
 (แผ่นที่ ๑/๓) 
 แบบ น.จ.๑ 

บันทึกการแจ้งและรับแจ้งความนำจับ 

เลขที่.........../............ ทำข้ึนที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 วันที่..............เดือน..........................พ.ศ.................. 

 ข้าพเจ้า.....................................................................ตำแหนง่..................................................................... 
สังกัด....................................................................................... ได้รับแจ้งความนำจับจาก........................................................ 
อายุ................ปี บัตรประจำตัวประชาชน/ใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เลขที่....................................................... 
ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน  
บ้านเลขท่ี............................ตรอก/ซอย........................................หมู่ที่...............ถนน............................................................ 
ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต...............................................จังหวดั.................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้(ตามบัตรประจำตัวประชาชน ) 
บ้านเลขท่ี............................ตรอก/ซอย........................................หมู่ที่...............ถนน............................................................ 
ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต...............................................จังหวดั .................................................. 
โทร................................................................ว่ามีการกระทำดังนี้....................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
................................................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................. ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 
อันอาจเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วย  

ยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์  วัตถุอันตราย ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ฯ 
เหตุเกิดที่............................................................................................................................................................ ..................... 
เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ.......................เวลา...............................น. จึงขอให้ดำเนินการจับกุม
ผู้กระทำความผิดดังกล่าว 
 ผู้แจ้งความนำจับได้มอบ.............................................................................................................................  
........................................................ ............................................................................................................................. ...........  
ให้เป็นหลักฐานในการดำเนินการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  ลงชื่อ..................................................... ......... 
  (.........................................................) 
  ผู้รับแจ้งความ 

ลงชื่อ.............................................................. ลงชื่อ.............................................................. 
 (.........................................................) (.........................................................) 
 ลายมือชื่อผู้แจ้งความนำจับ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน 
หมายเหตุ บันทึกการแจ้งและรับแจ้งความนำจับได้จัดทำเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยมอบให้ผู้แจ้ งความ
นำจับ และผู้รับแจ้งความนำจับเก็บไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ 
 ข้าพเจ้า.............................................................................เป็นผู้มีอำนาจรับแจ้งความนำจับ ขอรับรองว่ า
ข้อความตามท่ีบันทึกไว้ข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง 
หมายเหตุ  ติดตามผลการตรวจสอบได้ที่เจ้าหน้าที ่ ลงชื่อ..............................................................  
............................................................. (.........................................................)  
โทร. 0 5541 1439 ต่อ 109 

ข้อแนะนำ หากผู้แจ้งความนำจับประสงค์ 
จ ะ ฟ้ อ ง เป็ น ค ดี ผู้ บ ริ โภ ค ไม่ ค ว ร รั บ
พยานหลักฐานการแจ้งความนำจับไว้ 



 (แผ่นที่ ๒/๓) 
 แบบ น.จ.๑ 
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............................................................................................................................. ................................................................... 

................................................................................................................................................................................ ................ 

................................................................................................................ ................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................... 

........................................................................................................................................................................ ........................ 

........................................................................................................ ........................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................... 

................................................................................................................................................................ ................................ 

................................................................................................ ................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................... 

........................................................................................................................................................ ........................................ 

........................................................................................ ........................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................... 

................................................................................................................................................ ................................................ 

................................................................................ ................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................... 

........................................................................................................................................ ........................................................ 

................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................... ............................................................................................ 
 1. ถ้าหากมีค่าปรับสืบเนื่องจากการแจ้งความนำจับนี้ ผู้แจ้งความนำจับประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้หากท่านไม่สะดวกมารับเงินสินบนด้วยตนเอง โปรดเลือกให้โอนเงินสินบนเข้าบัญชีธนาคารของท่าน 
 มา /  ไม่มา รับเงินสินบนด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบอำนาจจากแจ้งความนำจับ หรือ 
 ให้โอนเงินสินบนเข้าบัญชีธนาคารของผู้แจ้งความนำจับ โดยหักธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดใน
การโอนจากเงินสินบนดังกล่าว โดยได้แนบหลักฐานสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้แจ้งความนำจับพร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้องมาด้วยแล้ว และให้กรอกรายละเอียดในแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารตามที่แนบท้ายแบบ น.จ. ๑ นี้ 
 2. การแจ้งความนำจับนี้ผู้แจ้งความนำจับ มี /  ไม่มี ความต้องการหลักฐานที่มอบไว้ให้กับ
เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบคืน เว้นแต่หลักฐานดังกล่าวไม่สามารถคืนได้ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ไปในกรณีใดๆ เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบนั้นของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือหลักฐานดังกล่าวเป็นของเน่าเสียง่ายโดยสภาพ 
 3. การแจ้งความนำจับนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้แจ้งความนำจับ ในการร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืน และการใช้
สิทธิของตนเองทางศาล 
 
  ลงชื่อ.............................................................. 
  (.........................................................) 
  ลายมือชื่อผู้แจ้งความนำจับ 



 (แผ่นท่ี ๓/๓) 

แบบแนบทา้ยแบบ น.จ.๑ 

แบบค าขอรบัเงินผ่านธนาคาร 

 

       วนัท่ี…………………….เดือน………………………………….พ.ศ…………………………………. 

เรียน   นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุตรดิตถ์ 

              บุคคลธรรมดา 

ขา้พเจา้……………………………………………………………………..อยูบ่า้นเลขท่ี………………………………………………………………… 

ถนน…………………………………………………ต าบล/แขวง…………………………………………………อ าเภอ/เขต…………………………………………………….

จงัหวดั……………………………………………………..รหสัไปรษณีย…์……………………………………โทรศพัท…์……………………………………………………… 

บตัร…………………………………………………………..เลขท่ี………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วนัท่ีออกบตัร………………………………….วนัท่ีหมดอายุ…………………………………….เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี………………………………………. 

             นิติบุคคล 

  ขา้พเจา้…………………..………………………………..ชื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ………………………………………………………. 

มีส านักงานใหญ่อยูเ่ลขท่ี………………………………………………………………..ถนน……………………………………………………………………………………… 

ต าบล/แขวง………………………………………………………อ าเภอ/เขต…………………………………………..จงัหวดั………………………………………………… 

รหสัไปรษณีย…์…………………………..โทรศพัท…์……………………………………เลขท่ีประจ าตวัผูเ้สียภาษี…………………………………………….. 

โดย………………………………………………………………………………..ผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรบัรอง 

ของส านักงานทะเบียนหุน้ส่วนบริษัท…………………………………………………………………ลงวนัท่ี…………………………………………………………. 

และมีหนังสือมอบอ านาจลงวนัท่ี……………………………………………………………………….. 

  มีความประสงคใ์ห…้ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุตรดิตถ…์……..โอนเงินค่า…เงินสินบน……… 

จ านวน…………………………………………..…………..บาท ตวัอกัษร ……………………………………………………………………………………………………………………. 

ตามสญัญา/ใบสัง่ซื้ อสัง่จา้งเลขท่ี……………………-…………………………….………………..ลงวนัท่ี………………………-………………………………………… 

เขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร…………………………………………………………………………….สาขา…………………………..…………………………………………………… 

ชื่อบญัชี…………………………………………………………………….………………..เลขท่ีบญัชี……………………………………………………………………………………………. 

ทั้งน้ีหากมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอื่นใดท่ีธนาคารเรียกเก็บ  ขา้พเจา้ยินยอมใหห้กัเงินดงักล่าวจากเงินท่ีจะไดร้บั 

จากทางราชการ และพรอ้มท่ีจะจดัส่งใบเสร็จรบัเงินใหภ้ายในวนัท่ี 15 นับแต่วนัท่ีโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร 

 

 

       ลงชื่อ……………………..………………………………ผูย้ื่นค าขอ 

             (……………………………………………………) 

 

หมายเหต ุ1 จ านวนเงินสินบนใหก้ลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค/ กลุ่มงานเภสชัสาธารณสุขและศูนยบ์ริการผลิตภณัฑสุ์ขภาพเบ็ดเสร็จ 

เป็นผูร้ะบุ เม่ือมีการเปรียบเทียบปรบัความผิดแลว้ 

2 แบบค าขอรบัเงินผ่านธนาคารตามหนังสือกระทรวงการคลงัด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0530.1/ว.143  

   ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2543 

พรบ. เคร่ืองสำอาง 2558 ทางกรมบัญชีกลางยังไม่อนุมัติให้แบ่งสินบนรางวัลนำจับ แต่ สสจ.อุตรดิตถจ์ะรับแจ้งความนำจับไว้ก่อน  
ท้ังนี้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของท่าน ถ้าหากกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้จ่ายเงินสนิบนรางวัลนำจับย้อนหลัง  

แต่อย่างไรก็ตาม สสจ.อุตรดิตถ์ไม่สามารถรับรองได้ว่า กรมบัญชีกลางจะยินยอมให้มีการจ่ายเงินสินบนรางวัลนำจับหรือไม่อย่างไร 

 



แบบ น.จ. ๒ 
รายงานการจ่ายเงินสินบนนำจับ 

ประจำเดือน..............................................พ.ศ.................. 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อผู้กระทำความผิด ที่อยู่ ข้อหาความผิด พ.ร.บ. จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินสินบน หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     บาท สต. บาท สต.  
    

 



           (แผ่นที่ ๑/๒) 
           แบบร.ว. ๑ 

บัญชรีายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล 
 

ชื่อผู้กระทำผิด 

ข้อหาความผิด 
 

1 รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ข้อ 4(1)* หน่วยงาน-หน้าที่                         ผู้รับรอง 
(ก)* นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
                                                                                                                   
(ข)* รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือ    
กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุขและศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ  
 
(ค)* รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมาย เฉพาะคดีที่มี
การสั่งการให้ได้มาซึ่งเงินค่าปรับนั้น 
 
(ง)* หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชสาธารณสุขและศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ 
 

2 รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ข้อ 4(2)* ซึ่งออกไปดำเนินการตรวจสอบสถานที่ท่ีกระทำความผิด 
(2 ส่วน ตามข้อ 5 (1) (ข)*) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ข้อ 4(2)* อ่ืน (1 ส่วน ตามข้อ 5 (1) (ข)*) 
   
   
   
 



เลขคดีเปรียบเทียบปรับที่ 
เลขที่ใบเสร็จ     ลงวันที่ 
จำนวนเงินค่าปรับ                                   บาท 
จำนวนเงินรางวัล                                 บาท จำนวนเงินกองทุนฯ                                บาท 

(แผ่นที่ ๒/๒) 
           แบบร.ว. ๑ 
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4 รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ข้อ 4(3)* (1 ส่วน ตามข้อ 5 (1) (ค)*) 
   

รวม               ส่วน 
     ไม่มี เงินสินบนนำจับ มี เงินสินบนนำจับจำนวน                     บาท 

     ไม่มี หน่วยงานอื่นร่วมดำเนินการ       มี หน่วยงานอื่นร่วมดำเนินการ จำนวน........... หน่วยงาน 

      หน่วยงานอ่ืนที่ร่วมดำเนินการ ที่ ๑ จำนวน........................... บาท 

      หน่วยงานอ่ืนที่ร่วมดำเนินการ ที่ ๒ จำนวน........................... บาท 

      หน่วยงานอ่ืนที่ร่วมดำเนินการ ที่ ๓ จำนวน........................... บาท 

   

 

 

 
 
หมายเหตุ 1 ผู้รับรองต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

2 กรณีมีเงินสินบนนำจับ ให้แนบแบบ น.จ.1 สำเนาบัญชีธนาคารของผู้แจ้งความนำจับ (ถ้ามี) และ 
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร และให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือ กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุขและ
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แล้วแต่กรณี ระบุเงินสินบนในแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารด้วย 
(ถ้ามี) 
3 ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลตามข้อ4 (1) (2) (3) รายใดมีสิทธิได้รับเงินรางวัลมากกว่าหนึ่งสิทธิตามความ
ในข้อ5 (1) (ก) (ข) หรือ(ค) ให้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลจำนวนที่มากที่สุด หรือจำนวนเงินรางวัลที่มาก
ที่สุดมีจำนวนเท่ากันมากกว่าหนึ่งสิทธิ ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลนั้นมีสิทธิได้รับเงินรางวัลเพียงสิทธิเดียว
เท่านั้น 
4 * หมายถึง ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จา่ยเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕65 



แบบ ร.ว.๒ 
(แผ่นที่....) 

สรุปเงินสินบน เงินรางวัล และเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

                                                                  ประจำเดือน............................ พ.ศ. .............. 
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