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ระเบียบกรมการจัดหางาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มี ห ลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และอั ต ราการจ่ า ยเงิ น สิ น บน เงิ น รางวั ล
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว เพื่อให้
การจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกรมการจัดหางานตามกฎหมายดั งกล่าว
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ บั ง คั บ กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการหั ก เงิ น ค่ า ปรั บ
ตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ก่อนนาส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล
และค่ า ใช้ จ่ า ยในการดาเนิ น งานตามพระราชก าหนดการบริ หารจั ด การการท างานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล
และค่ า ใช้ จ่ า ยในการดาเนิ น งานตามพระราชก าหนดการบริ หารจั ด การการท างานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิบดีกรมการจัดหางานจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรา
การจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ระเบียบนี้มิใช่เป็นการโฆษณาให้คามั่นแก่บุคคลใดตามกฎหมาย แต่เป็นระเบียบ
ที่วางไว้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของทางราชการที่จะจ่ายเงินสินบน เงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้ง
ความน าจับหรือเจ้าหน้ าที่ผู้จับ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับตามแต่
จะเห็ น สมควรเท่ า นั้ น การพิ จ ารณาของผู้ มี อ านาจตามที่ ก าหนดในระเบี ย บนี้ ถื อ เป็ น เด็ ด ขาด
ผู้ใดจะนาไปฟ้องร้องเป็นคดีมิได้
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ค่าปรับ ” หมายความว่า เงินที่ได้รั บจากการกระทาผิด ตามพระราชกาหนดการบริหาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ไม่รวมถึงค่าปรับหรือเบี้ยปรับ
ที่ได้รับตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และค่าปรับหรือเบี้ยปรับที่ได้รับตามนิติกรรมสัญญา
“เงินสินบน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนาจับตามระเบียบนี้
“เงินรางวัล” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับตามระเบียบนี้
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“ผู้แจ้งความนาจับ” หมายความว่า บุคคลเดียวหรือหลายคน ซึ่งนาเบาะแสหรือเค้าเงื่อน
แห่ งการกระทาผิดตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาแจ้งแก่ผู้มีอานาจรับแจ้งความนาจับตามระเบียบนี้ จนสามารถลงโทษผู้กระทาผิดได้
แต่ต้องมิใช่เจ้าหน้าที่ผู้จับ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดาเนินการตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“เจ้าหน้าที่ผู้จับ ” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งทาหน้าที่จับกุมผู้กระทาความผิด หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดาเนินการ
ตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และมี ส่ ว นร่ ว มในการจั บกุ ม ผู้ กระท าความผิด ส าหรั บกรณี ที่ มี ก ารจั บกุ ม ผู้ กระทาความผิ ด และให้
หมายความรวมถึ ง เจ้ า หน้ าที่ ที่ ด าเนิ น งานตามอ านาจหน้ า ที่ อั นได้ม าซึ่ งเงิ น ค่ าปรั บ นั้น ส าหรับ กรณี
ที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทาความผิดด้วย
“ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับ
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข้อ ๕ ให้อธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้
กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนออธิบดีพิจารณาวินิจฉัยหรือสั่งการ
หมวด ๑
การรับแจ้งความนาจับ
ข้อ ๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกาหนดการบริหาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้รับแจ้งความนาจับสาหรับ
ความผิดที่เกิดขึ้น อ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในท้องที่หรือในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
ข้อ ๗ เมื่อผู้รับแจ้งความนาจับตามข้อ ๖ ได้รับแจ้งความนาจับแล้ว ต้องจัดทาบันทึก
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ ลักษณะแห่งความผิด พฤติการณ์ต่าง ๆ ที่ความผิดนั้นได้กระทาลง
และรายละเอียดข้อมูลและพยานหลักฐานอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การจับกุม ลงในแบบรับแจ้งความนาจับ
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ และมอบสาเนาบันทึกการรับแจ้งความนาจับให้แก่ผู้แจ้งความนาจับไว้เป็น
หลักฐาน
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หมวด ๒
การหักเงินค่าปรับ
ข้อ ๘ ให้ ก รมการจั ด หางานหั ก เงิ น ค่ า ปรั บ จากการกระท าผิ ด ตามพระราชก าหนด
การบริห ารจัด การการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนนาส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินไว้จ่ายเป็นเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) ค่าปรับตามมาตรา ๑๐๑ สาหรับความผิดจากการฝ่าฝืนมาตรา ๘
(ก) กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าปรับตามมาตรา ๑๐๒ สาหรับความผิดจากการฝ่าฝืนมาตรา ๙
(ก) กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าปรับตามมาตรา ๑๐๔ สาหรับความผิดจากการฝ่าฝืนมาตรา ๒๕
(ก) กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
(๔) ค่าปรับตามมาตรา ๑๐๕ สาหรับความผิดจากการฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
(ก) กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท
(๕) ค่าปรับตามมาตรา ๑๑๐ สาหรับความผิดจากการฝ่าฝืนมาตรา ๓๕
(ก) กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท
(๖) ค่าปรับตามมาตรา ๑๑๐/๑ สาหรับความผิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑
(ก) กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
(๗) ค่าปรับตามมาตรา ๑๑๑ สาหรับความผิดจากการฝ่าฝืนมาตรา ๔๒
(ก) กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๘๐ ของเงินค่าปรับที่ได้รับ
(ข) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๖๐ ของเงินค่าปรับที่ได้รับ
(๘) ค่าปรับตามมาตรา ๑๑๔ สาหรับความผิดจากการฝ่าฝืนมาตรา ๔๙
(ก) กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๘๐ ของเงินค่าปรับที่ได้รับ
(ข) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๖๐ ของเงินค่าปรับที่ได้รับ
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(๙) ค่าปรับตามมาตรา ๑๑๕/๑ สาหรับความผิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๐ วรรคห้า
หรือมาตรา ๕๕
(ก) กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
(๑๐) ค่าปรับตามมาตรา ๑๑๖ สาหรับความผิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๕
(ก) กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
(๑๑) ค่ า ปรั บ ตามมาตรา ๑๒๖ ส าหรั บ ความผิ ด ในการขั ด ขวางการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม
มาตรา ๙๘ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
(ก) กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
(๑๒) ค่าปรับตามมาตรา ๑๒๘ สาหรับความผิดฐานหลอกลวงผู้อื่น โดยการหลอกลวงดังว่านั้น
ได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง
(ก) กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๓) ค่าปรับตามมาตรา ๑๒๙ สาหรับความผิดจากการสนับสนุนการกระทาความผิดตาม
มาตรา ๑๒๘
(ก) กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท
(๑๔) ค่าปรับตามมาตรา ๑๓๑ สาหรับความผิดจากการยึดใบอนุญาตทางานหรือเอกสารสาคัญ
ประจาตัวคนต่างด้าวไว้
(ก) กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทาผิด ให้หักได้ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
หมวด ๓
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ข้อ ๙ เงินสินบน เงินรางวัล และเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ให้นาไปจ่ายตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(๑) เงินสินบน ให้จ่ายแก่ผู้แจ้งความนาจับภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่ได้รับเงินค่าปรับ
เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็นไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามกาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงการคลัง กรณีที่มีผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนหลายคน ให้เฉลี่ยจ่ายเท่ากันทุกคน
(๒) เงินรางวัล ให้จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับในวันทาการสุดท้ายของเดือนซึ่งระบุไว้ในข้อ ๑๖
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(๓) เงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ให้นาไปจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิ บั ติ ง านตามอ านาจหน้ า ที่ อัน ได้ ม าซึ่ งเงิ นค่ า ปรั บ ของกรมการจั ด หางานได้ ต ามความจ าเป็น
โดยประหยัดตามงบดาเนินงาน งบลงทุน และงบบุคลากร ยกเว้นรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินสิน บน เงินรางวัล และเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามระเบียบนี้
จะกระทาได้ต่อเมื่อกรมการจัดหางานได้รับเงินค่าปรับจากผู้กระทาความผิด หรือส่วนราชการที่มีอานาจ
เปรียบเทียบ หรือสานักงานศาลยุติธรรมแล้ว
ข้อ ๑๑ เงินที่ได้รับจากสานักงานศาลยุติธรรม ให้แบ่งเป็นสี่ส่วนและนาไปจ่าย ดังนี้
(๑) ให้นาไปจ่ายเป็นเงินสินบน จานวนหนึ่งส่วนของเงินค่าปรับที่ได้รับ
(๒) ให้นาไปจ่ายเป็นเงินรางวัล จานวนสองส่วนของเงินค่าปรับที่ได้รับ
(๓) ให้นาไปจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน จานวนหนึ่งส่วนของเงินค่าปรับที่ได้รับ
ในกรณีไม่มีการจ่ายเงินสินบนตาม (๑) ให้นาไปรวมจ่ายเป็นเงินรางวัล จานวนสามส่วนของ
เงินค่าปรับที่ได้รับ
ข้อ ๑๒ เงิ น รางวั ล ที่ ก รมการจั ด หางานได้ รั บ จากส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ซึ่ ง เป็ น
ผู้เปรียบเทียบปรับให้นาไปจ่ายเป็นเงินรางวัล
ข้อ ๑๓ เงินค่าปรับที่กรมการจัดหางานได้รับจากผู้กระทาความผิด ให้หักเงินค่าปรับร้อยละ ๘๐
หรือร้อยละ ๖๐ แล้วแต่กรณี แต่ไม่เกินอัตราที่กาหนดในข้อ ๘ ส่วนที่เหลือให้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
เงินค่าปรับที่ได้หักไว้ตามวรรคหนึ่งให้แบ่งเป็นสี่ส่วนและนาไปใช้จ่าย ดังนี้
(๑) ให้นาไปจ่ายเป็นเงินสินบนจานวนหนึ่งส่วน
(๒) ให้นาไปจ่ายเป็นเงินรางวัลจานวนสองส่วน
(๓) ให้นาไปจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจานวนหนึ่งส่วน
ในกรณีไม่มีการจ่ายเงินสินบนตาม (๑) ให้นาไปรวมจ่ายเป็นเงินรางวัล จานวนสามส่วน
ข้อ ๑๔ การจ่ายเงินสินบนจะจ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนาจับในคดีความผิดที่เจ้าหน้าที่สามารถ
ลงโทษผู้กระทาผิดได้เป็นผลสาเร็จเนื่องจากการแจ้งความในคดี เงินสินบนนี้จะจ่ายได้ต่อเมื่อกระทาการ
ไปแล้วตามเงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) การตรวจสอบหรือจับกุมเป็นผลสาเร็จเนื่องจากการแจ้งความนาจับ และ
(๒) อธิ บดี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีหรือผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด แล้ ว แต่ก รณี หรื อ พนั กงานสอบสวน ได้ ท าการเปรีย บเที ย บปรับ ผู้ต้อ งหา หรื อศาลได้มี
คาพิพากษาลงโทษปรับจาเลย โดยคดีนั้นถึงที่สุดแล้ว และ
(๓) ได้มีการชาระค่าปรับ โดยที่กรมการจัดหางานได้รบั เงินที่หกั จากค่าปรับตามข้อ ๑๐ แล้ว
ข้อ ๑๕ การจ่ายเงินสินบนในคดีเดียวกัน ถ้ามีบุคคลหลายคนแจ้งความนาจับให้ถือว่าบุคคล
ที่แจ้งความนาจับก่อนและมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องตามระเบียบนี้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบน
แต่ถ้าแจ้งความนาจับพร้อมกันให้ถือว่าทุกคนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินสินบน
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ข้อ ๑๖ การจ่ายเงินรางวัลให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้บังคับบัญชาซึ่งควบคุม ดูแล การตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานจนพบการกระทา
ความผิด
(๒) เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมหรือมีส่วนร่วมในการจับกุมตามลายมือชื่อที่ปรากฏในบันทึกการจับกุม
(๓) เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบหรือรวบรวมพยานหลักฐานจนพบการกระทาความผิด
(๔) เจ้าหน้าที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ
กรณีที่มีผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลหลายคน ให้แบ่งเงินรางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับคนละเท่า ๆ กัน
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลคนใดคนหนึ่งได้สละสิทธิไม่ขอรับเงินรางวัล ให้นาเงินรางวัล
ส่วนของผู้สละสิทธินาส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินภายหลังจากที่ได้มีการจ่ายเงินรางวัลให้แก่
ผู้มีสิทธิรายอื่น
หมวด ๔
การขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล
ส่วนที่ ๑
การขอรับเงินสินบน
ข้อ ๑๗ ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนขอรับเงินสินบนได้เฉพาะคดีที่สามารถลงโทษผู้กระทาผิด
ได้เป็นผลสาเร็จ
ส่วนกลางให้ยื่นคาขอต่อกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
ส่วนภูมิภาคให้ยื่นคาขอต่อสานักงานจัดหางานจังหวัดที่ตั้งอยู่ในท้องที่เกิดเหตุ
การยื่นคาขอให้ยื่นคาขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง
(๒) ใบรับแจ้งความนาจับ
ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนยื่นคาขอภายในสามสิบวันนั บแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิการรับ
เงิน สินบนจากกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน หรือสานักงานจัดหางานจังหวัด
แล้ ว แต่ ก รณี โดยจดหมายลงทะเบี ย นไปรษณี ย์ ต อบรั บ หากพ้ น ก าหนดให้ น าเงิ น สิ น บนส่ ง
กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
กรณีที่จาเป็นและต้องการสาเนาเอกสารตาม (๑) ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทาสาเนาเอกสาร
ดั ง กล่ า วเอง เว้ น แต่ กรณี ผู้มี สิท ธิไ ด้รั บเงิ นสิน บนมอบอ านาจให้ผู้ อื่ นมายื่ นค าขอรับเงินสินบนแทน
ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง ประกอบการยื่นคาขอ
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ส่วนที่ ๒
การขอรับเงินรางวัล
ข้อ ๑๘ การขอรับเงินรางวัลกรณีมีการจับกุมผู้กระทาความผิด ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล
ขอรับเงินรางวัลได้เฉพาะคดีที่สามารถลงโทษผู้กระทาความผิดได้เป็นผลสาเร็จ
ส่วนกลางให้ยื่นคาขอต่อกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
ส่วนภูมิภาคให้ยื่นคาขอต่อสานักงานจัดหางานจังหวัดที่ตั้งอยู่ในท้องที่เกิดเหตุ
การยื่นคาขอให้ยื่นคาขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้
(๒) สาเนาบันทึกการจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด
(๓) ส าเนาค าพิ พ ากษาคดี หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองผลคดี ข องเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ จั บ ว่ า คดี ถึ ง ที่ สุ ด
หรือสาเนาคาสั่งเปรียบเทียบปรับ แล้วแต่กรณี
(๔) สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับของศาล หรือกรมการจัดหางาน หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
แล้วแต่กรณี
(๕) สาเนาหนังสือเห็นชอบให้ดาเนินคดีผู้กระทาความผิด เฉพาะกรณีอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
เปรียบเทียบ
(๖) สาเนาบัน ทึกยิน ยอมให้ เปรียบเทียบปรั บ เฉพาะกรณีอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวั ด
เปรียบเทียบ
(๗) หนังสือมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้จับคนหนึ่งคนใดเป็นผู้รับเงินรางวัล
เมื่ อ ได้ รั บ ค าขอตามวรรคสี่ ให้ ก องทะเบี ย นจั ด หางานกลางและคุ้ ม ครองคนหางาน
หรือสานั กงานจัด หางานจังหวัด ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล หากปรากฏว่าผู้มีสิท ธิ
ได้ รั บ เงิ น รางวั ล รายใดยั ง ไม่ ไ ด้ ม ายื่ น ค าขอให้ ก องทะเบี ย นจั ด หางานกลางและคุ้ ม ครองคนหางาน
หรือสานักงานจัดหางานจังหวัด มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลมายื่นคาขอ
ให้ ผู้มีสิทธิไ ด้รับเงิน รางวัลยื่น คาขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้มารับ
เงินรางวัลจากกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน หรือสานักงานจัดหางานจังหวัด
แล้วแต่กรณี โดยจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับ หากพ้นกาหนดให้ถือว่าผู้มีสิทธิดังกล่าวสละสิทธิ
การรับเงินรางวัลและให้นาเงินรางวัลส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
กรณีที่จาเป็นและต้องการสาเนาเอกสารตาม (๑) ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทาสาเนาเอกสาร
ดั ง กล่ าวเอง เว้ น แต่ก รณีผู้ มีสิท ธิไ ด้รับเงิ นรางวัล มอบอานาจให้ผู้อื่ นมายื่ นคาขอรับเงินรางวัลแทน
ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ ประกอบ
การยื่นคาขอ
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ข้อ ๑๙ การขอรับเงินรางวัลกรณีไม่มีการจับกุมผู้กระทาความผิด ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล
ขอรับเงินรางวัลได้เฉพาะคดีที่สามารถลงโทษผู้กระทาความผิดได้เป็นผลสาเร็จ
ส่วนกลางให้ยื่นคาขอต่อกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
ส่วนภูมิภาคให้ยื่นคาขอต่อสานักงานจัดหางานจังหวัดที่ตั้งอยู่ในท้องที่เกิดเหตุ
การยื่นคาขอให้ยื่นคาขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้
(๒) ส าเนาค าพิ พ ากษาคดี หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองผลคดี ข องเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ จั บ ว่ า คดี ถึ ง ที่ สุ ด
หรือสาเนาคาสั่งเปรียบเทียบปรับ แล้วแต่กรณี
(๓) สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับของศาล หรือกรมการจัดหางาน หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
แล้วแต่กรณี
(๔) สาเนาหนังสือเห็นชอบให้ดาเนินคดีผู้กระทาผิด เฉพาะกรณีอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
เปรียบเทียบ
(๕) สาเนาบัน ทึกยิน ยอมให้ เปรียบเทียบปรั บ เฉพาะกรณีอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวั ด
เปรียบเทียบ
(๖) หนังสือมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ผู้จับคนหนึ่งคนใดเป็นผู้รับเงินรางวัล
เมื่ อ ได้ รั บ ค าขอตามวรรคสี่ ให้ ก องทะเบี ย นจั ด หางานกลางและคุ้ ม ครองคนหางาน
หรือสานักงานจัดหางานจังหวัด ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิได้รับ
เงิ น รางวั ล รายใดยั ง ไม่ ไ ด้ ม ายื่ น ค าขอให้ ก องทะเบี ย นจั ด หางานกลางและคุ้ ม ครองคนหางาน
หรือสานักงานจัดหางานจังหวัด มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลมายื่นคาขอ
ให้ ผู้มีสิทธิไ ด้รับเงิน รางวัลยื่น คาขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้มารับ
เงินรางวัลจากกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน หรือสานักงานจัดหางานจังหวัด
แล้วแต่กรณี โดยจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับ หากพ้นกาหนดให้ถือว่าผู้มีสิทธิดังกล่าวสละสิทธิ
การรับเงินรางวัลและให้นาเงินรางวัลส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
กรณีที่จาเป็นและต้องการสาเนาเอกสารตาม (๑) ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทาสาเนาเอกสาร
ดั ง กล่ าวเอง เว้ น แต่ก รณีผู้ มีสิท ธิไ ด้รับเงิ นรางวัล มอบอานาจให้ผู้อื่ นมายื่ นคาขอรับเงินรางวัลแทน
ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ ประกอบ
การยื่นคาขอ
หมวด ๕
การจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ข้อ ๒๐ การจ่ า ยเงิ น สิ น บน เมื่ อ กองทะเบี ย นจั ด หางานกลางและคุ้ ม ครองคนหางาน
หรือสานักงานจัดหางานจังหวัดได้รับคาขอรับเงินสินบนตามข้อ ๑๗ แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง
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ว่าผู้ยื่นคาขอรับเงินสินบนเป็นผู้มีสิทธิได้รบั เงินตามระเบียบหรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคาขอรับ
เงินสินบนดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินให้เสนออธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้ยื่นคาขอรับเงินนั้น และส่งคาอนุมัติพร้อมเอกสารหลักฐานให้สานักงาน
เลขานุการกรมหรือสานักงานจัดหางานจังหวัด แล้วแต่กรณี ดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบต่อไป
ข้อ ๒๑ การจ่ า ยเงิ น รางวั ล เมื่ อ กองทะเบี ย นจั ด หางานกลางและคุ้ ม ครองคนหางาน
หรือสานักงานจัดหางานจังหวัดได้รับคาขอรับเงินรางวัลแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการจ่ายเงินสินบน
ตามข้อ ๒๐
ข้อ ๒๒ เงิน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ให้นาไปจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับของกรมการจัดหางานได้ตามความจาเป็น
โดยประหยั ด ตามงบด าเนิ น งาน งบลงทุ น และงบบุ ค ลากร ยกเว้ น รายจ่ า ยประเภทเงิ น เดื อ น
และค่าจ้างประจา
ข้อ ๒๓ ให้อธิบดีเป็นผู้มีอานาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
หมวด ๖
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
ข้อ ๒๔ เงินในส่วนที่จะต้องนาไปจ่ายเป็นเงินสินบน เงินรางวัล ให้นาฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง
หรื อ ส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด หรื อ ส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด ณ อ าเภอ แล้ ว แต่ ก รณี โดยเปิ ด บั ญ ชี
แยกต่างหากจากบัญชีเงินฝากอื่น ชื่อบัญชี “บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหางาน”
หรือ “บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัลของสานักงานจัดหางานจังหวัด” แล้วแต่กรณี
สาหรับเงินในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ให้นาฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง ชื่อบัญชี
“บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกรมการจัดหางาน”
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องนาเงินฝากธนาคารหรือเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด ณ ที่ทาการ
ให้ขออนุมัติกระทรวงการคลัง
ข้อ ๒๖ เมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณ หากมี เงิ นค่ าใช้ จ่ ายในการดาเนิ นงานคงเหลื อ ให้ ส่ ง คลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน เว้นแต่ในกรณีมีความจาเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ ๒๗ ให้ ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด รายงานผลการใช้ จ่ า ยเงิ น สิ น บน เงิ น รางวั ล
และเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมายังสานักงานเลขานุการกรม เพื่อรวบรวมกับการใช้จ่ายเงินสินบน
เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในส่วนกลาง แล้วรายงานให้กระทรวงการคลังทราบทุกวัน
ทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน
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ข้อ ๒๘ การบัญชีให้ถือปฏิบัติตามระบบบัญชีของส่วนราชการ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น และเมื่อปิดบัญชีประจาปีแล้ว ให้ส่งงบการเงินไปให้สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ข้อ ๒๙ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาเงิน
ฝากคลั ง หรื อ วิธีปฏิ บัติอื่ น ใดที่ไ ม่ไ ด้ก าหนดไว้ ในระเบี ยบนี้ใ ห้ถือ ปฏิ บัติต ามกฎหมายและระเบียบ
ทางราชการ
ข้อ ๓๐ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข้อ ๓๑ ให้กลุ่มตรวจสอบภายในดาเนินการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกเงิน
การจ่ า ยเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น การน าเงิ น ฝากคลั ง ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกาหนดและรายงานให้อธิบดีทราบ
ข้อ ๓๒ ให้ ส านั ก งานเลขานุ ก ารกรมจั ด ท ารายงานการรั บ - จ่ า ยเงิ น สิ น บน เงิ น รางวั ล
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ส่งให้กรมบัญชีกลางภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ข้อ ๓๓ ให้กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานหรือสานักงานจัดหางานจังหวัด
แล้ ว แต่ ก รณี จั ด ท าทะเบี ย นคุ ม เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดการขอรั บ และจ่ า ยเงิ น สิ น บน เงิ น รางวั ล
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามแบบที่อธิบดีกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63
สุชาติ พรชัยวิเศษกุล
อธิบดีกรมการจัดหางาน

แบบรับแจ้งความนาจับ
คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
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ข้าพเจ้า………………….……………….…....ตาแหน่ง…....................………….สังกัด….….…..........…..…
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บัต รประจาตัว ประชาชน/บัต รประจาตัว เจ้า หน้า ที่ข องรัฐ /ใบอนุญ าตขับ รถยนต์ส่ว นบุค คล/ใบอนุญ าต
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ตาบล/แขวง..............……….………….อาเภอ/เขต.....……………….….…….……….จังหวัด…….….…..………...........………
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…………………………………………………………………………………………………….................................................………….
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โดยผู้แ จ้งความนาจับ  มีค วามประสงค์  ไม่มีค วามประสงค์ จะขอรับ เงิน สิน บน
ตามระเบียบของทางราชการ จึงได้ออกใบรับแจ้งความนี้ให้ไว้เป็นหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ผู้แจ้งความฟังแล้ว
รับรองว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อเป็นสาคัญ

……………………………………........
ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์หัวแม่มือ (ซ้ายหรือขวา)
ผู้แจ้งความนาจับ

.....………………………………………
ลงลายมือชื่อ
ผู้มีอานาจรับแจ้งความนาจับ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ ๑. หนังสือรับแจ้งความนาจับนี้ได้จัดทาเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยมอบให้ผู้แจ้งความ
และผู้รับแจ้งความเก็บไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ
๒. ถ้าผู้แจ้งความไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลชื่อและที่อยู่จะแจ้งเป็นรหัสแทนก็ได้

แบบคำขอรับเงินสินบนรำงวัล
เลขที่ .................../...................
ข้าพเจ้า………………………………………..….……………………………..……………………….. อายุ..........ปี
บัต รประจาตัว ประชาชน/บัต รประจาตัว เจ้า หน้า ที่ข องรัฐ /ใบอนุญ าตขับ รถยนต์ ส่ว นบุค คล/ใบอนุญ าต
ขับ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล/หนังสือเดินทาง/เอกสารอื่น ได้แก่....................................................................
เลขที่..........................................อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ท.ี่ .............ตรอก/ซอย......................................
แขวง/ตาบล...........................................เขต/อาเภอ...........................................จังหวัด.......................................
โทร.................................................โทรสาร..............................................
เป็น
( ) ผู้แจ้งความนาจับ
( ) เจ้าหน้าที่ผู้จับ
........................................................................ซึ่งเป็นผู้กระทาความผิดตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการ
การทางานของคนต่าด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฐาน.............................................................
ผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา เลขคดีเปรียบเทียบปรับที่ /หมายเลขแดงที่...................................................
ของกรมการจัดหางาน/จังหวัด/สถานีตารวจ/ศาล...........................................................................................
และคดีได้ถึงที่สุดโดย
( ) อธิบดี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือพนักงานสอบสวนได้ทาการเปรียบเทียบปรับ
เป็นเงิน..................................บาท (.......................................................................)
( ) ศาลได้พิจารณาพิพากษาให้ลงโทษปรับจาเลย
เป็นเงิน..................................บาท (.......................................................................)
เมื่อวันที่...............เดือน....................................................พ.ศ. ................................
คดีดังกล่าว
( ) มี...............................................................เป็นผู้แจ้งความนาจับ
( ) ไม่มี
บัดนี้ คดีถึงที่สุดแล้ว ( ) ผู้แจ้งความนาจับ
( ) เจ้าหน้าที่ผู้จับ
มีความประสงค์จะขอรับเงินสินบนรางวัลตามระเบียบของทางราชการเป็นเงิน.............................................บาท
(......................................................................................) ขอได้โปรดพิจารณาอนุญาตและมีคาสั่งให้ เจ้าหน้าที่
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้าต่อไปด้วย
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้ยื่นคาขอ
หรือลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา......................................................
หมายเหตุ ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกากับไว้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอกและฉีกให้ผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินไว้เป็นหลักฐำน
(หลักฐานการรับคาขอรับเงินสินบนรางวัล)
เขียนที่.................................................................
วันที่...............เดือน.......................................พ.ศ. ...................
ด้วย............................................................................................ได้ยื่น คาขอรับเงินสินบนรางวัล
ตามระเบียบของทางราชการ เจ้าหน้าที่ได้รับคาขอรับเงินสินบนรางวัลไว้แล้วตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น

(ลงชื่อ)............................................................เจ้าหน้าที่
(......................................................)

ทะเบียนการขอรับและจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และอัตราการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๓
ลําดับ เลขที่
ที่
คดี

รายชื่อ
ผู้แจ้งความ

รายชื่อ
ผู้จบั กุม

ชื่อ
ผู้กระทํา
ความผิด

ค่าใช้จ่ายในการ
เงินสินบน
เงินรางวัล
วันที่
กฎหมาย/ข้อหา
ดําเนินงาน
เงิน
วันที่
คดี
ทีก่ ระทํา
ค่าปรับ จํานวน วันที่ จํานวน วันที่ จํานวน วันที่นาํ ส่ง
จับกุม
ถึงทีส่ ดุ
ความผิด
เงิน จ่าย เงิน จ่าย เงิน
ผู้เบิก

