คำนำ
กรมการจัด หางานได้อ อกระเบีย บกรมการจัด หางานว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และอัต รา
การจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยที่ได้มีการปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัต ราการจ่ายเงินสินบน เงิน รางวัล
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่า ปรับก่อนนาส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยข้อ บัง คับ กระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการหัก เงิน ค่า ปรั บ ก่อ นน าส่ง คลัง (ฉบับ ที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๖
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
กองทะเบีย นจัดหางานกลางและคุ้ม ครองคนหางานได้จัด ทาแนวปฏิบัติก ารจ่า ยเงิน สิน บน
เงิน รางวัล และค่า ใช้จ่า ยในการดาเนิน งานตามกฎหมายว่า ด้ว ยการจัด หางานและคุ้ม ครองคนหางาน
สาหรับเจ้าหน้าที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมการจัดหางานว่า ด้ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวปฏิบัติฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อส่วนราชการในสังกัดกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป
เพื่อเป็น การสร้างขวัญและกาลังใจต่อผู้ป ฏิบัติง านในการแจ้ง เบาะแสหรือ เค้าเงื่อนแห่งการกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป

กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
มกราคม ๒๕๖๔

แนวปฏิบัติการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามระเบียบกรมการจัดหางาน
ว่า ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และอัต ราการจ่า ยเงิน สิน บน เงิน รางวัล และค่า ใช้จ่า ยในการดาเนิน งาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๖๓
กรมการจัดหางานได้ออกระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินสินบน
เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
และในระเบียบนี้ได้ให้คานิยาม ดังนี้
“ค่าปรับ” หมายถึง เงินที่ได้รับจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ไม่ร วมถึงค่าปรับหรือเบี้ยปรับ ที่ได้รับ ตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
และค่าปรับหรือเบี้ยปรับที่ได้รับตามนิติกรรมสัญญา
“เงินสินบน” หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนาจับ
“เงินรางวัล” หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับ
“ผู้แจ้งความนาจับ” หมายถึง บุคคลคนเดียวหรือหลายคนซึ่งนาเบาะแสหรือเค้าเงื่อนแห่งการกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาแจ้งแก่ผู้มีอานาจ
รับ แจ้งความนาจับ ตามระเบีย บนี้ จนทางราชการสามารถลงโทษผู้กระทาความผิดได้ แต่ต้องมิใช่เจ้าหน้า ที่
ผู้จับ หรือ ข้า ราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดาเนินการตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“เจ้า หน้า ที่ผู้จับ ” หมายถึง พนัก งานฝ่า ยปกครองหรือ ตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณา
ความอาญา ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ จั บ กุ ม ผู้ ก ระท าความผิ ด หรื อ ข้ า ราชการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การตาม
พระราชบัญ ญัติจั ดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีส่ วนร่วมในการจับกุม
ผู้กระทาความผิดส าหรับกรณีที่มีการจับกุมผู้ กระทาความผิ ด และให้ห มายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินงาน
ตามอานาจหน้าที่อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับนั้นสาหรับกรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทาความผิดด้วย
“ค่า ใช้จ่า ยในการดาเนิน งาน” หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่อันได้มา
ซึ่งเงินค่าปรับ
๑. การรับเงินค่าปรับ
แบ่งตามที่มาของเงินได้ ๒ ประเภท
๑.๑ การรับเงินจากสานักงานศาลยุติธรรม
ในส่วนกลาง
เมื่อคดีถึงที่สุด โดยศาลได้มีคาพิพากษาผลคดีถึงที่สุดลงโทษปรับจาเลย และมีการชาระเงิน
ค่าปรับแล้วให้ดาเนินการดังนี้
๑.๑.๑ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จับหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ที่ประสงค์ขอรับเงินรางวัล แจ้งผลคดี
ให้กองทะเบียนจั ดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานทราบโดยเร็ว โดยยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน

๑

(๑) สาเนาคาพิพ ากษาคดี หรือ หนัง สือ รับ รองผลคดี พร้อ มรับ รองสาเนาถูก ต้อ ง
โดยเจ้ าหน้ าที่ผู้ มีสิ ทธิได้รั บ เงิน รางวัล
(๒) สาเนาใบเสร็ จรับเงินค่าปรับของศาล
(๓) สาเนาบั น ทึกจับกุมผู้ ต้องหา (กรณีมีการจับกุม)
(๔) สาเนาหนั งสื อแจ้งความร้องทุ กข์ กล่ าวโทษผู้ กระทาผิ ด (เฉพาะกรณีศาลปรับ
หรื อพนั กงานสอบสวนเปรี ย บเทีย บ)
๑.๑.๒ เมื่อกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานได้รับเอกสารแล้วให้ดาเนินการ
ยื่นคาขอรับเงินค่าปรับจากสานักอานวยการประจาศาลตามแบบที่ศาลกาหนดภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ
(ตามหนั ง สื อ ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ที่ ศย ๐๑๒/๑๖๖๙๘ ลว. ๑๒ เม.ย. ๕๔) พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐาน
ส าเนาค าสั่ งกรมการจั ดหางาน ที่ ๕๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ รับเงิ น
ที่หักจากค่าปรับที่ได้รับชาระตามคาพิพากษาของศาลฯ
๑.๑.๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครอง
คนหางานติดตาม และประสานการขอรับเงินค่าปรับจากสานักอานวยการประจาศาล หรือ สานักงานประจาศาล
เมื่อได้รับแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี “กรมการจัดหางานเพื่อเงินนอกงบประมาณ” จากศาลแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับมอบอานาจรับเงินจากผู้อานวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
กลุ่ม งานคลัง (งานการเงิน ) สานักงานเลขานุการกรมออกใบเสร็จรับเงิน ของกรมการจัดหางานระบุว่าได้รับ
“เงินที่ศาลหักจากค่าปรับตามคาพิพากษาตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากหน่ว ยงานดังกล่าวและออกใบเสร็จรับเงิน ให้ห น่ว ยงานนั้น โดยจัดส่งใบเสร็จรับเงิน
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
๑.๑.๔ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้สิทธิยื่นแบบขอรับเงินสินบนรางวัลพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บั ตรประจาตัว ประชาชน หรือบัตรประจาตัว อื่นที่ห น่ว ยงานของรัฐ ออกให้
(เช่น บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ เป็นต้น) หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(๒) สาเนาหนังสือแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทาความผิด (เฉพาะกรณีศาลปรับหรือ
พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ)
(๓) สาเนาบันทึกการจับกุมผู้ต้องหา (เฉพาะกรณีมีการจับกุม)
(๔) สาเนาคาพิพากษาของศาลคดีถึงที่สุด
(๕) สาเนาใบเสร็จรับเงิน ค่าปรับของศาล
(๖) หนังสือมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิคนหนึ่งคนใดเป็นผู้รับเงินรางวัล
(๗) ต้นฉบับใบรับแจ้งความนาจับ (เฉพาะกรณีมีผู้ขอรับเงินสินบน)
(๘) ใบสาคัญรับเงิน
(๙) กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลถึงแก่กรรม หรือมีความจาเป็นเป็นอื่นใดไม่สามารถยื่น
ขอรับเงินรางวัลได้ ให้ทายาทโดยธรรม หรือผู้จัดการมรดก หรือผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเป็นผู้ดาเนินการแล้วแต่กรณี
กรณี ที่ จ าเป็ น และต้ อ งส าเนาเอกสารตาม (๑) ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ จั ด ท าส าเนาเอกสารดั ง กล่ า วเอง
กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน

๒

เว้นแต่กรณี ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลมอบอานาจให้ผู้อื่นมายื่นคาขอรับเงินรางวัลแทนต้องแนบสาเนาบัตรประชาชน
หรือบัตรประจาตัวอื่นที่หน่วยงานขอรัฐออกให้ประกอบการยื่นคาขอรับเงินรางวัล
ในส่วนภูมิภาค
เมื่อคดีถึงที่สุด โดยศาลได้มีคาพิพากษาถึง ที่สุดลงโทษปรับจาเลย และมีการชาระเงินแล้ว
ให้ ดาเนิ น การดังนี้
๑.๑.๕ ให้เจ้ าหน้ าที่ผู้ จั บหรือผู้มีสิ ทธิได้รับเงินรางวัล ที่ประสงค์ขอรับเงินรางวัลแจ้งผลคดี
ให้สานักงานจัดหางานจังหวัดทราบโดยเร็ว โดยยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาคาพิ พ ากษาคดี หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองผลคดี พร้ อ มรั บ รองสาเ นาถู ก ต้ อ ง
โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล
(๒) สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับของศาล
(๓) สาเนาบันทึกจับกุมผู้ต้องหา (กรณีมีการจับกุม)
(๔) ส าเนาหนั งสือแจ้งความร้องทุกข์กล่ าวโทษผู้ กระทาผิด (เฉพาะกรณีศาลปรับ
หรือพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ)
๑.๑.๖ เมื่อสานักงานจัดหางานจังหวัดได้ รับเอกสารแล้วให้ดาเนินการยื่นคาขอรับเงิน ค่า ปรับ
จากส านั ก อ านวยการประจ าศาลตามแบบที่ ศ าลก าหนด ภายใน ๕ ปี นั บ แต่ วั น ที่ มี สิ ท ธิ ข อรั บ เงิ น
(ตามหนังสือสานักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๑๒/๑๖๖๙๘ ลว. ๑๒ เม.ย. ๕๔) พร้อมเอกสารหลักฐานสาเนาคาสั่ง
กรมการจัด หางาน ที ่ ๕๕๕/๒๕๖๓ ลงวัน ที ่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื ่อ ง มอบหมายให้ร ับ เงิน
ที่หั กจากค่าปรั บ ที่ ได้รับชาระตามคาพิพากษาของศาลฯ
๑.๑.๗ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากจัดหางานจังหวัด ติดตามและประสานการขอรับ
เงิน ค่า ปรั บ จากส านั ก อานวยการประจ าศาล หรื อส านั กงานประจ าศาล เมื่ อได้รั บแจ้ง การโอนเงิ นเข้า บัญ ชี
ของส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด แล้ ว ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ การเงิ นของส านั กงานจั ดหางานจั งหวั ดออกใบเสร็ จรั บเงิ น
ของส านั กงานจั ดหางานจั งหวั ด (ใช้ ในราชการกรมการจั ดหางาน) ระบุว ่า ได้ร ับ “เงิน ที ่ศ าลหัก จากค่า ปรับ
ตามคาพิพ ากษาตามพระราชบัญ ญัติจ ัด หางานและคุ้ม ครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จากหน่วยงานดังกล่าว และมอบใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานนั้นโดยจัดส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
๑.๑.๘ ให้เ จ้า หน้า ที ่ก ารเงิน ของส านัก งานจัด หางานจัง หวัด โอนเงิน ตามข้อ ๑.๑.๗
นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากคลัง ชื่อบัญชี “เงินสินบนรางวัลของสานักงานจัดหางานจังหวัด...” สาหรับเงินในส่วน
ที่ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานให้ โ อนเข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากคลั ง ชื่ อ บั ญ ชี “เงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งาน
ของกรมการจัดหางาน”
๑.๑.๙ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้สิทธิยื่นแบบขอรับเงินสินบนรางวัลพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บั ต รประจาตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจาตั ว อื่ น ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ออกให้
(เช่น บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ เป็นต้น) หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(๒) สาเนาหนังสือแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทาความผิด (เฉพาะกรณีศาลปรับ
หรือพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ)
กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน

๓

(๓) สาเนาบันทึกการจับกุมผู้ต้องหา(เฉพาะกรณีมีการจับกุม)
(๔) สาเนาคาพิพากษาคดีหรือสาเนาหนังสือรับรองผลคดีของศาลผลคดีถึงที่สุด
(๕) สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับของศาล
(๖) หนังสือมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิคนหนึ่งคนใดเป็นผู้รับเงินรางวัล
(๗) ต้นฉบับใบรับแจ้งความนาจับ (เฉพาะกรณีมีผู้ขอรับเงินสินบน)
(๘) ใบสาคัญรับเงิน
(๙) กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลถึงแก่กรรม หรือมีความจาเป็นเป็นอื่นใดไม่สามารถยื่น
ขอรับเงินรางวัลได้ให้ทายาทโดยธรรม หรือผู้จัดการมรดก หรือผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเป็นผู้ดาเนินการแล้วแต่กรณี
กรณีที่จาเป็นและต้องสาเนาเอกสารตาม (๑) ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวเอง เว้นแต่กรณีผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินรางวัลมอบอานาจให้ผู้อื่นมายื่นคาขอรับเงินรางวัลแทนต้องแนบสาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่น
ที่หน่วยงานขอรัฐออกให้ประกอบการยื่นคาขอรับเงินรางวัล
๑.๒ การรับเงินที่กรมการจัดหางานได้รับชาระจากผู้กระทาผิด (กรณีอธิบดีกรมการจัดหางาน
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเปรียบเทียบปรับ)
ในส่วนกลาง
เมื่อคดีถึงที่สุดโดยอธิบดีกรมการจัดหางานเปรียบเทียบปรับผู้กระทาผิด และมีการชาระเงินค่าปรับ
แล้ว ณ กลุ่มงานคลัง (งานการเงิน) สานักงานเลขานุการกรม ให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินระบุว่า ได้รับ
“เงินเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ”
และมอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กระทาผิดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ในส่วนภูมิภาค
เมื่อคดีถึงที่สุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทาการเปรียบเทียบปรับผู้กระทาผิด และมีการชาระ
เงินค่าปรับแล้ว ให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินระบุว่าได้รับ “เงินเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญ ญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม” และมอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กระทาผิด
เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ ยื่ น แบบขอรั บ เงิ น สิ น บนรางวั ล ตามแบบที่ อ ธิ บ ดี ก รมการจั ด หางาน
กาหนดกรณีมีหลายหน่วยงานให้ผู้มีสิ ทธิรับเงินรางวัลมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้จับคนหนึ่งคนใดในหน่วยงาน
ของแต่ละหน่ว ยงานเป็น ผู้รับ แทนก็ไ ด้ โดยในส่ว นกลางให้ยื่น ที่ก องทะเบีย นจัด หางานกลางและคุ้ม ครอง
คนหางาน ในส่ ว นภูมิภ าคให้ ยื่ น ที่สานั กงานจัดหางานจั งหวัด พร้อมเอกสารหลั กฐานดั งต่ อไปนี้
(๑) บั ต รประจาตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจาตั ว อื่ น ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ออกให้
(เช่น บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ เป็นต้น) หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน

๔

(๔) สาเนาหนังสือเห็นชอบให้ดาเนินคดีผู้กระทาความผิดพร้อมสาเนาคู่ฉบับ
(๕) สาเนาบันทึกยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ
(๖) สาเนาคาสั่งเปรียบเทียบปรับ
(๗) สาเนาใบเสร็จรับเงินของกรมการจัดหางาน
(๘) หนังสือมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิคนหนึ่งคนใดเป็นผู้รับเงินรางวัล
(๙) ต้นฉบับใบรับแจ้งความนาจับ (เฉพาะกรณีมีผู้ขอรับเงินสินบน)
(๑๐) ใบสาคัญรับเงิน
(๑๑) กรณี ผู้ มี สิ ทธิ ได้ รั บเงิ นรางวั ลถึ งแก่ กรรม หรื อมี ความจ าเป็ นเป็ นอื่ นใดไม่ สามารถยื่ นขอ
รับเงินรางวัลได้ ให้ทายาทโดยธรรม หรือผู้จัดการมรดก หรือผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเป็นผู้ดาเนินการแล้วแต่กรณี
๒. การแบ่งส่วนเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เงินค่าปรับที่ได้รับจากสานักงานศาลยุติธรรม หรือที่กรมการจัดหางานได้รับชาระจากผู้กระทาความผิด
(อธิบดีกรมการจัดหางานหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเปรียบเทียบปรับ) ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แบ่งจ่ายดังนี้
๒.๑ เงินที่ได้รับจากสานักงานศาลยุติธรรม ให้แบ่งเป็นสี่ส่วนและนาไปใช้จ่าย ดังนี้
(๑) ให้นาไปจ่ายเป็นเงินสินบน จานวนหนึ่งส่วนของเงินค่าปรับที่ได้รับ
(๒) ให้นาไปจ่ายเป็นเงินรางวัล จานวนสองส่วนของเงินค่าปรับที่ได้รับ
(๓) ให้นาไปจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จานวนหนึ่งส่วนของเงินค่าปรับที่ได้รับ
ในกรณี ไม่ มี การจ่ ายเงิ นสิ นบนตาม (๑) ให้ น าไปรวมจ่ ายเป็ นเงิ นรางวั ล จ านวนสามส่ ว น
ของเงินค่าปรับที่ได้รับ
๒.๒ เงิน ค่าปรั บ ที่กรมการจั ดหางานได้รั บจากผู้ กระทาความผิ ด ให้ หั กเงิน ค่าปรับร้ อยละ ๔๐
นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ส่วนที่เหลือร้อยละ ๖๐ ให้แบ่งเป็นสี่ส่วนและนาไปจ่าย ดังนี้
(๑) ให้นาไปจ่ายเป็นเงินสินบน จานวนหนึ่งส่วน
(๒) ให้นาไปจ่ายเป็นเงินรางวัล จานวนสองส่วน
(๓) ให้นาไปจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จานวนหนึ่งส่วน
ในกรณีไม่มีการจ่ายเงินสินบนตาม (๑) ให้นาไปรวมจ่ายเป็นเงินรางวัล จานวนสามส่วน
๓. การเก็บรักษาเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
๓.๑ การเปิดบัญชีและการนาเงินฝากเข้าบัญชี
๓.๑.๑ การเปิดบัญชี
กรมการจั ด หางานโดยส านั ก งานเลขานุ ก ารกรมได้ เ ปิ ดบั ญ ชี เ งิ น ฝากคลั ง
กั บ กรมบั ญ ชี ก ลางเพื่ อ ด าเนิ น การตามระเบี ย บข้ อ ๒๓ และกรมบั ญ ชี ก ลางได้ เ ปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากให้ แ ล้ ว ดั ง นี้
(ตามหนังสือกรมการจัดหางาน ที่ รง ๐๓๐๑/ว๖๒๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙)

กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน

๕

ในส่วนกลาง
บัญชีเงินฝาก ณ กรมบัญชีกลาง รหัสหน่วยงาน ๑๗๐๓ รหัสเจ้าของบัญชี (รหัสศูนย์ต้นทุน)
๑๗๐๐๓๐๐๐๐๐
- บัญชี “เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางาน” รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๖๕๘
- บัญชี “เงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกรมการจัดหางาน” รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๖๗๙
ในส่วนภูมิภาค
บั ญชีเงิ นฝาก ณ ส านั กงานคลั งจังหวัดต่าง ๆ จานวน ๗๗ แห่ ง ชื่อบัญชี “เงิ นสิ นบนรางวั ล
ของสานักงานจัดหางานจังหวัด..................” รหัสหน่วยงาน ๑๗๐๓ รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๘
เพื่อ ฝากและถอนเงิน นอกงบประมาณตามระบบ GFMIS โดยการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
และการจ่า ยเงิน ในบัญ ชีนี้ใ ห้ถือ ปฏิบัติต ามข้อ บัง คับ ว่า ด้ว ยการฝากและถอนคืน เงิน ต่อ กระทรวงการคลัง
พ.ศ. ๒๔๙๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.๑.๒ การนาเงินฝากเข้าบัญชี
ในส่วนกลาง
เมื่อกลุ่มงานคลัง (งานการเงิน) สานักงานเลขานุการกรมได้รับการแจ้งโอนเงินเข้า ชื่อบัญชี
“กรมการจั ดหางานเพื่ อเงิน นอกงบประมาณ” จากสานั กงานศาลยุ ติธ รรม หรือ ค่า ปรับที่ ได้รับ กรณี อธิบดี
เปรียบเทียบปรับ ดาเนินการดังนี้
(๑) นาเงินค่าปรับที่ได้รับจากสานักงานศาลยุติธรรมแบ่งเป็นสี่สว่ น แล้วนาฝากเข้าบัญชีเงินฝากคลัง
ดังนี้
๑) นาฝากเข้าบัญชี “เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางาน” รหัสบัญชีเงินฝาก๐๐๖๕๘
จานวนสามส่วน
๒) นาฝากเข้าบัญชี “เงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกรมการจัดหางาน” รหัสบัญชี
เงินฝาก ๐๐๖๗๙ จานวนหนึ่งส่วน
(๒) น าเงิ น รางวั ล ที่ ไ ด้ รั บ จากการเปรี ย บเที ย บปรั บ ในกรณี ที่ มี ก ารจั บ กุ ม ผู้ ก ระท าผิ ด
ให้หักร้อยละ ๘๐ และกรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทาผิดให้หักร้อยละ ๖๐ ของระเบียบแบ่งเป็นสี่ส่วนแล้วนาฝาก
เข้าบัญชีเงินฝากคลัง ดังนี้
๑) นาฝากเข้าบัญชี “เงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางาน” รหัสบัญชีเงินฝาก๐๐๖๕๘
จานวนสามส่วน
๒) น าฝากเข้ า บั ญ ชี “เงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานของกรมการจั ด หางาน
รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๖๗๙ จานวนหนึ่งส่วน
เงินค่าปรับที่เหลือจากการหักตามข้อ (๒) ให้นาส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน

๖

ในส่วนภูมิภาค
ให้สานักงานจัดหางานจังหวัดนาเงิน ค่าปรับที่ได้รับการโอนผ่านธนาคารจากสานักงาน
ศาลยุติธรรม หรือที่ได้รับจากการเปรียบเทียบปรับ ดาเนินการดังนี้
(๓) นาเงินค่าปรับที่ได้รับจากการโอนผ่านธนาคารของสานักงานศาลยุติธรรมแบ่งเป็นสี่ส่วน
แล้วนาฝากเข้าบัญชีเงินฝากคลัง ดังนี้
๑) นาฝากเข้าบัญชี “เงินสินบนรางวัลของสานักงานจัดหางานจังหวัด..............................”
รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๘ จานวนสามส่วน
๒) โอนเข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากคลั ง ชื่ อ บั ญ ชี “เงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานของ
กรมการจัดหางาน” รหัส บัญ ชีเ งิน ฝาก ๐๐๖๗๙ จานวนหนึ่ง ส่ว น โดยวิธีก ารโอนขายบิล ในระบบ GFMIS
แล้ว แจ้ง รายละเอี ย ดให้ ส านั ก งานเลขานุ ก ารกรมทราบ (กรณี เ งิ น ที่ จ ะโอนมี จ านวนน้ อ ยกว่ า ๑๐๐ บาท
จะน าฝากเข้ าบั ญชีเงิ นฝากต่ างๆ ของส านั กงานจั ดหางานจั งหวั ด...........” รหั สบั ญชี เงินฝาก ๑๐๙๐๑ ไว้ ก่ อนก็ ได้
เมื่อเงินมีจานวนมากพอสมควรแล้วจึงโอนเข้าบัญชีเงินฝากคลังดังกล่าว แต่ต้องโอนก่อนวันสิ้นปีงบประมาณ)
(๔) นาเงิน ค่าปรั บ ที่ได้รับจากการเปรีย บเที ยบปรับ ในกรณีที่มีการจับ ผู้ กระทาผิ ด
ให้หักร้อยละ ๘๐ และกรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทาผิดให้หักร้อยละ ๖๐ ของระเบียบแบ่งเป็นสี่ส่วน แล้วนาฝาก
เข้าบัญชีเงินฝากคลัง ดังนี้
๑) นาฝากเข้า บัญ ชี “เงิน สิน บนรางวัล ของสานัก งานจัด หางานจัง หวัด .....”
รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๘ จานวนสามส่วน
๒) โอนเข้าบัญชีเงินฝากคลังชื่อบัญชี “เงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกรมการจัดหางาน”
รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๖๗๙ จานวนหนึ่งส่ว น โดยวิธีการโอนขายบิล ในระบบ GFMIS แล้ว แจ้งรายละเอียด
ให้สานักงานเลขานุการกรมทราบ (กรณีเงินที่จะโอนมีจานวนน้อยกว่า ๑๐๐ บาท จะนาฝากเข้าบัญชีเงินฝากต่าง ๆ
ของสานักงานจัดหางานจังหวัด..............” รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ ไว้ก่อนก็ได้เมื่อเงินมีจานวนมากพอสมควร
แล้วจึงโอนเข้าบัญชีเงินฝากคลังดังกล่าว แต่ต้องโอนก่อนวันสิ้นงบประมาณ)
เงินค่าปรับที่เหลือจากการหักตามข้อ (๔) ให้นาส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
๓.๒ การบัญชีและการรายงาน
ในส่วนกลาง
ให้ฝ ่า ยการคลัง (งานบัญ ชี) ส านัก งานเลขานุก ารกรม จัด ท าบัญ ชีต ามระบบบัญ ชี
ส่ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช้จ ่า ย เ งิน สิน บ น ร า ง วัล แ ล ะ ค่า ใ ช้จ ่า ย ใ น ก า ร ด า เ นิน ง า น
ไปยัง กรมบัญ ชีก ลางกระทรวงการคลั งในวั นท าการสุ ดท้ ายของเดื อนมีนาคมและเดือนกั นยายน ตามข้อ ๖
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ว ยการจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๖
ในส่วนภูมิภาค
ให้สานัก งานจัด หางานจัง หวัด จัด ทาบัญ ชีต ามระบบบัญ ชีส่ว นราชการ และรายงาน ผล
การใช้จ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานไปยังกลุ่มงานคลัง (งานบัญชี) สานักงานเลขานุการกรม
ก่อนวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามข้อ ๒๖ แห่งระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ
กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน

๗

และอัตราการจ่ายเงิน สิน บน เงิน รางวัล และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามกฎหมายว่า ด้ว ยการจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. การแจ้งสิทธิ
๔.๑ แจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบน และเงินรางวัลมายื่นคาขอ
เมื่อกรมการจัดหางานหรือสานักงานจัดหางานจังหวัดได้รับ การโอนเงินค่าปรับ ผ่านธนาคาร
จากสานักงานศาลยุติธรรม และการเปรียบเทียบปรับแล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
๔.๑.๑ กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบน
ในส่วนกลาง
ให้กองทะเบียนจัดหางานและคุ้มครองคนหางานมีหนังสือแจ้งผู้แจ้งความนาจับให้ยื่นคาขอรับเงิน
สินบนตามแบบที่อธิ บ ดีกาหนดภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งสิ ทธิโดยจดหมายลงทะเบียน
ไปรษณีย์ตอบรับ และแจ้งในหนังสือให้ผู้แจ้งความนาจับทราบว่าหากพ้นกาหนดสามสิบวันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้ง
เงิน สิน บนจะถูก นาส่ง กระทรวงการคลัง เป็น รายได้แ ผ่น ดิน โดยยื่น คาขอ ณ กองทะเบีย นจัด หางานกลาง
และคุ้มครองคนหางาน พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจ าตั ว อื่ น ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ออกให้
(เช่น บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ) หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(๒) ใบรับแจ้งความนาจับ
ในส่วนภูมิภาค
ให้สานัก งานจัด หางานจัง หวัด มีห นัง สือ แจ้ง ผู้แ จ้ง ความนาจับ ให้ยื่น คาขอรับ เงิน สิน บน
ตามแบบที่อธิบดีกาหนดภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิ โดยจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์
ตอบรับ และแจ้ง ในหนัง สือ ให้ผู้แ จ้ง ความนาจับ ทราบว่า หากพ้น กาหนดสามสิบ วัน นับ ตั้ง แต่ ไ ด้รับ แจ้ง สิท ธิ
เงิ น สิ น บนจะถู ก นาส่ ง กระทรวงการคลั ง เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น โดยยื่ น คาขอ ณ สานั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด
ที่ รับผิดชอบ ณ ท้องที่เกิดเหตุ พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจ าตั ว อื่ น ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ออกให้
(เช่นบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ) หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(๒) ใบรับแจ้งความนาจับ
๔.๑.๒ กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล
ในส่วนกลาง
เมื่อกรมการจัดหางานได้รับเงินค่าปรับ จากการโอนผ่านธนาคารจากสานักงานศาลยุติธรรม
หรือจากการเปรียบเทียบปรับ ผู้มีสิทธิได้ยื่นขอรับเงินรางวัล หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิขอรับเงินรางวัล
รายใดยังไม่ได้ยื่นคาขอรับเงินรางวัล ให้กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานมีหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิ
ยื่นคาขอรับเงิน รางวัล และให้แจ้งในหนังสือว่า หากพ้นกาหนดสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิ
เงิน รางวัล จะถูกนาส่ งกระทรวงการคลั งเป็นรายได้แผ่นดิน โดยให้ ยื่นคาขอ ณ กองทะเบียนจัดหางานกลาง
และคุ้มครองคนหางาน พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน

๘

(๑) ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน หรือ บัต รประจ าตัว อื ่น ที ่ห น่ว ยงาน ของรัฐ ออกให้
(เช่น บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ เป็นต้น) หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(๒) สาเนาหนัง สือ แจ้ง ความร้อ งทุก ข์ก ล่า วโทษผู้ก ระทาความผิด (เฉพาะกรณีศ าลปรับ
หรือพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ)
(๓) สาเนาบันทึกการจับกุมผู้ต้องหา(เฉพาะกรณีมีการจับกุม)
(๔) สาเนาคาพิพากษาคดีหรือสาเนาหนังสือรับรองผลคดีของศาลผลคดีถึงที่สุด (เฉพาะกรณีศาลปรับ)
(๕) สาเนาหนังสือเห็นชอบให้ดาเนินคดีผู้กระทาผิดพร้อมสาเนาคู่ฉบับ (เฉพาะกรณีอธิบดีหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเปรียบเทียบปรับ)
(๖) สาเนาบันทึกยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ (เฉพาะกรณีอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ)
(๗) สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับของศาล หรือกรมการจัดหางานแล้วแต่กรณี
(๘) หนังสือมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิคนหนึ่งคนใดเป็นผู้รับเงินรางวัล
(๙) ต้นฉบับใบรับแจ้งความนาจับ (เฉพาะกรณีมีผู้ขอรับเงินสินบน)
(๑๐) ใบสาคัญรับเงิน
(๑๑) กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลถึงแก่กรรม หรือมีความจาเป็นเป็นอื่นใดไม่สามารถยื่นขอรับ
เงินรางวัลได้ ให้ทายาทโดยธรรม หรือผู้จัดการมรดก หรือผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเป็นผู้ดาเนินการแล้วแต่กรณี
ในส่วนภูมิภาค
เมื่อสานักงานจัดหางานจังหวัดได้รับเงิน ค่าปรับโอนผ่านธนาคารจากสานักงานศาลยุ ติ ธ รรม
หรือการเปรียบเทียบปรับผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลยื่นคาขอรับเงินรางวัล หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิรายใด
ยังไม่ยื่นคาขอรับเงินรางวัล ให้สานักงานจัดหางานจังหวัดมีหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลให้ยื่นคาขอรับเงินรางวัล
ตามแบบที่อ ธิบ ดีก าหนดภายในสามสิบ วัน นับ ตั้ ง แต่ ว ัน ที ่ไ ด้ร ับ หนัง สือ แจ้ง สิท ธิโ ดยจดหมายลงทะเบี ย น
ไปรษณีย์ตอบรับ และแจ้งในหนังสือให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ทราบว่าหากพ้นกาหนดสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิ เงิน รางวัล จะถูกนาส่งกระทรวงการคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน โดยให้ยื่นคาขอ ณ สานักงาน
จัดหางานจังหวัดที่รับผิดชอบ ณ ท้องที่เกิดเหตุพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน หรือ บัต รประจ าตัว อื ่น ที ่ห น่ว ยงานของรัฐ ออกให้
(เช่น บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ เป็นต้น) หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(๒) สาเนาหนั ง สื อ แจ้ ง ความร้ อ งทุ ก ข์ ก ล่ า วโทษผู้ ก ระทาความผิ ด (เฉพาะกรณี ศ าลปรั บ
หรื อพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ)
(๓) สาเนาบันทึกการจับกุมผู้ต้องหา(เฉพาะกรณีมีการจับกุม)
(๔) ส าเนาคาพิพากษาคดี หรือสาเนาหนังสื อรับรองผลคดี ของเจ้าหน้าที่ผู้จับว่าคดีถึงที่สุ ด
(เฉพาะกรณีศาลปรับหรือพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ)

กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน

๙

(๕) สาเนาหนังสือเห็นชอบให้ดาเนินคดีผู้กระทาผิดพร้อมสาเนาคู่ฉบับ (เฉพาะกรณีอธิบดีหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเปรียบเทียบปรับ)
(๖) สาเนาบันทึกยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ (เฉพาะกรณีอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ)
(๗) สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับของศาล หรือกรมการจัดหางานแล้วแต่กรณี
(๘) หนังสือมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิคนหนึ่งคนใดเป็นผู้รับเงินรางวัล
(๙) ต้นฉบับใบรับแจ้งความนาจับ (เฉพาะกรณีมีผู้ขอรับเงินสินบน)
(๑๐) ใบสาคัญรับเงิน
(๑๑) กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลถึงแก่กรรม หรือมีความจาเป็นเป็นอื่นใดไม่สามารถยื่นขอรับ
เงินรางวัลได้ ให้ทายาทโดยธรรม หรือผู้จัดการมรดก หรือผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเป็นผู้ดาเนินการแล้วแต่กรณี
๔.๒ การตรวจสอบสิทธิของผู้ยื่นคาขอ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ผู้บังคับบัญชาซึ่งควบคุม ดูแล การตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานจนพบการกระทาผิด
(๒) เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมหรือมีส่วนร่วมในการจับกุมตามลายมือชื่อที่ปรากฏในบันทึกการจับกุม
(๓) เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ หรือรวบรวมพยานหลักฐานจนพบการกระทาผิด
(๔) เจ้าหน้าที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งควบคุม ดูแล การตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานจนพบการกระทาผิด
หมายถึงผู้บังคับบัญชาซึ่งมีการควบคุม ดูแล ในเรื่องที่ตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานจนพบการกระทาผิ ด
ที่ปรากฏลายมือชื่ออยู่ในสานวนในเรื่องนั้น ๆ จึงจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัล
เมื่อกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานได้รับคาขอรับเงินสินบน หรือเงินรางวัล
ของผู้ยื่นคาขอ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอว่าผู้ยื่นคาขอ เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน
หรือไม่ เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นคาขอเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินและข้อความในคาขอรวมทั้งเอกสารหลักฐานครบถ้ วนถูกต้อง
ให้เจ้าหน้าที่ออกหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคาขอ โดยฉีกส่วนล่างของคาขอมอบให้แก่ผู้ยื่นคาขอเก็บไว้เป็นหลักฐาน
และเจ้าหน้าทีอ่ อกเลขคาขอตามลาดับที่ได้รับ
๕. การจ่ายเงิน
๕.๑ การขออนุมัติจ่ายเงินและเบิกเงิน
๕.๑.๑ เงินสินบน และเงินรางวัล
ให้กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานหรือสานักงานจัดหางานจังหวัด เสนอ
ค าขอรั บ เงิ น สิ น บนหรื อ เงิ น รางวั ล และหลั ก ฐานประกอบค าขอของผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น สิ น บนหรื อ เงิ น รางวั ล
สรุปความเห็นเสนอผู้มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงิน กรณีส่วนกลางให้เสนออธิบดีกรมการจัดหางาน กรณีส่วนภูมิภาค
ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อได้รับการอนุมติจ่ายเงินแล้วให้ดาเนินการดังนี้

กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน

๑๐

ในส่วนกลาง
ให้ก องทะเบีย นจัด หางานกลางและคุ้ม ครองคนหางานส่ง คาอนุมัติโ ดยทาหนัง สือ
(บั น ทึ ก ข้ อ ความ) เรี ย นอธิ บ ดี (ผ่ า นเลขานุ ก ารกรม) ขออนุ มั ติ เ บิ ก เงิ น พร้ อ มแนบใบเบิ ก เงิ น (แบบ ๑)
และรายละเอียดใบสาคัญ (แบบ ๓) ส่งให้กลุ่มงานคลัง (งานการเงิน) สานักงานเลขานุการกรม และกลุ่มงานคลัง
(งานการเงิน) สานักงานเลขานุการกรม ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการขอเบิกเงิน เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
เบิก จ่า ยเงิน แล้ว เบิก เงิน จากกรมบัญ ชีก ลางเพื่อ จ่า ยให้แ ก่ผู้มีสิท ธิ สาหรับ เงิน รางวัล ให้จ่า ยในวัน ทาการ
สุ ดท้ายของเดือน
ในส่วนภูมิภาค
เมื่อคาขอได้รับการอนุมัติจ่ายเงินจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้สานักงานจัดหางานจังหวัด
ขออนุมัติเบิกเงินต่อผู้มีอานาจในการเบิกเงิน (จัดหางานจังหวัด) แล้วดาเนินการเบิกเงินจากสานักงานคลังจังหวัด
เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนและผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลตามระเบียบเช่นเดียวกัน
๕.๑.๒ เงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ ายในการดาเนินงานเป็น ค่า ใช้จ่า ยเกี่ย วกับ การปฏิบัติง านตามอานาจหน้า ที่
อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับ โดยให้นาไปจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
อัน ได้ม าซึ่งเงิ น ค่าปรั บ ของกรมการจั ดหางานได้ตามความจาเป็น โดยประหยัดตามงบดาเนิน งาน งบลงทุ น
และงบบุ ค ลากร ยกเว้ น รายจ่ า ยประเภทเงิ น เดื อ น และค่ า จ้ า งประจ า (ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๖)
ในส่วนกลาง
กรณีหน่วยงานในส่วนกลางมีความประสงค์ขอใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานให้ส่งคาขอ
ใช้ จ่ า ยเงิ น พร้ อมระบุ เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น โดยยื่ น ณ กองทะเบี ย นจั ด หางานกลางและคุ้ มครองคนหางาน
เมื่อกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานได้รับคาขอแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
และเสนออธิบ ดีพิจารณาอนุ มัติใช้จ่ายเงิน ค่า ใช้จ่ายในการดาเนินงาน เมื่ออธิบดีอนุมัติแล้ว ให้ ส่งคาขออนุมัติ
โดยทาหนังสือขออนุมัติเบิกเงินเช่นเดียวกับกรณีเงินสินบนและเงินรางวัลให้กลุ่มงานคลัง สานักงานเลขานุการกรม ดังนี้
(๑) กรณี จ ั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า ง ส่ ง ให้ ง านพั ส ดุ กลุ่ ม งานคลั ง ดาเนิ น การตามระเบี ย บ
พั ส ดุ แ ละเบิ ก จ่ า ยเงิ น ให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(๒) กรณีอื่น ๆ ส่งให้งานการเงิน กลุ่มงานคลัง ดาเนินการเบิกจ่ายให้แก่บุคคลที่ระบุในแบบ ๑
ในส่วนภูมิภาค
กรณีห น่ว ยงานในส่ว นภูมิภ าคมีความประสงค์ขอใช้เงิน ค่า ใช้จ่ายในการดาเนิน งาน
ให้ส่ง คาขอใช้จ่า ยเงิน พร้อ มระบุเ หตุผ ลความจาเป็น เสนอต่อ อธิบ ดี และให้ก องทะเบีย นจัด หางานกลาง
และคุ้มครองคนหางานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานและเสนออธิบดีพิจารณาอนุมัติการใช้ จ่ายเงิน
เมื่อ อธิบ ดีอ นุมัติ ก ารใช้จ่า ยเงิน แล้ว ให้ก องทะเบีย นจัด หางานกลางและคุ้ม ครองคนหางานส่ง คาขออนุมัติ
โดยทาหนั งสื อส่ ง กลุ่ มงานคลั งสานัก งานเลขานุ การกรมเพื่อดาเนิน การโอนเงินให้ ห น่ว ยงานในส่ ว นภูมิภ าค
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๑๑

เมื่อกลุ่มงานคลัง (งานบัญชี) สานักงานเลขานุการกรมได้รับคาขออนุมัติแล้วให้ดาเนินการโอนเงินนอกงบประมาณ
จากบั ญ ชี “เงิ น ค่ าใช้จ่ า ยในการด าเนิ น งานของกรมการจัด หางาน” เข้ าบั ญชีเ งิน ฝากต่า ง ๆ ของส านัก งาน
จัดหางานจังหวัดและมีหนังสือแจ้งการโอนเงินให้ทราบ
๕.๒ การจ่ายเงิน
ในส่วนกลาง
เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ระบุในแบบ ๑ ของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานได้รับ
เงินสินบน หรือเงินรางวัลจากเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มงานคลัง สานักงานเลขานุการกรม ให้แจ้งผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบน
หรือเงินรางวัลให้มารับเงิน เมื่อผู้มีสิทธิมารับเงินให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานบัตร ประจาตัว ประชาชาชน
หรือบัตรประจาตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้มีสิทธิ และให้ผู้มีสิทธิลงลายมือชื่อผู้รับเงินในใบสาคัญรับเงิน
มอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลให้กับผู้มีสิทธิ แล้ว
ให้บันทึกการจ่ายเงินในทะเบียนการขอรับและการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานฯ
ในส่วนภูมิภาค
เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินของสานักงานจัดหางานจังหวัดได้เบิกเงินจากคลังแล้ว ให้แจ้งผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลให้มารับเงิน เมื่อผู้มีสิทธิมารับ เงินให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐ ออกให้ของผู้มีสิทธิ และให้ผู้มีสิทธิล งลายมือชื่อผู้รับเงิน
ในใบสาคัญรับเงินมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลให้กับผู้มีสิทธิแล้ว ให้บันทึกการจ่ายเงิน
ในทะเบียนการขอรับและการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานฯ

กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน

๑๒

ผังการหักเงินค่าปรับจากการกระทาผิดตามตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่วนกลาง
ศาลปรับ

เงินค่าปรับที่ได้รับจากการปรับผู้กระทาผิด

ศาลหัก ๒๐% + เงินที่เหลือ

ศาลโอนเงิน ๘๐ %
เข้าบัญชีกระแสรายวันชื่อบัญชี
“กรมการจัดหางานเพื่อเงินนอก
งบประมาณ”

ส่งกระทรวงการคลัง

กรมการจัดหางาน
แบ่ง ๔ ส่วน

เงินรางวัล ๒ ส่วน

เงินสินบน ๑ ส่วน
โอนเข้าบัญชีเงินสินบนรางวัล

โอนเข้าบัญชีเงินสินบนรางวัล

เงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ๑ ส่วน
โอนเข้าบัญชีเงินค่าใช้จ่ายในการ

ของกรมการจัดหางาน

ของกรมการจัดหางาน

ดาเนินงานของกรมการจัดหางาน

รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๖๕๘

รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๖๕๘

รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๖๗๙
แบ่งเงินรางวัลตามจานวน
หน่วยงานส่วนละเท่าๆ กัน

เงินรางวัล ๓ ส่วน
โอนเข้าบัญชีเงินสินบนรางวัล

ของกรมการจัดหางาน
รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๖๕๘

จ่ายให้เจ้าหน้าที่
เท่าๆ กัน

หมายเหตุ กรณีไม่มีการจ่ายเงินสินบน ให้รวมจ่ายเป็นเงินรางวัล ๓ ส่วน

กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน

๑๓

ผังการหักเงินค่าปรับจากการกระทาผิดตามตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่วนภูมิภาค
ศาลปรับ
เงินค่าปรับที่ได้รับจากการปรับผู้กระทาผิด
มีการจับกุม

ศาลหัก ๒๐% เงินที่เหลือ

รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ของ สจจ. ๘๐%

ส่งกระทรวงการคลัง

สจจ.
แบ่งเป็น ๔ ส่วน

เงินสินบน ๑ ส่วน
นาเงินสินบนนาฝากเข้าบัญชี
“เงินสินบนรางวัลของสานักงาน

เงินรางวัล ๒ ส่วน

เงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจานวน ๑ ส่วน

นาเงินรางวัล นาฝากเข้าบัญชี

นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากคลังชื่อบัญชี
“เงินค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานของกรมการจัดหางาน”

จัดหางานจังหวัด...”

“เงินสินบนรางวัลของสานักงาน
จัดหางานจังหวัด…”รหัสบัญชี

รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๘

เงินฝาก ๑๐๖๕๘

รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๖๗๙ โดยวิธีโอนขายบิล
ในระบบ GFMIS แล้วแจ้งรายละเอียด
ให้สานักงานเลขานุการกรมทราบ
แบ่งเงินรางวัลตามจานวนหน่วยงาน
ส่วนละเท่า ๆ กัน

เงินรางวัล ๓ ส่วน

จ่ายให้เจ้าหน้าที่เท่า ๆ กัน

หมายเหตุ กรณีไม่มีการจ่ายเงินสินบน ให้รวมจ่ายเป็นเงินรางวัล ๓ ส่วน

กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน

๑๔

ผังการหักเงินค่าปรับจากการกระทาผิดตามตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ. ๒๕๖๓
กรณีเปรียบเทียบปรับ
(ส่วนกลาง)
เงินค่าปรับที่ได้รับจากการปรับผู้กระทาผิด

ไม่มีการจับกุม

มีการจับกุม

กกจ. หัก ๒๐% + เงินที่เหลือ
ส่งกระทรวงการคลัง

กกจ. หัก ๔๐% + เงินที่เหลือ
ส่งกระทรวงการคลัง

กกจ. หัก ๘๐%
แบ่งเป็น ๔ ส่วน

เงินสินบน ๑ ส่วน

กกจ. หัก ๖๐%
แบ่งเป็น ๔ ส่วน

เงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ๑ ส่วน

ฝากเข้าบัญชีเงินสินบนรางวัล

เงินรางวัล ๒ ส่วน
ฝากเข้าบัญชีเงินสินบนรางวัล

ของกรมการจัดหางาน

ของกรมการจัดหางาน

ดาเนินงานของกรมการจัดหางาน

รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๖๕๘

รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๖๕๘

รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๖๗๙

โอนเข้าบัญชีเงินค่าใช้จ่ายในการ

เงินรางวัล ๓ ส่วน
ฝากเข้าบัญชีเงินสินบนรางวัล
ของกรมการจัดหางาน

รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๖๕๘

หมายเหตุ กรณีไม่มีการจ่ายเงินสินบน ให้รวมจ่ายเป็นเงินรางวัล ๓ ส่วน

กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน

๑๕

ผังการหักเงินค่าปรับจากการกระทาผิดตามตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ. ๒๕๖๓
กรณีเปรียบเทียบปรับ
(ส่วนภูมิภาค)
ผู้ว่าราชการจังหวัด

เงินค่าปรับที่ได้รับจากการปรับผู้กระทาผิด

ไม่มีการจับกุม

มีการจับกุม

กกจ. หัก ๒๐% + เงินที่เหลือ
ส่งกระทรวงการคลัง

กกจ. หัก ๘๐%
แบ่งเป็น ๔ ส่วน

กกจ. หัก ๔๐% + เงินที่เหลือ
ส่งกระทรวงการคลัง

กกจ. หัก ๖๐%
แบ่งเป็น ๔ ส่วน

เงินสินบน ๑ ส่วน

เงินรางวัล ๒ ส่วน

ฝากเข้าบัญชีเงินสินบนรางวัล

ฝากเข้าบัญชีเงินสินบนรางวัล

เงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
จานวน ๑ ส่วน นาฝากเข้าบัญชี

ของสานักงานจัดหางานจังหวัด...

ของสานักงานจัดหางานจังหวัด...

เงินฝากคลังชื่อบัญชี

รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๘

รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๘

“เงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ของกรมการจัดหางาน”
รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๖๗๙

เงินรางวัล ๓ ส่วน
ฝากเข้าบัญชีเงินสินบนรางวัล
ของกรมการจัดหางาน

โดยวิธีโอนขายบิลในระบบ
GFMIS แล้วแจ้งรายละเอียด
ให้สานักงานเลขานุการกรมทราบ

รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๖๕๘
หมายเหตุ กรณีไม่มีการจ่ายเงินสินบน ให้รวมจ่ายเป็นเงินรางวัล ๓ ส่วน

กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน

๑๖

