาน...................................................................................................
ขาพเจา...........................................................................................ตําแหนง..........................................................
ไดตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองเปนไปตามระเบียบ เห็นควร ( )อนุมตั ิจายเงินสินบน จํานวน....................................บาท
(......................................................................) ( )ไมอนุมัติจายเงินสินบน เนื่องจาก........................................................
(ลงชิ่อ)..........................................ผูรับแจงความ
(.........................................)
เรียน......................................................................
เห็นควร ( ) อนุมัติเงินสินบน จํานวน........................................บาท (..................................................................)
( ) ไมอนุมัติเงินสินบน เนื่องจาก............................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(.............................................................)
ตําแหนง.............................................................

แบบ ขน.2 (หนา2)

คําอนุมตั ิ
( ) อนุมัติเงินสินบน จํานวน................................บาท (...................................................................................................)
( ) ไมอนุมัติเงินสินบน เนื่องจาก.......................................................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................ผูสั่งจายเงินสินบน
(........................................)
ตําแหนง...................................................

แบบ ขน.3

บันทึกการจับกุม
บันทึกที่……………………………….
วันที่……… เดือน……………… พ.ศ. ………. เวลา…………….
ขาพเจา………………………………………ตําแหนง……..………………………………....
พรอมดวย………… …………………………………………………………..…………………………………
ไดรวมกันทําการจับกุม……………………………………….……อยูบานเลขที…
่ ………หมูที่...........................
ตําบล/แขวง...................…………อําเภอ/เขต.....................………..จังหวัด...........................................................
ไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ ( ) การเดินเรือในนานน้ําไทย
( ) พระราชบัญญัตเิ รือไทย
( ) อื่นๆ .......................................... กลาวคือ.......................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.เหตุเกิดที…
่ ………………………………………………..…….แขวง/ตําบล…………………..……………..
เขต/อําเภอ…………………จังหวัด………………. เมื่อวันที่………เดือน……………………พ.ศ. …………
โดยมี…………………………………………………………….……………… ……….เปนผูแจงความนําจับ
(ลงชือ่ )...............................................ผูกระทําผิด
(...............................................)
(ลงชือ่ )…………………………..….เจาหนาที่ผูจับ
(....................................................)

(ลงชือ่ )…………………………..…. พยาน
(....................................................)

(ลงชือ่ )…………………………..…. พยาน
(....................................................)

ลําดับ
เลขที่คดี
ที่

ชื่อ - สกุล
ผูแจงความ

ชื่อผูจับกุม

ชื่อ – สกุล
ผูกระทําความผิด
ขอหา
ความผิด
(เลขมาตรา)

รวม

วันที่คดี
ถึงที่สุด

ใบเสร็จ
เงินคา
เงิน
เงินคาปรับ รับเงิน
ใช
รายได
(บาท)
เลม เลข
แผนดิน จาย
ที่ ที่

บัญชีรายละเอียดเงินคาปรับ
( ) ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย ( ) พระราชบัญญัติเรือไทย
( ) กรณีมีการจับกุม
( ) กรณีไมมีการจับกุม
ของสํานัก / กอง / สํานักงาน.........................................................................................

เงิน
รางวัล

ลงชือ่
ผูรับ
เงิน
สินบน เงิน

แบบ ขน.4

แบบ ขน.5
แบบคําขอรับเงินรางวัล
เรียน ....................................................................................................................
วันที่………….เดือน………………………พ.ศ. …………
ขาพเจา……………………………………………..สังกัด.........................................................………………….
รวมกับ............………………………………………………………………………………………...เปน เจาหนาที่ผูจับ
ไดทําการจับกุม…………………………………………………………………..เลขที่คดี………………../………………
ซึ่งกระทําความผิดฐาน…..………………………………………………………..มาตรา…………………………………
แหง ( ) พระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในนานน้ําไทย ( ) พระราชบัญญัติเรือไทย ( )อื่นๆ ...................... คดีถึงที่สุดแลว
โดย..................................................................................และปรับผูกระทําผิด เปนเงิน………………………………..บาท
(.........................................................................) คดีดังกลาว ( ) มี ( ) ไมมี ผูแจงความนําจับ
ขาพเจา เจาหนาที่ผูจับมีความประสงคจะขอรับเงินรางวัลตามระเบียบ เปนจํานวนเงิน………..………… บาท
(………………………………………………………….) ขอไดโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
(ลงชื่อ)………………………………..……..ผูยื่นคําขอ
(………………………………………)

คํารับรองผลคดี
ขาพเจา…………………………………………….ตําแหนง..........................................................
สังกัด.............................................................................ขอรับรองวา คดีนี้ ไดถึงที่สุดแลวเมื่อวันที่.............................โดย
( ) คําพิพากษาของศาล คดีหมายเลขแดงที่..............................( ) โดยการเปรียบเทียบปรับ คดีที่.................................
( ) โดยผูกระทําผิดยอมชําระคาปรับในอัตราอยางสูง คดีที่................................... ซึ่งไดมีการปรับผูกระทําผิดเปนเงิน
...........................................บาท (.....................................................................................................................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูรับรอง

(.....................................)

แบบ ขน.5 หนา 2
การตรวจสอบ

เรียน .............................................................
ขาพเจา...........................................................................................ตําแหนง..........................................................
ไดตรวจสอบคําขอรับเงินรางวัล และเอกสารหลักฐานแลว เห็นวาถูกตองเปนไปตามระเบียบ เห็นควร ( )อนุมัติจายเงินสินบน
จํานวน....................................บาท(......................................................................) แก.................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
( ) ไมอนุมัติจายเงินสินบน เนื่องจาก..........................................................................................................................................
(ลงชิ่อ)..........................................ผูตรวจสอบ
(.........................................)

คําอนุมัติ
( ) อนุมัติใหจายเงินรางวัล………………………………………………………………………………………………..
( ) ไมอนุมัติใหจายเงินรางวัล……………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ)…………………………………….ผูมีอํานาจสัง่ จายเงินรางวัล
(…………………………………..)

