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คู่มือการปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมาย 
 
 
 

จัดท าโดย ทบทวนโดย อนุมัติโดย 
นางสาววีณา ตันติสุขวัลกุล 
ส านักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

นางสาวชนกธิดา  ศิริวัตร 
นางสาวสปุระภา จักษุดุลย์ 
ส านักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล 
ผู้อ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

วันที่  วันที่ วันที่ 
 
 
 
รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร 

วันที่บังคับใช้ แก้ไขครั้งท่ี รายละเอียด 
 00 ออกเอกสารครั้งแรก 
   
   

หน่วยงานส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเสมอภาค  มุ่งให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองประชาชนตามความมุ่งหมายของ

เจตนารมณ์ตามกฎหมาย   
 

2. ขอบเขต   
 คลอบคลุมการปฏิบัติงานด้านบังคับใช้กฎหมายภาพใต้การก ากับดูแลของกรมควบคุมโรค ซึ่งมีกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ 

 ๑. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ และอนุบัญญัติที่เก่ียวข้อง 
 ๓. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ และอนุบัญญัติที่เก่ียวข้อง 

 
3. กรอบแนวคิด 
 ยึดถือกฎหมายเป็นหลักการบังคับใช้กฎหมายจะต้องมีความเป็นธรรมตามขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม โดยค านึงถือสภาพความผิดและผลกระทบต่อสังคมเป็นหลัก 
มุ่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนส่งผลให้เกิดความร่วมมืออันดี  และใช้หลักกฎหมายในการควบคุมอันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน 
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4. ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
Process/Sub-Process ข้อก าหนด (what) Lag KPI 
1  กระบวนการลงพื้นที่ตรวจสอบ  ข้อมูลการกระท าความผิด ครบ

องค์ประกอบความผิดสามารถ
ด าเนินคดีได้ 

  

2 กระบวนการ จัดท า/ตรวจสอบ
และติดตามส านวนคดี   

ได้ส านวนคดีครบถ้วนสมบูรณ์ และ
ด าเนินคดีภายในอายุความ 

ร้อยละของการด าเนินคดี = 
จ านวนนคดีที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนและด าเนินคดีในอายุความ 
/ จ านวนคดีที่ต้องมีการด าเนินคดี 

3 กระบวนการเปรียบเทียบคดี / 
สินบนรางวัล  

ด าเนินการก าหนดค่าปรับ 
ด าเนินการเปรียบเทียบ และจัดการ
สินบนรางวัลได ้ตามก าหนดเวลาที่
กฎหมายก าหนด   

4 กระบวนการสืบคดีในชั้นศาล  คดีมีค าพิพากษาถึงที่สุด 

  
 
5. ระบบติดตามประเมินผล 
 ติดตามผลการด าเนินคดีทุก  ๖  เดือน พร้อมทั้งบันทึกผลการด าเนินคดีเป็นระยะในสารบบคด ี 
 
 
 



กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 

4 

๖. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการบังคับใช้กฎหมายประกอบด้วยกระบวนการย่อย 4 กระบวนการ ดังนี้ 

1. กระบวนการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ประกอบด้วย 2กระบวนการ ดังนี้  
1.1 กระบวนการตรวจจับ 
1.2 กระบวนการตรวจสอบ 

  2. กระบวนการจัดท า/ ตรวจสอบและติดตามส านวนคดี 
  3. กระบวนการเปรียบเทียบคดี/สินบนรางวัล 
  4 กระบวนการสืบคดีในชั้นศาล 
   
1 กระบวนการลงพื้นที่ตรวจสอบ 

1.1 กระบวนการตรวจจับ 
 

No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1 รับมอบนโยบาย / สั่งการ จาก
ผู้บริหาร 

พบข้อมูลการกระท าความผิดหรือมีข้อ
ร้องเรียน ผู้บริหารสั่งการให้ด าเนินการ 

 ผู้บังคับบัญชา ข้อมูล
ร้องเรียน 

แบบฟอร์มรับเรื่อง
ร้องเรียน 

2 การเตรียมการ 
 

- เตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
กระท าความผิด อาทิ วัน เวลา สถานที่ 
บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- จัดเตรียมทีมงานพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน 
- จัดท าหนังสือขออนุมัติไปราชการ 
หนังสือประสานกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 
- ประสานกับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ เช่น
ต ารวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

 หัวหน้าทีม
ปฏิบัติการลง
พ้ืนที่ตรวจสอบ 
(พนักงาน
เจ้าหน้าที่) 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

3 ติดต่อนัดพบเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
หรอืประชุมเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 
 

ประสานเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือหารือร่วมก่อนด าเนินการ  

 นักวิชาการ 
หรือนิติกร ผู้
ประสานงาน 

  

4 พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรฯ 
และชี้แจงวัตถุประสงค์ /ข้อ
กฎหมาย 

 

พนักงานเจ้าหน้าที่แนะน าตัวพร้อม
แสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการ 

การแสดงบัตรประจ าตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

หัวหน้าทีม
ปฏิบัติการลง
พ้ืนที่ตรวจสอบ
(พนักงาน
เจ้าหน้าที่) 

  

5 ถ่ายภาพรวบรวม
พยานหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุ 
 

ทีมงานถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐาน 

ความครบถ้วนสมบูรณ์
ของพยานหลักฐาน  

เจ้าหน้าที่ผู้ท า
การถ่ายภาพนิ่ง 
/ ภาพเคลื่อน 
ไหว และนิติกร 

  

6 บันทึกผลการตรวจสอบ นิติกรจัดท าบันทึกการตรวจสอบ ระบุ
ข้อเท็จจริงที่พบ และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 นิติกร ผู้
ตรวจสอบ 

บันทึกการ
ตรวจสอบ 

บันทึกการตรวจสอบ 

7 ชี้แจงข้อกฎหมายและผลการ
ตรวจสอบแก่ผู้ประกอบการ  
 

พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
ตรวจสอบพร้อมอธิบายข้อกฎหมาย 
วิธีด าเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 หัวหน้าทีม
ปฏิบัติการลง
พ้ืนที่ตรวจสอบ 
(พนักงาน
เจ้าหน้าที่) 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

8 ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ด าเนินการจับกุม/เชิญตัว
ผู้กระท าผิดไปสถานีต ารวจ 

กรณีพบการกระท าความผิดตาม
กฎหมาย เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ร่วม
ตรวจสอบน าตัวผู้กระท าความผิดไปยัง
สถานีต ารวจ เพ่ือด าเนินการตาม
ขั้นตอนทางกฎหมาย 

ความครบถ้วนของ
เอกสารและ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

หัวหน้าทีม
ปฏิบัติการลง
พ้ืนที่ตรวจสอบ 
(พนักงาน
เจ้าหน้าที่) 

  

9 ประชุมคณะท างานพิจารณา
คดี           

 

คณะท างานร่วมฯประชุมพิจารณา
เกี่ยวกับแนวทางด าเนินการกับร้านค้า/
สถานประกอบการที่ตรวจสอบ 

ความครบถ้วนของ
เอกสารและ
พยานหลักฐาน 

คณะท างาน
พิจารณาคดี 

  

10 สรุปผลการตรวจสอบส่ง
จังหวัดที่ด าเนินการ 

ส่งข้อมูลการตรวจสอบให้หน่วยงานใน
พ้ืนที่ 

 นักวิชาการ  
ผู้ตรวจสอบ 

  

11 สรุปผลการด าเนินงาน/เสนอ
หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังและบังคับ
ใช้กฎหมาย 

ท าสรุปผลการด าเนินงานเสนอหัวหน้า
กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย 

 นักวิชาการ  
ผู้ตรวจสอบ 

  

12 ลงระบบฐานข้อมูล น าข้อมูลการตรวจสอบร้านค้า/สถาน
ประกอบการลงฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 นักวิชาการ / 
นิติกร 

  

13 จ่ายส านวนคดี พิจารณามอบหมายคดีที่ด าเนินการ
ตรวจสอบแก่นิติกรผู้รับผิดชอบ 

 รองหัวหน้ากลุ่ม   

14 รับมอบข้อมูล 
เพื่อด าเนินคด ี
 

นิติกรผู้รับผิดชอบจัดท าส านวนคดีเพ่ือ
ด าเนินการทางกฎหมาย 

 นิติกร  
ผู้รับผิดชอบคดี 
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1.2 กระบวนการตรวจสอบ 
 

No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1 รับมอบนโยบาย / สั่งการ จาก
ผู้บริหาร 

พบข้อมูลการกระท าความผิดหรือมีข้อ
ร้องเรียน ผู้บริหารสั่งการให้ด าเนินการ   

ผู้บังคับบัญชา ข้อมูลร้องเรียน แบบฟอร์มรับเรื่อง
ร้องเรียน 

2 การเตรียมการ 
 

- เตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
กระท าความผิด อาทิ วัน เวลา สถานที่ 
บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- จัดเตรียมทีมงานพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน 
- จัดท าหนังสือขออนุมัติไปราชการ 
หนังสือประสานกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 
- ประสานกับเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขใน
พ้ืนที่   

หัวหน้าทีม
ปฏิบัติการลง
พ้ืนที่
ตรวจสอบ 
(พนักงาน
เจ้าหน้าที่) 

  

3 พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรฯ 
และชี้แจงวัตถุประสงค์ /ข้อ
กฎหมาย 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่แนะน าตัวพร้อม
แสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการ 

การแสดงบัตรประจ าตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

หัวหน้าทีม
ปฏิบัติการลง
พ้ืนที่
ตรวจสอบ
(พนักงาน
เจ้าหน้าที่) 

  

4 ถ่ายภาพรวบรวม
พยานหลักฐานในพื้นที่เกิด
เหตุ 
 

 

ทีมงานถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐาน  

ความครบถ้วนสมบูรณ์
ของพยานหลักฐาน  

เจ้าหน้าที่ผู้ท า
การถ่าย
ภาพนิ่ง / 
ภาพเคลื่อน 
ไหวและนิติกร 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

5 จัดท าบันทึกผลการตรวจสอบ 
 

นิติกรจัดท าบันทึกการตรวจสอบ ระบุ
ข้อเท็จจริงที่พบ และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดข้อเท็จจริง - 
วันและเวลาที่เกิดเหตุ 
พฤติการณ์การกระท า
ความผิด   
 

นิติกร ผู้
ตรวจสอบ 

บันทึกการ
ตรวจสอบ 

 

6 ชี้แจงข้อกฎหมายและผลการ
ตรวจสอบแก่ผู้ประกอบการ 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
ตรวจสอบพร้อมอธิบายข้อกฎหมาย 
วิธีด าเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 หัวหน้าทีม
ปฏิบัติการลง
พ้ืนที่
ตรวจสอบ 
(พนักงาน
เจ้าหน้าที่) 

  

7 ประชุมพิจารณาคดีสั่งการ
มอบหมาย            
 

คณะท างานร่วมฯประชุมพิจารณา
เกี่ยวกับแนวทางด าเนินการกับร้านค้า/
สถานประกอบการที่ตรวจสอบ 

 คณะท างาน
พิจารณาคดี 

  

8 สรุปผลการด าเนินงาน/เสนอ
หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังและบังคับ
ใช้กฎหมาย 

ท าสรุปผลการด าเนินงานเสนอหัวหน้า
กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย 

 นักวิชาการ  
ผู้ตรวจสอบ 

  

9 สรุปผลการตรวจสอบส่ง
จังหวัดที่ด าเนินการ 
 

ส่งข้อมูลการตรวจสอบให้หน่วยงานใน
พ้ืนที่ 

 นักวิชาการ  
ผู้ตรวจสอบ 

  

10 ลงระบบฐานข้อมูล 
 

น าข้อมูลการตรวจสอบร้านค้า/สถาน
ประกอบการลงฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 นักวิชาการ / 
นิติกร 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

11 จ่ายส านวนคดี พิจารณามอบหมายคดีที่ด าเนินการ
ตรวจสอบแก่นิติกรผู้รับผิดชอบ  
 

 รองหัวหน้า
กลุ่ม 

  

12 รับมอบข้อมูล 
เพื่อด าเนินคด ี
 

นิติกรผู้รับผิดชอบจัดท าส านวนคดีเพ่ือ
ด าเนินการทางกฎหมาย 

 นิติกร  
ผู้รับผิดชอบ
คดี 

  

 
2 กระบวนการจัดท า/ ตรวจสอบและติดตามส านวนคดี 
 

No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1 รับมอบข้อมูลเพื่อด าเนินคดี นิติกรผู้รับผิดชอบรับมอบข้อมูล 
ประกอบด้วย บันทึกตรวจสอบ 
พยานหลักฐาน (ภาพถ่ายและ
ภาพเคลื่อนไหว)  
 

ความครบถ้วนของข้อมูล นิติกร
ผู้รับผิดชอบ
คดี 

  

2 สืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินคด ี

มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ขอข้อมูลน ามารวบรวมเป็น
พยานหลักฐานเพ่ิมเติม อาทิ 
ใบอนุญาตขายสุราจากกรมสรรพสามิต 
ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 นิติกร
ผู้รับผิดชอบ
คดี 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

3 จัดท าเอกสารสรุปข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมาย (ส านวนคดี) 
 

จัดท าเอกสารสรุปข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย โดยมีรายละเอียดของ
ข้อเท็จจริงที่พบการกระท าความผิดให้
ครบถ้วน (วัน เวลา สถานที่ 
พฤติการณ์/ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
การปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมาย 
 

มีความความถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
องค์ประกอบความผิด 

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ
คดี 

  

4 รวบรวมพยานหลักฐานใน
ส านวนคดี 
 

จัดท าเอกสารพยานหลักฐาน  
- ภาพถ่ายของร้านค้า/สถาน
ประกอบการ และภาพการกระท า
ความผิด 
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ บัตร
ประจ าตัวประชาชน ใบอนุญาตขาย
สุรา ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์  
- ผลการส ารวจความคิดเห็น 
- เอกสารวิชาการ 
- ค าพิพากษา 
 

 นิติกร
ผู้รับผิดชอบ
คดี 

  

5 ส่งส านวนคดีไปยังกลุ่ม
ตรวจสอบส านวน 

 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในระบบ  เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล
คดี 

  

6 มอบหมายคดี  
 

มอบหมายนิติกร ผ้ตรวจสอบ  นิติกร /รอง
หัวหน้ากลุ่ม 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

7 ตรวจสอบส านวนคดี 
 

นิติกร ผู้ตรวจสอบ ที่ได้รับมอบหมาย 
ตรวจสอบส านวนคดีให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(1) ความครบถ้วนของ
เอกสาร ได้แก่ บันทึกการ
ตรวจสอบ / เอกสารสรุป
ข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย / เอกสาร
ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ                   
(2) เอกสารสรุป
ข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายมีความความถูก
ต้องครบถ้วนตาม
องค์ประกอบความผิด                           
(3) ภาพถ่าย สามารถสื่อ
ให้เห็นพฤติการณ์การ
กระท าความผิด เช่น 
โฆษณา - รูปแบบสื่อ
โฆษณา , พ้ืนที่หรือ
บริเวณท่ีติดตั้ง , เจ้าของ
ร้านหรือผู้รับผิดชอบใน
วันเกิดเหตุและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ , เอกสารระบุ
ข้อมูลบุคคล - สถานที่เกิด
เหตุ (4) ภายใน 3 วัน 
 
 

นิติกร       
ผู้ตรวจสอบ 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

8 ให้ความเห็น 
 
 
 

นิติกร ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบให้
ความเห็นว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมในประเด็นใดบ้าง 

 นิติกร  
ผู้ตรวจสอบ 

  

9 ประชุมหารืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

กรณสี านวนคดีมีประเด็นซับซ้อน 
น าเข้าหารืออาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมาย เพ่ือขอค าแนะน าและ
ความเห็นประกอบการจัดท าส านวนคดี
ต่อไป 

 นิติกร 
ผู้ตรวจสอบ 
และนิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี 
 

  

10 ทบทวนและท าความเห็น
ส านวนที่ได้หารือ  

นิติกร ผู้ตรวจสอบ จัดท าความเห็น
เพ่ือให้นิติกรเจ้าของคดีด าเนินการ
แก้ไขเพ่ิมเติม 

ภายใน 3 วันนับจาก
ประชุมหารือเสร็จ 

นิติกร ผู้
ตรวจสอบ 
 

  

11 พิจารณาสั่งการ            ผู้บังคับบัญชา พิจารณาส านวนคดีที่
จัดท า 

 ผู้บังคับบัญชา   

12 ท าหนังสือกล่าวโทษ    
ส่งต ารวจ 
 

นิติกรผู้รับผิดชอบคดี จัดท าหนังสือ
กล่าวโทษร้านค้า/สถานประกอบการ 
ไปยังสถานีต ารวจตามพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ 
 

จัดส่งส านวนกล่าวโทษ
ภายในอายุความ  

นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี  

 ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๙๕ 

13 ต ารวจมีหนังสือเรียกไปให้การ 
 

ต ารวจมีหนังสือเรียกให้ผู้ที่เก่ียวข้องไป
ให้การเพ่ือจัดท าค าให้การ 

 นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

14 ติดตามผลคดีเบื้องต้น ด้วย
วาจาหรือเป็นหนังสือ สอบถาม
ข้อมูลไปยังสถานีต ารวจ/
ส านักงานอัยการที่รับผิดชอบ  
 

ประสานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือขอทราบความก้าวหน้าของส านวน
คดี 

 นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี  

  

15 บันทึกข้อมูลการติดต่อ 
 

นิติกรผู้รับผิดชอบคดี บันทึกข้อมูลการ
ประสานงาน เพ่ือไม่ให้ข้อมูลสูญหาย
และง่ายต่อการติดตามในอนาคต 

ความละเอียดของข้อมูล 
(1) คดีอยู่ในชั้นใด- ชั้น
สอบสวน/ชั้นอัยการ (2) 
ชื่อพนักงานสอบสวน/
พนักงานอัยการ
ผู้รับผิดชอบและเบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
 

นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี  

  

16 รายงานผู้บังคับบัญชา 
 

นิติกรผู้รับผิดชอบคดีจัดท าบันทึก
รายงานผู้บังคับบัญชา 

 นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี  
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3 กระบวนการเปรียบเทียบคดี/สินบนรางวัล (เฉพาะพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑) 
 

No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1 พงส. มีหนังสือน าส่ง/ผู้ต้องหา
ยินยอมให้เปรียบเทียบ 

พนักงานสอบสวนมีหนังสือมาที่ 
สคอ. เพื่อส่งเรื่องให้มีการ
เปรียบเทียบคดี 

  แบบ ปท.2 ระเบียบ
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
เปรียบเทียบ ตาม
พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.๒๕๕๑ 

2 ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลที่
ส าคัญประกอบการพิจารณา  
 

นิติกรเจ้าผู้รับผิดชอบคดีด าเนินการ
ตรวจสอบเอกสารที่พนักงานสอบสวน
ส่งมา หากไม่ถูกต้องครบถ้วนให้
ด าเนินการประสานเพ่ือแก้ไข 

ความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา 
ได้แก่ ข้อมูลหลัก ข้อมูล
ผู้กระท าความผิด /
พฤติการณ์แห่งคดี / ฐาน
ความผิด ข้อมูลประกอบ 
จ านวนครั้งที่กระท า
ความผิด รูปแบบการ
กระท าความผิด(ถ้ามี) 
เช่น เป็นการกระท า
ความผิดเป็นกระบวนการ 
หรือเป็นความผิดซ้ าซาก 
ผลของความเสียหายที่
เกิดข้ึน พฤติการณ์ที่แสดง

นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี /นิติกร ผู้
ตรวจสอบ 

แบบ ปท.2  
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

ให้เห็นว่าผู้กระท า
ความผิดจงใจปฏิบัติฝ่าฝืน
กฎหมาย 
 
 

3 พิจารณาเหตุสมควร
เปรียบเทียบและก าหนด
ค่าปรับ  
 

ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบพิจารณาว่าเป็น
คดีท่ีเปรียบเทียบได้หรือไม่ เป็นคดีที่
สมควรเปรียบเทียบหรือไม่ และเป็น
การกระท าความผิดครั้งที่เท่าใด เพื่อ
ก าหนดจ านวนเงินค่าปรับ 

พิจารณาตามระเบียบ
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า
ด้วยหลักการเปรียบเทียบ
ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
ข้อ 11   

ผู้มีอ านาจ
เปรียบเทียบ 
(ข้าราชการ
ส านักงานฯ 
ระดับช านาญ
การข้ึนไป) 

  

4 ออกค าสั่งให้เปรียบ 
 

นิติกรผุ้รับผิดชอบคดีจัดท าค าสั่ง
เปรียบเทียบเพ่ือให้ผู้มีอ านาจ
เปรียบเทียบลงนาม 

 นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี  
 

ค าสั่ง
เปรียบเทียบคดี 

 

5 ตรวจสอบค าสั่งให้เปรียบเทียบ 
 

หัวหน้ากลุ่ม/นิติกรผู้ตรวจสอบที่ได้รับ
มอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของค าสั่งให้เปรียบเทียบ 

(1) ความครบถ้วนของ
เอกสาร ได้แก่ บันทึกการ
ตรวจสอบ / เอกสารสรุป
ข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย / เอกสาร
ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ                   
(2) เอกสารสรุป

หัวหน้ากลุ่ม
คดีพิเศษ/นิติ
กรที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

ค าสั่ง
เปรียบเทียบคดี 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

ข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายมีความความถูก
ต้องครบถ้วนตาม
องค์ประกอบความผิด                           
(3) ภาพถ่าย สามารถสื่อ
ให้เห็นพฤติการณ์การ
กระท าความผิด เช่น 
โฆษณา - รูปแบบสื่อ
โฆษณา , พ้ืนที่หรือ6
บริเวณท่ีติดตั้ง , เจ้าของ
ร้านหรือผู้รับผิดชอบใน
วันเกิดเหตุและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ , เอกสารระบุ
ข้อมูลบุคคล - สถานที่เกิด
เหตุ  (4) ภายใน 3 วัน 

6 ประชุมหารืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
/ คณะท างานพิจารณาคด ี
 

กรณีคดีมีความยุ่งยากซับซ้อน น าเข้า
หารืออาจารย์ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
หรือคณะท างานร่วมฯ เพื่อพิจารณา 

  นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี 

  

7 ทบทวนและท าความเห็น/
ปรับแก้ไขค าสั่งให้เปรียบเทียบ  
 

นิติกรผู้รับผิดชอบคดีด าเนินการแก้ไข
ค าสั่งเปรียบเทียบ 

ภายใน 1 วันนับจาก
ประชุมหารือเสร็จ 

นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี 

ค าสั่ง
เปรียบเทียบคดี 

 

8 เสนอค าสั่งให้เปรียบเทียบ 
 

นิติกรผู้รับผิดชอบคดีเสนอค าสั่ง
เปรียบเทียบไปยังผู้มีอ านาจ
เปรียบเทียบ 

  นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี 

ค าสั่ง
เปรียบเทียบคดี 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

9 ออกค าสั่งให้เปรียบเทียบ / ลง
ลายมือชื่อ  
 

ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบพิจารณาพร้อม
ลงลายมือชื่อในค าสั่งให้เปรียบเทียบ 

  

ผอ.สคอ.หรือ
พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจ
เปรียบเทียบ 
(ข้าราชการ
ส านักงานฯ 
ระดับช านาญ
การข้ึนไป) 
 

ค าสั่ง
เปรียบเทียบคดี 

 

10 แจ้งผู้ต้องหาหรือผู้กระท า
ความผิด 
 

นิติกรผู้รับผิดชอบคดี แจ้งค าสั่ง
เปรียบเทียบไปยังผู้ต้องหาหรือผู้กระท า
ความผิดเพื่อมาช าระเงินค่าปรับ (กรณี
ไม่มาช าระเงินค่าปรับส่งเรื่องคืน
พนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีต่อไป) 
 

ภายใน 15 วัน ตั้งแต่มี
ค าสั่งให้เปรียบเทียบ 

นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี 

  

11 รับช าระเงินค่าปรับและออก
ใบเสร็จ/หักเงินค่าปรับน าส่ง
คลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 

ผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิดมาช าระ
เงินค่าปรับ เจ้าหน้าที่การเงินออก
ใบเสร็จรับเงินโดยให้ลงลายมือชื่อและ
ให้ต้นฉบับแก่ผู้ต้องหาหรือผู้กระท า
ความผิด น าเงินค่าปรับจ านวนตามที่
กฎหมายก าหนดน าส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน 
 

  เจ้าหน้าที่
การเงิน 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

12 สรุปส านวนคดี / จัดท าหนังสือ
แจ้ง พงส. 
 

นิติกรผู้รับผิดชอบคดีสรุปส านวนคดี 
และจัดท าหนังสือแจ้งพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบเพ่ือทราบ 

  นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี 
 
 
 

  

13 รายงานคดี  
 

นิติกรผู้รับผิดชอบคดีรายงานผลการ
ด าเนินการตามแบบ ปท.3 

มีระยะเวลาควบคุมตาม
ระเบียบฯ 

นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี 

  

14 จัดท าหนังสือราชการแจ้งผล
การเปรียบเทียบต่อพนักงาน
สอบสวนที่รับผิดชอบคดี 

จัดท าหนังสือราชการแจ้งพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบคดีว่ามีการช าระ
เงินค่าปรับเรียบร้อย ถือว่าคดีอาญา
เป็นอันเลิกกัน 

ภายใน 3 วัน นับจากได้
ด าเนินการเปรียบเทียบ
เสร็จสิ้น 

นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี 

  

15 ตรวจสอบข้อมูลผู้แจ้งความน า
จับและเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานข้อมูลคดี
เกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้แจ้งความน า
จับและเจ้าหน้าที่ผู้จับเพ่ือจัดสรรเงิน
สินบนรางวัล 

แบบฟอร์มต่างๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด และ
เอกสารหลักฐานข้อมูล

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี 

แบบ สร. 
01 , สร.02 , 
สร.04 

ประกาศกรมควบคุม
โรค  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การแบ่งเงินรางวัลหรือ
วิธีปฏิบัติในการ
จ่ายเงิน  และแบบการ
ขอรับเงินสินบนรางวัล 
ตาม พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ศ.
๒๕๕๔ 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

16 ติดต่อผู้แจ้งความน าจับ  ประสานเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการรับ
เงินสินบน 

  

นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี 

  

17 แจ้งให้ผู้แจ้งความน าจับจัดท า
แบบฟอร์ม หรือจัดท า
แบบฟอร์มขอรับเงินสินบน  
 

ผู้แจ้งความน าจับกรอกแบบฟอร์มยื่น
ค าขอรับเงินสินบน (แบบ สร.03) 

  

นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี 

แบบ สร.03  

18 ตรวจสอบเอกสาร  นิติกรผู้รับผิดชอบคดี ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน 
 

ความครบถ้วนของ
เอกสาร 

นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี 

  

19 จัดท าหนังสือบันทึกข้อความ
ขออนุมัติสั่งจ่ายเงินสินบน
รางวัล/สั่งจ่ายเงินรางวัล(กรณี
ไม่มีผู้แจ้งความน าจับ)  

นิติกรผู้รับผิดชอบคด ีจัดท าบันทึกขอ
อนุมัติสั่งจ่ายเงินสินบนรางวัลแก่ผู้แจ้ง
ความน าจับและเจ้าหน้าที่ผู้จับ หรือสั่ง
จ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับ กรณี
ตรวจสอบแล้วพบว่าคดีดังกล่าวไม่มีผู้
แจ้งความน าจับ   

นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี 
 
 

  

20 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสินบน
รางวัล  

ผู้บังคับบัญชา พิจารณาเพ่ืออนุมัติสั่ง
จ่ายเงินสินบนรางวัล 

  

ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
คณะกรรมกา
รควบคุม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

21 ด าเนินการแบ่งเงินรางวัลตาม
หนังสือบันทึกข้อความขอ
อนุมัติสั่งจ่ายสินบนรางวัล  
 

จัดสรรเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ตาม
สัดส่วนที่กฎหมายก าหนด 

  

เจ้าหน้าที่
การเงิน  

  

22 ส่งมอบเงินสินบนรางวัลและน า
เงินส่งกองคลัง  

 

  

เจ้าหน้าที่
การเงิน  
 

  

 
4 กระบวนการสืบคดีในชั้นศาล 
 

No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

1 รับหมายเรียก  ส านักงานศาลยุติธรรมส่งหมายเรียก
มายังผู้เกี่ยวข้องในคดีเพ่ือไปให้การ 
 

    

2 เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณา 

นิติกรผู้รับผิดชอบคด ีจดัท าหนังสือ
เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา 

 นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี /นิติกร ผู้
ตรวจสอบ 

  

3 พิจารณาอนุมัติด าเนินการและ
สั่งการจัดประชุม 
 
 

ผู้บังคับบัญชา พิจารณาเพ่ือสั่งการ  ผอ.สคอ.   
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No. ผังกระบวนการ รายละเอียด 
มาตรฐานคุณภาพ/  
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

4 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

น าคดีเข้าหารืออาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายและด้านนิเทศศาสตร์เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนให้การ 

อย่างน้อย ๓๐ วัน ก่อน
วันนัดสืบพยาน นัดแรก 

นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี/ นิติกร ผู้
ตรวจสอบ  

  

5 จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
พิจารณา 
 

นิติกรผู้รับผิดชอบคดีร่วมกับนิติกรผู้
ตรวจสอบ จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง
และด าเนินการศึกษาก่อนให้การ 

 นิติกร 
ผู้รับผิดชอบ
คดี/ นิติกร ผู้
ตรวจสอบ  

  

6 ประสานและจัดส่งเอกสารให้
อัยการ 

จัดส่งเอกสารที่จัดเตรียมไปยังพนักงาน
อัยการ 

อัยการต้องยื่นบัญชีพยาน
ก่อนวันไต่สวนมูลฟ้อง/
ก่อนวันสืบพยานไม่น้อย
กว่า 15 วัน 
 

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ
คดี 

 ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  
มาตรา ๒๒๙/๑ วรรค 
๑ 

7 ไปให้การในชั้นศาล 
 

นิติกรผู้รับผิดชอบคดีพร้อมพยาน
บุคคลอื่นๆ ขึ้นให้การในชั้นศาล 

 นิติกร
ผู้รับผิดชอบ
คดี 

  

8 ประสานติดตามผลการ
พิจารณากับอัยการ 

ประสานคดีกับพนักงานอัยการ  นิติกร
ผู้รับผิดชอบ
คดี 

  

9 คัดค าพิพากษา 
 

นิติกรผู้รับผิดชอบคดีจัดท าหนังสือขอ
คัดค าพิพากษาเพ่ือน ามาเก็บรวบรวม 

 นิติกร
ผู้รับผิดชอบ
คดี 
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7. มาตรการส ารอง เพื่อคงความต่อเนื่อง 
 

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมที่จะด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ กรอบ
ระยะเวลา 

งบประมาณ 

1) กรณีมีการ
ชุมนุม – เข้า
บังคับใช้กฎหมาย
ไม่ได้ 

แจ้งเลื่อน โดยระบุสาเหตุ 
แจ้งขอประสานขอวันทดแทน 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

  

2) กรณีรถเสีย / 
อุบัติเหตุจากการ
เดินทาง - การ
เข้าบังคับใช้
กฎหมายไม่
ทันเวลา 

แจ้งเลื่อน โดยระบุสาเหตุ 
แจ้งขอประสานขอวันทดแทน 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

  

 
8. การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน เก็บไว้อ้างอิง 
ระบบติดตามการด าเนินงานด้านการเฝ้าระวังและ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบ 
Online 

  

 


