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ระเบียบกรมการจัดหางาน
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินสินบน เงินรางวัล และคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่อ ใหการจายเงินสิน บน เงิน รางวัล และคาใชจายในการดําเนินงานตามกฎหมายวาดวย
การจั ด หางานและคุ ม ครองคนหางาน เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย และสอดคล อ งกั บ ข อ บั ง คั บ
กระทรวงการคลังวาดวยการหักเงินคาปรับกอนนําสงคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับ
กระทรวงการคลัง วาด วยการหั กเงิน คา ปรับ กอ นนํ าส งคลัง (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบีย บ
กระทรวงการคลัง วา ดว ยการจ ายเงิ น สิน บนรางวั ล และค าใชจ า ยในการดํา เนิน งาน พ.ศ. ๒๕๔๖
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อ ง การกําหนดประเภทและอัตราการหักเงิน ค าปรั บกอนนําส งคลั ง
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดประเภทและอัตราการหักเงินคาปรับ
กอนนําสงคลัง (ฉบับที่ ๒)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน ดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
และขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินสินบน รางวัล และคาใชจายในการดําเนินงาน
พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิบดีกรมการจัดหางานจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การจายเงินสินบน เงินรางวัล และคาใชจายในการดําเนินงาน ตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“คาปรับ” หมายถึง เงินที่ไดรับจากการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แตไมรวมถึงคาปรับหรือเบี้ยปรับที่ไดรับตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
และคาปรับหรือเบี้ยปรับที่ไดรับตามนิติกรรมสัญญา
“เงินสินบน” หมายถึง เงินที่จายใหแกผูแจงความนําจับตามระเบียบนี้
“เงินรางวัล” หมายถึง เงินที่จายใหแกเจาหนาที่ผูจับตามระเบียบนี้
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“ผูแ จง ความนํา จับ” หมายถึ ง บุ คคลคนเดียวหรือ หลายคนซึ่ งนํา เบาะแสหรือ เคา เงื่อ น
แหงการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มาแจง
แกผูมีอํานาจรับแจงความนําจับตามระเบียบนี้ จนทางราชการสามารถลงโทษผูกระทําผิดได แตตองมิใช
เจาหนาที่ผูจับ หรือขาราชการหรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่ดําเนิน การตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
“เจาหนาที่ผูจับ” หมายถึง พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาซึ่งทําหน าที่จับกุม ผูกระทําความผิด หรือขาราชการหรือเจาหนาที่ ผูมีหนาที่ดําเนิน การ
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุม ครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และมีสวนรวมในการจับกุม
ผูกระทําความผิดสํ าหรั บกรณี ที่มีก ารจั บกุม ผูกระทําความผิด และให หมายความรวมถึง เจา หนา ที่
ที่ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่อันไดมาซึ่งเงินคาปรับนั้นสําหรับกรณีที่ไมมีการจับกุมผูกระทําผิดดวย
“คาใชจายในการดําเนินงาน” หมายถึง คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
อันไดมาซึ่งเงินคาปรับ
ขอ ๔ ใหอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ขอความทั่วไป
ขอ ๕ ระเบียบนี้มิใชเปน การโฆษณาใหคํามั่นแกบุคคลใดตามกฎหมาย แตเปนระเบียบ
ที่วางไวเพื่อเปนหลักเกณฑในการพิจารณาของทางราชการที่จะจายเงินสินบนรางวัลใหแกผูแจงความนําจับ
หรือเจาหนาที่ผูจับ ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่อันไดมาซึ่งเงิน คาปรับตามแตจะเห็นสมควร
เทานั้น การพิจารณาของผูมีอํานาจตามที่กําหนดในระเบียบนี้ถือเปนเด็ดขาด ผูใดจะนําไปฟองรอง
เปนคดีมิได
ขอ ๖ เงินสินบน เงินรางวัล และเงินคาใชจายในการดําเนินงาน ใหนําไปจายตามหลักเกณฑ
ดังนี้
(๑) เงินสินบนใหจายแกผูแจงความนําจับภายในสามสิบวันทําการ นับแตวันที่ไดรับเงินคาปรับ
กรณีที่มีผูมีสิทธิไดรับเงินสินบนหลายคน ใหเฉลี่ยจายเทากันทุกคน
(๒) เงิน รางวัลใหจายในวัน ทําการสุดทายของเดือ นแกเจาหนาที่ผูจับซึ่งระบุไวใ นขอ ๑๕
ตามสัดสวนของการมีสวนรวมในการปฏิบตั ิงาน
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(๓) เงินคาใชจายในการดําเนินงาน ใหนําไปจายหรือกอหนี้ผูกพันเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิ บัติง านตามอํา นาจหน าที่อั น ไดม าซึ่ง เงิน คา ปรับ ของกรมการจั ดหางานไดตามความจํา เป น
โดยประหยัดตามงบดําเนินการ งบลงทุน และงบบุคลากร ยกเวนรายจายประเภทเงินเดือนและคาจางประจํา
หมวด ๒
การแจงความนําจับ
ขอ ๗ ผูมีอํานาจรับแจงความนําจับ ไดแก
(๑) อธิบดีกรมการจัดหางาน รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสงเสริม
การมีงานทํา ผูอํานวยการสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ ผูอํานวยการกองตรวจและ
คุมครองคนหางาน ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงาน ณ สํานักงานบริหาร
แรงงานไทยไปตางประเทศหรือ กองตรวจและคุมครองคนหางาน มีอํานาจรับแจงความนําจับสําหรับ
กรณีความผิดที่เกิดขึ้น อาง หรือเชื่อวาไดเกิดขึ้นในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร
(๒) ผูอํานวยการสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้น ที่ ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ ๓
ขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงาน ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ มีอํานาจรับแจงความนําจับสําหรับกรณี
ความผิดที่เกิดขึ้น อาง หรือเชื่อวาไดเกิดขึ้นในเขตทองที่กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบ
(๓) จัดหางานจังหวัด ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด มีอํา นาจรับแจงความนํ าจับ เฉพาะความผิดที่เ กิดขึ้ น อาง หรื อเชื่ อวา ไดเ กิดขึ้ น
ในเขตทองที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
(๔) ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํา
กิ่งอําเภอ ปลัดอําเภอ มีอํานาจรับแจงความนําจับเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อาง หรือเชื่อวาไดเกิดขึ้น
ในเขตทองที่จังหวัดหรืออําเภอที่รับผิดชอบ
(๕) ขาราชการตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมียศตั้ งแตชั้น นายรอ ยตํารวจตรีหรื อ
เทียบเทานายรอยตํารวจตรีขึ้นไป มีอํานาจรับแจงความนําจับเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อาง หรือเชื่อวา
ไดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตน
(๖) อธิบดี กรมพัฒนาฝมื อแรงงาน รองอธิบ ดีกรมพัฒ นาฝ มือแรงงาน ผูอํ านวยการกอง
มาตรฐานฝมือแรงงาน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานกลาง เลขานุการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ผูตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝมือแรงงาน และขาราชการพลเรือ นสามัญตั้งแตระดับ ๔ ขึ้น ไป
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ซึ่งปฏิบั ติงานอยู ณ กองมาตรฐานฝมือแรงงาน สถาบัน พัฒ นาฝมือแรงงานกลาง และสํา นักงาน
เลขานุ ก ารกรม กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน มี อํ า นาจรั บ แจ ง ความนํ า จั บ สํ า หรั บ กรณี ค วามผิ ด
ตามพระราชบั ญญั ติ จั ดหางานและคุ ม ครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ในสว นที่ เกี่ ย วกั บ ราชการ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน เฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อาง หรือเชื่อวาไดเกิดขึ้นในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร
(๗) ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงานอยู ณ กองมาตรฐานฝมือ
แรงงาน สถาบัน พัฒนาฝมือแรงงานกลาง และสํานักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
มีอํานาจรับแจงความนําจับสําหรับกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน
พ.ศ. ๒๕๒๘ ในสวนที่เกี่ยวกับราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อาง หรือ
เชื่อวาไดเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร
(๘) ขาราชการพลเรื อ นสามัญตั้ งแตร ะดับ ๓ ขึ้น ไป ซึ่ งปฏิบั ติงานอยู ณ สถาบัน พัฒนา
ฝมือแรงงานกลาง สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค และศูน ยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด ในเขตพื้น ที่
ความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานกลาง สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค และศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงานจังหวัดตามที่อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานประกาศกําหนด มีอํานาจรับแจงความนําจับ
สําหรับกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุม ครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ในสวนที่
เกี่ยวกับราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อาง หรือเชื่อวาไดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบ
(๙) พนักงานเจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน
ขอ ๘ การแจงความนําจับใหแจงตอผูมีอํานาจรับแจงความนําจับ โดยใชแบบรับแจงความนําจับ
ตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด เวนแตในกรณีจําเปน เรงดวนจะแจงความนําจับดวยวาจา
ตอผูมีอํานาจรับแจงความนําจับกอน และจัดทําแบบรับแจงความภายหลังการจับก็ได
หมวด ๓
หลักเกณฑการจายเงินสินบน เงินรางวัล และเงินคาใชจายในการดําเนินงาน
ขอ ๙ การจายเงิน สิน บน เงิน รางวัล และเงิน คาใชจายในการดําเนิน งานตามระเบียบนี้
จะกระทําไดตอเมื่อกรมการจัดหางานไดรับเงิน ค าปรับจากผูกระทําความผิด หรือสวนราชการที่ มี
อํานาจเปรียบเทียบปรับหรือสํานักงานศาลยุติธรรมแลว

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๔๙

ขอ ๑๐ เงินที่ไดรับจากสํานักงานศาลยุติธรรม ใหแบงเปนสี่สวนและนําไปจาย ดังนี้
(๑) ใหนําไปจายเปนเงินสินบน จํานวนหนึ่งสวนของเงินคาปรับที่ไดรับ
(๒) ใหนําไปจายเปนเงินรางวัล จํานวนสองสวนของเงินคาปรับที่ไดรับ
(๓) ใหนําไปจายเปนเงินคาใชจายในการดําเนินงาน จํานวนหนึ่งสวนของเงินคาปรับที่ไดรับ
ในกรณีไมมีการจายเงินสินบนตาม (๑) ใหนําไปรวมจายเปน เงิน รางวัล จํานวนสามสวน
ของเงินคาปรับที่ไดรับ
ขอ ๑๑ เงินคาปรับที่กรมการจัดหางานไดรับจากผูกระทําความผิดใหหักเงินคาปรับรอยละ ๔๐
นําสงคลังเปนรายไดแผนดิน สวนที่เหลือรอยละ ๖๐ ใหแบงเปนสี่สวนและนําไปจาย ดังนี้
(๑) ใหนําไปจายเปนเงินสินบน จํานวนหนึ่งสวน
(๒) ใหนําไปจายเปนเงินรางวัล จํานวนสองสวน
(๓) ใหนําไปจายเปนเงินคาใชจายในการดําเนินงาน จํานวนหนึ่งสวน
ในกรณีไมมีการจายเงินสินบนตาม (๑) ใหนําไปรวมจายเปนเงินรางวัล จํานวนสามสวน
ขอ ๑๒ ในกรณีที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนผูเปรียบเทียบปรับใหหักเงินคาปรับรอยละ ๔๐
นําสงคลังเปนรายไดแผนดิน แลวนําสงเงินคาปรับสวนที่เหลือรอยละ ๖๐ ใหแกกรมการจัดหางาน
เงินที่กรมการจัดหางานไดรับจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานใหแบงเปนสี่สวนและนําไปใชจาย
ดังนี้
(๑) ใหนําไปจายเปนเงินสินบน จํานวนหนึ่งสวนของเงินคาปรับที่ไดรับ
(๒) ใหนําไปจายเปนเงินรางวัล จํานวนสองสวนของเงินคาปรับที่ไดรับ
(๓) ใหนําไปจายเปนเงินคาใชจายในการดําเนินงาน จํานวนหนึ่งสวนของเงินคาปรับที่ไดรับ
ในกรณีไมมีการจายเงินสินบนตาม (๑) ใหนําไปรวมจายเปน เงิน รางวัล จํานวนสามสวน
ของเงินคาปรับที่ไดรับ
ขอ ๑๓ การจายเงินสิน บนจะจายใหแ กผูแ จงความนําจับในคดีความผิดที่เจาหนาที่สามารถ
ลงโทษ ผูกระทําความผิดไดเปนผลสําเร็จเนื่องจากการแจงความในคดี เงินสินบนนี้จะจายไดตอเมื่อ
กระทําการไปแลวตามเงื่อนไขตอไปนี้
(๑) การตรวจสอบหรือการจับกุมเปนผลสําเร็จแลวเนื่องจากการแจงความนําจับและ

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๔๙

(๒) อธิบดีกรมการจัดหางาน หรืออธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากอธิบดีดังกลาวไดทําการเปรียบเทียบปรับผูตองหา หรือศาลไดมีคําพิพากษาลงโทษปรับจําเลย
โดยคดีนั้นถึงที่สุดแลวและ
(๓) ไดมีการชําระคาปรับ โดยกรมการจัดหางานไดรับเงินที่หักจากคาปรับตามขอ ๙ แลว
ขอ ๑๔ การจายเงินสินบนในคดีเดียวกัน ถามีบุคคลหลายคนแจงความนําจับใหถือวาบุคคล
ที่แจงความนําจับกอนและมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษรถูกตองตามระเบียบนี้เปนผูมีสิทธิไดรับเงินสินบน
แตถาแจงความนําจับพรอมกันใหถือวาทุกคนเปนผูมีสิทธิรับเงินสินบน
ขอ ๑๕ การจายเงินรางวัลใหจายแกผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัล ดังตอไปนี้
(๑) ผูบังคับบัญชาซึ่งควบคุม ดูแล การตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานจนพบการกระทําความผิด
(๒) เจาหนาที่ผูจับกุมหรือมีสวนรวมในการจับกุมตามรายชื่อที่ปรากฏในบันทึกการจับกุม
(๓) เจาหนาที่ผูตรวจสอบ หรือรวบรวมพยานหลักฐานจนพบการกระทําความผิด
(๔) เจาหนาที่ผูรองทุกขกลาวโทษ
กรณีที่มีเจาหนาที่จากหลายหนวยงานรวมดําเนิน การจับกุม การแบงเงิน รางวัลใหแ บงตาม
จํานวนหนวยงานสวนละเทา ๆ กัน
ในสวนของกรมการจัดหางานกรณีที่มีผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัลหลายคน ใหแบงเงินรางวัล
แกผูมีสิทธิไดรับคนละเทา ๆ กัน เวน แตใ นกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัลคนใดคนหนึ่งสละสิทธิ
ไมขอรับเงินรางวัลใหนําเงินรางวัลสวนของผูสละสิทธิมาเฉลี่ยใหผูมีสิทธิคนอื่น ๆ คนละเทา ๆ กัน
หมวด ๔
การขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล
ขอ ๑๖ ใหผูมีสิทธิไดรับเงิน สินบนขอรับเงินสินบนไดเฉพาะคดีที่สามารถลงโทษผูกระทํา
ความผิดไดเปนผลสําเร็จแลว สําหรับการขอรับเงินสินบนในสวนกลาง ใหยื่นคําขอตอกองตรวจและ
คุมครองคนหางาน สวนการขอรับเงินสินบนในสวนภูมิภาค ใหยื่นคําขอตอสํานักงานจัดหางานจังหวัด
ที่ตั้งอยูในทองที่ที่มีการแจงความนําจับ โดยใหผูมีสิทธิไดรับเงินสินบนยื่น คําขอภายในเจ็ดวัน ทําการ
นับแตวันที่ไดรับแจงสิทธิการรับเงินสินบนจากกองตรวจและคุมครองคนหางาน หรือสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดโดยจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
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ขอ ๑๗ เมื่อกองตรวจและคุมครองคนหางาน หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัดไดรับคําขอรับ
เงินสินบนตามขอ ๑๖ แลว ใหตรวจสอบความถูกตองวาผูยื่นคําขอรับเงินสินบนเปนผูมีสิทธิไดรับเงิน
ตามระเบียบนี้หรือไม โดยพิจารณาจากเอกสารการรับแจงความนําจับ คําขอรับเงินสินบน รายงานการจับกุม
การรับรองผลคดี และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ (ถามี)
เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาผูยื่นคําขอรับเงินสินบนดังกลาวเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสินบน ใหเสนอ
อธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงินสินบนใหแกผูยื่นคําขอรับเงินสินบนนั้น
และสงคําอนุมัติใหสํานักงานเลขานุการกรม หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัดดําเนินการเบิกจายเงิน
ตามระเบียบตอไป
ขอ ๑๘ ใหผูมีสิทธิไดรับเงิน รางวัลขอรับเงินรางวัลไดเฉพาะคดีที่สามารถลงโทษผูกระทํา
ความผิดไดเปนผลสําเร็จแลว สําหรับการขอรับเงินรางวัลในสวนกลาง ใหยื่นคําขอตอกองตรวจและ
คุมครองคนหางาน สวนการขอรับเงินรางวัลในสวนภูมิภาค ใหยื่นคําขอตอสํานักงานจัดหางานจังหวัด
ที่ตั้งอยูในทองที่ที่มีการแจงความนําจับ เมื่อกองตรวจและคุมครองคนหางาน หรือสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดไดรับคําขอรับเงินรางวัลแลว ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการขอรับเงินสินบน
ขอ ๑๙ ในกรณีที่ผูมีสิทธิรับเงิน สินบนหรือเงินรางวัลถึงแกกรรม หรือมีความจําเปนอื่นใด
ไม ส ามารถยื่ น คํ า ขอรั บ เงิ น สิ น บนหรื อ เงิ น รางวั ล ได ให ท ายาทโดยธรรม ผู จั ด การมรดก หรื อ
ผูบังคับบัญชาของผูนั้นเปนผูดําเนินการแลวแตกรณี
ขอ ๒๐ การขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล ใหยื่นคําขอตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางาน
กําหนด พรอมเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอื่นที่หนวยงานของรัฐออกให
และสําเนาภาพถายทะเบียนบาน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
(๒) ใบรับแจงความนําจับ เฉพาะกรณีขอรับเงินสินบน
(๓) สําเนาบันทึกการจับกุมผูตองหา ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด เฉพาะกรณีขอรับเงินรางวัล
(๔) หนังสือมอบอํานาจใหผูจับกุมคนหนึ่งคนใดเปนผูรับเงินรางวัล
(๕) สําเนาคําพิพากษาคดี หรือหนังสือแจงผลคดีของพนักงานอัยการวาคดีถึงที่สุดแลวแตกรณี
(๖) หลักฐานการเปนทายาทโดยธรรมหรือผูจัดการมรดก (ถามี)

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๓๕ ง
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หมวด ๕
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง
ขอ ๒๑ เงินในสวนที่จะตองนําไปจายเปนเงินสิน บนรางวัล ใหนําฝากไวที่กรมบัญชีกลาง
หรื อ สํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด หรื อ สํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด ณ อํ า เภอ แล ว แต ก รณี โดยเป ด บั ญ ชี
แยกตางหากจากบัญชีเงินฝากอื่นชื่อ “บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางาน” หรือ
“บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัลของสํานักงานจัดหางานจังหวัด” แลวแตกรณี
สําหรับเงินในสวนที่เปนคาใชจายในการดําเนินงาน ใหนําฝากไวที่กรมบัญชีกลางชื่อ “บัญชีเงินฝาก
คาใชจายในการดําเนินงานของกรมการจัดหางาน”
ขอ ๒๒ ในกรณีที่มีความจําเปนตองนําเงินฝากธนาคารหรือเก็บรักษาไวเปนเงินสด ณ ที่ทําการ
ใหขออนุมัติกระทรวงการคลัง
ขอ ๒๓ เมื่อสิ้นปงบประมาณ หากมีเงินคาใชจายในการดําเนินงานคงเหลือ ใหนําเงินคงเหลือ
ณ วันสิ้นปงบประมาณ สงคลังเปนรายไดแผนดิน
ขอ ๒๔ ใหสํานักงานจัดหางานจังหวัด รายงานผลการใชจายเงินสินบนรางวัลและเงินคาใชจาย
ในการดําเนินงานมายังสํานักงานเลขานุการกรม เพื่อรวบรวมกับการใชจายเงินสินบนรางวัลและคาใชจาย
ในการดําเนินงานในสวนกลางแลวรายงานใหกระทรวงการคลังทราบทุกวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม
และเดือนกันยายน
ขอ ๒๕ การบัญชีใหถือปฏิบัติตามระบบบัญชีของสวนราชการ เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังใหปฏิบัติเปนอยางอื่น และเมื่อปดบัญชีประจําปแลว ใหสงงบการเงินไปใหสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
ขอ ๒๖ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําเงิน
ฝากคลัง การพัส ดุ หรือวิ ธีปฏิ บัติอื่ น ใดที่ ไมไ ดกํา หนดไวใ นระเบียบนี้ ใหถือ ปฏิบั ติเช น เดี ยวกั บ
กรณีเงินงบประมาณรายจาย
ขอ ๒๗ ใหกองตรวจและคุมครองคนหางาน หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด จัดทําทะเบียนคุม
เกี่ยวกั บรายละเอียดการขอรับและจายเงิ น สิน บนรางวัล และคา ใชจายในการดําเนิน งานตามแบบที่
อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๔๙

ขอ ๒๘ ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือกรณีที่มิไดกําหนดในระเบียบนี้ ใหเสนออธิบดีกรมการจัดหางาน
พิจารณาสั่งการเปนราย ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙
จุฑาธวัช อินทรสุขศรี
อธิบดีกรมการจัดหางาน

แบบรับแจงความนําจับ
คดีกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน
เลขที…
่ ….../………
เขียนที่ ……………………………….……
วันที…
่ ………..เดือน…………………….พ.ศ. .………..
ขาพเจา …………………………………..ตําแหนง……..……………………สังกัด…….……………………..……
เปนผูมีอาํ นาจรับแจงความตามระเบียบ ไดรับแจงความจาก…………………………………………….…. อายุ ………………ป
บัตรประจําตัวประชาชน / ใบอนุญาตขับขีร่ ถยนตหรือจักรยานยนต เลขที่ ………………………… อยูบา นเลขที่ ….………….
ตรอก / ซอย …………………………….หมูที่ …………ถนน …….…………………….... ตําบล / แขวง ………………………
อําเภอ / เขต ………………………………… จังหวัด ……………………………….. โทร / โทรสาร …………………………....
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
โดยผูแจงความนําจับมีความประสงคจะขอรับเงินสินบนตามระเบียบของทางราชการ จึงไดออกใบรับแจงความนี้
ใหไวเปนหลักฐาน และเจาหนาที่ไดอานใหผูแจงความฟงแลว รับรองวาถูกตองจึงไดลงลายมือชือ่ เปนสําคัญ

…………………………………….
ลายมือชื่อหรือลายพิมพหัวแมมอื (ซายหรือขวา)
ผูแจงความนําจับ

…………………………………….
ลงลายมือชือ่
ผูมีอาํ นาจรับแจงความนําจับ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ 1. หนังสือรับแจงความนําจับนี้ไดจัดทําเปนสอบฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน โดยมอบใหผูแจงความ
และผูรับแจงความเก็บไวฝา ยละ ๑ ฉบับ
2. ถาผูแจงความไมประสงคจะเปดเผยขอมูลชื่อและทีอ่ ยูจะแจงเปนรหัสแทนก็ได

แบบคําขอรับเงินสินบนรางวัล
เลขที…
่ ….../……...
ขาพเจา…………………………………..……อายุ.............ป บัตรประจําตัวประชาชน / ใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต
หรือรถจักรยานยนต เลขที…
่ ….………….……..อยูบา นเลขที…
่ ……...….หมูที่….…….ตรอก / ซอย……………….…………..
แขวง / ตําบล…………………เขต / อําเภอ…………………จังหวัด…………………….โทร / โทรสาร………..……………….
เปน
( ) ผูแจงความนําจับ
( ) เจาหนาที่ผจู ับ
…………………………………………………………..…………... ซึ่งเปนผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจดั หางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ ฐาน……………………………………….………………… .ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา
เลขคดีเปรียบเทียบปรับที่ / หมายเลขแดงที…
่ …………………………………….…ของกรมการจัดหางาน/ จังหวัด/ สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด/กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน/ ศาล……………………………….……………………..…..และคดีไดถงึ ที่สุดโดย
( ) อธิบดีกรมการจัดหางาน หรืออธิบดีกรมพัฒนาฝมอื แรงงาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีดังกลาว
ไดทําการเปรียบเทียบปรับ
เปนเงิน…………………………บาท (……………………………………….……………....…..)
( ) ศาลไดพิจารณาพิพากษาใหลงโทษปรับจําเลย
เปนเงิน…………………………บาท (………………………………………………….………..)
เมื่อวันที…
่ .เดือน………….พ.ศ. ……คดีดังกลาว ( ) มี ………………….…….………. เปนผูแจงความนําจับ ( ) ไมมี
บัดนี้ คดีถึงทีส่ ุดแลว ( ) ผูแจงความนําจับ
( ) เจาหนาที่ผูจับ
มีความประสงคจะขอรับเงินสินบนรางวัลตามระเบียนของทางราชการเปนเงิน…………………….………………………….บาท
ขอไดโปรดพิจารณาอนุญาตและมีคาํ สั่งใหเจาหนาที่ดาํ เนินการเบิกจายเงินใหแกขา พเจาตอไปดวย
(ลงชือ่ )……………………………………..ผูยื่นคําขอ
หรือลายพิมพนวิ้ หัวแมมือขวา ……………………………………………………….
หมายเหตุ ขอความใดที่ไมตอ งการใหขีดฆาและลงลายมือชื่อกํากับไว
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สําหรับเจาหนาทีก่ รอกและฉีกใหผูยื่นคํารองขอรับเงินไวเปนหลักฐาน
(หลักฐานการรับคําขอรับเงินสินบนรางวัล)
เขียนที…
่ ……………………………….…..
วันที…
่ ………..เดือน…………………….พ.ศ. .………..
ดวย……………….…………………..………………………. ไดยื่นคําขอรับเงินสินบนรางวัลตาม
ระเบียบของทางราชการ เจาหนาที่ไดรับคําขอรับเงินสินบนรางวัลไวแลว ตามวัน เวลาดังกลาวขางตน
(ลงชือ่ )……………………………………. เจาหนาที่
(…………………………………….)

ลําดับ เลขที่
ที่
คดี

รายชื่อ
ผูแจงความ

รายชื่อ
ผูจับกุม

ชื่อ
ผูกระทําผิด

กฎหมาย/ขอหา
ที่กระทําผิด

วันที่
จับกุม

เงินสินบน

เงินรางวัล

คาใชจายในการ
วันที่คดี เงิน
ดําเนินงาน
ถึงที่สุด คาปรับ จํานวน วันที่ จํานวน วันที่ จํานวน วันที่นําสง
เงิน จาย เงิน จาย เงิน ผูเบิก

ทะเบียนการขอรับและจายเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินสินบน เงินรางวัล และคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๔๙

