
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกรมการจัดหางาน 
วาดวยหลักเกณฑ วธิีการ และเง่ือนไขการจายเงินสนิบน เงินรางวัล และคาใชจายในการดําเนนิงาน 

ตามกฎหมายวาดวยการจดัหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   

 
เพ่ือใหการจายเงินสินบน เงินรางวัล และคาใชจายในการดําเนินงานตาม

กฎหมาย วาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน เปนไปดวยความเรียบรอย และสอดคลอง
กับขอบังคับกระทรวงการคลัง วาดวยการหักเงินคาปรับกอนนําสงคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยขอบังคับกระทรวงการคลัง วาดวยการหักเงินคาปรับกอนนําสงคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การกําหนดประเภทและอัตราการหักเงินคาปรับ
กอนนําสงคลัง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การกําหนดประเภทและ
อัตราการหักเงินคาปรับกอนนําสงคลัง (ฉบับที่ ๒) 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ ๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินสินบน รางวัล และ
คาใชจายในการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิบดีกรมการจัดหางานจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขการจายเงินสินบน เงินรางวัล และคาใชจายในการดําเนินงาน ตามกฎหมายวาดวยการ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“คาปรับ” หมายถึง เงินที่ไดรับจากการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางาน

และคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แตไมรวมถึงคาปรับหรือเบี้ยปรับที่ไดรับตามกฎหมาย
เก่ียวกับภาษีอากรและคาปรับหรือเบี้ยปรับที่ไดรับตามนิติกรรมสัญญา 

“เงินสินบน” หมายถึง เงินที่จายใหแกผูแจงความนําจับตามระเบียบนี ้
“เงินรางวัล” หมายถึง เงินที่จายใหแกเจาหนาที่ผูจับตามระเบียบนี ้
“ผูแจงความนําจับ” หมายถึง บุคคลคนเดียวหรือหลายคนซึ่งนําเบาะแสหรือเคา

เง่ือนแหงการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
มาแจงแกผูมีอํานาจรับแจงความนําจับตามระเบียบนี้ จนทางราชการสามารถลงโทษผูกระทาํผดิได 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๓๕ ง/หนา ๓/๙ มีนาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แตตองมิใชเจาหนาที่ผูจับ หรือขาราชการหรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

“เจาหนาที่ผูจับ” หมายถึง พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งทําหนาที่จับกุมผูกระทําความผิด หรือขาราชการหรือเจาหนาที่
ผูมีหนาที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และมี
สวนรวมในการจับกุมผูกระทําความผิด สําหรับกรณีที่มีการจับกุมผูกระทําความผิด และให
หมายความรวมถึงเจาหนาที่ที่ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่อันไดมาซึ่งเงินคาปรับนั้นสําหรับกรณีที่
ไมมีการจับกุมผูกระทําผิดดวย 

“คาใชจายในการดําเนินงาน” หมายถึง คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่อันไดมาซึ่งเงินคาปรับ 

 
ขอ ๔  ใหอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาการตามระเบียบนี ้

 
หมวด  ๑ 

ขอความทั่วไป 
   

 
ขอ ๕  ระเบียบนี้มิใชเปนการโฆษณาใหคํามั่นแกบุคคลใดตามกฎหมาย แตเปน

ระเบียบที่วางไวเพ่ือเปนหลักเกณฑในการพิจารณาของทางราชการที่จะจายเงินสินบนรางวัลใหแก
ผูแจงความนําจับหรือเจาหนาที่ผูจับ ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่อันไดมาซึ่งเงินคาปรับ
ตามแตจะเห็นสมควรเทานั้น การพิจารณาของผูมีอํานาจตามที่กําหนดในระเบียบนี้ถือเปน
เด็ดขาด ผูใดจะนําไปฟองรองเปนคดีมิได 

 
ขอ ๖  เงินสินบน เงินรางวัล และเงินคาใชจายในการดําเนินงาน ใหนําไปจาย

ตามหลักเกณฑดังนี้ 
(๑)  เงินสินบนใหจายแกผูแจงความนําจับภายในสามสิบวันทําการ นับแตวันที่

ไดรับเงินคาปรับกรณีที่มีผูมีสิทธิไดรับเงินสินบนหลายคน ใหเฉล่ียจายเทากันทุกคน 
(๒)  เงินรางวัลใหจายในวันทําการสุดทายของเดือนแกเจาหนาที่ผูจับซึ่งระบุไว

ในขอ ๑๕ ตามสัดสวนของการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
(๓)  เงินคาใชจายในการดําเนินงาน ใหนําไปจายหรือกอหนี้ผูกพันเพื่อเปน

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่อันไดมาซึ่งเงินคาปรับของกรมการจัดหางานได
ตามความจําเปนโดยประหยัดตามงบดําเนินการ งบลงทุน และงบบุคลากร ยกเวนรายจาย
ประเภทเงินเดือนและคาจางประจํา 

 
หมวด  ๒ 

การแจงความนําจบั 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๗  ผูมีอํานาจรับแจงความนําจับ ไดแก 
(๑)  อธิบดีกรมการจัดหางาน รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผูเช่ียวชาญเฉพาะ

ดานสงเสริมการมีงานทํา ผูอํานวยการสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ ผูอํานวยการ
กองตรวจและคุมครองคนหางาน ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ ๓ ข้ึนไป ซึ่งปฏิบัติงาน ณ 
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศหรือ กองตรวจและคุมครองคนหางาน มีอํานาจรับ
แจงความนําจับสําหรับกรณีความผิดที่ เกิดขึ้น อาง หรือเช่ือวาไดเกิดขึ้นในทุกทองที่ทั่ว
ราชอาณาจักร 

(๒)  ผูอํานวยการสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ขาราชการพลเรือนสามัญ
ตั้งแตระดับ ๓ ข้ึนไป ซึ่งปฏิบัติงาน ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ มีอํานาจรับแจงความนํา
จับสําหรับกรณีความผิดที่เกิดขึ้น อาง หรือเช่ือวาไดเกิดขึ้นในเขตทองที่กรุงเทพมหานครที่
รับผิดชอบ 

(๓)  จัดหางานจังหวัด ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ ๓ ข้ึนไป ซึ่ง
ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด มีอํานาจรับแจงความนําจับเฉพาะความผดิทีเ่กิดขึน้ อาง 
หรือเช่ือวาไดเกิดขึ้นในเขตทองที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

(๔)  ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาประจําก่ิงอําเภอ ปลัดอําเภอ มีอํานาจรับแจงความนําจับเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อาง 
หรือเช่ือวาไดเกิดขึ้นในเขตทองที่จังหวัดหรืออําเภอที่รับผิดชอบ 

(๕)  ขาราชการตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมียศตั้งแตช้ันนายรอยตาํรวจ
ตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีข้ึนไป มีอํานาจรับแจงความนําจับเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อาง 
หรือเช่ือวาไดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตน 

(๖)  อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ผูอํานวยการกองมาตรฐานฝมือแรงงาน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานกลาง เลขานุการ
กรมพัฒนาฝมือแรงงานผูตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝมือแรงงาน และขาราชการพลเรือน
สามัญตั้งแตระดับ ๔ ข้ึนไป ซึ่งปฏิบัติงานอยู ณ กองมาตรฐานฝมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานกลาง และสํานักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาฝมือแรงงาน มีอํานาจรับแจงความนํา จับ
สํา หรับกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ในสวน
ที่เก่ียวกับราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อาง หรือเช่ือวาไดเกิดขึ้นใน
ทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร 

(๗)  ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ ๓ ข้ึนไป ซึ่งปฏิบัติงานอยู ณ กอง
มาตรฐานฝมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานกลาง และสํานักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนา
ฝมือแรงงานมีอํานาจรับแจงความนําจับสําหรับกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ในสวนที่เก่ียวกับราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เฉพาะ
ความผิดที่เกิดขึ้น อาง หรือเช่ือวาไดเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘)  ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ ๓ ข้ึนไป ซึ่งปฏิบัติงานอยู ณ สถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงานกลาง สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด ใน
เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานกลาง สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 
และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดตามที่อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานประกาศกําหนด มีอํานาจ
รับแจงความนําจับสําหรับกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ในสวนที่เก่ียวกับราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อาง หรือ
เช่ือวาไดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 

(๙)  พนักงานเจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยการ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน 

 
ขอ ๘  การแจงความนําจับใหแจงตอผูมีอํานาจรับแจงความนําจับ โดยใชแบบรับ

แจงความนําจับตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนจะแจง
ความนําจับดวยวาจาตอผูมีอํานาจรับแจงความนําจับกอน และจัดทําแบบรับแจงความภายหลัง
การจับก็ได 

 
หมวด  ๓ 

หลักเกณฑการจายเงินสินบน เงินรางวัล และเงินคาใชจายในการดาํเนินงาน 
   

 
ขอ ๙  การจายเงินสินบน เงินรางวัล และเงินคาใชจายในการดําเนินงานตาม

ระเบียบนี้จะกระทําไดตอเมื่อกรมการจัดหางานไดรับเงินคาปรับจากผูกระทําความผิด หรือสวน
ราชการที่มีอํานาจเปรียบเทียบปรับหรือสํานักงานศาลยุติธรรมแลว 

 
ขอ ๑๐  เงินที่ไดรับจากสํานักงานศาลยุติธรรม ใหแบงเปนสี่สวนและนําไปจาย 

ดังนี้ 
(๑)  ใหนําไปจายเปนเงินสินบน จํานวนหนึ่งสวนของเงินคาปรับที่ไดรับ 
(๒)  ใหนําไปจายเปนเงินรางวัล จํานวนสองสวนของเงินคาปรับที่ไดรับ 
(๓)  ใหนําไปจายเปนเงินคาใชจายในการดําเนินงาน จํานวนหนึ่งสวนของเงิน

คาปรับที่ไดรับ 
ในกรณีไมมีการจายเงินสินบนตาม (๑) ใหนําไปรวมจายเปนเงินรางวัล จํานวน

สามสวนของเงินคาปรับที่ไดรับ 
 
ขอ ๑๑  เงินคาปรับที่กรมการจัดหางานไดรับจากผูกระทําความผิดใหหักเงิน

คาปรับรอยละ ๔๐ นําสงคลังเปนรายไดแผนดิน สวนที่เหลือรอยละ ๖๐ ใหแบงเปนสี่สวนและ
นําไปจาย ดังนี ้

(๑)  ใหนําไปจายเปนเงินสินบน จํานวนหนึ่งสวน 
(๒)  ใหนําไปจายเปนเงินรางวัล จํานวนสองสวน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  ใหนําไปจายเปนเงินคาใชจายในการดําเนินงาน จํานวนหนึ่งสวน 
ในกรณีไมมีการจายเงินสินบนตาม (๑) ใหนําไปรวมจายเปนเงินรางวัล จํานวน

สามสวน 
 
ขอ ๑๒  ในกรณีที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนผูเปรียบเทียบปรับใหหักเงิน

คาปรับรอยละ ๔๐ นําสงคลังเปนรายไดแผนดิน แลวนําสงเงินคาปรับสวนที่เหลือรอยละ ๖๐ 
ใหแกกรมการจัดหางาน 

เงินที่กรมการจัดหางานไดรับจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานใหแบงเปนสี่สวนและ
นําไปใชจาย ดังนี้ 

(๑)  ใหนําไปจายเปนเงินสินบน จํานวนหนึ่งสวนของเงินคาปรับที่ไดรับ 
(๒)  ใหนําไปจายเปนเงินรางวัล จํานวนสองสวนของเงินคาปรับที่ไดรับ 
(๓)  ใหนําไปจายเปนเงินคาใชจายในการดําเนินงาน จํานวนหนึ่งสวนของเงิน

คาปรับที่ไดรับ 
ในกรณีไมมีการจายเงินสินบนตาม (๑) ใหนําไปรวมจายเปนเงินรางวัล จํานวน

สามสวนของเงินคาปรับที่ไดรับ 
 
ขอ ๑๓  การจายเงินสินบนจะจายใหแกผูแจงความนําจับในคดีความผิดที่

เจาหนาที่สามารถลงโทษ ผูกระทําความผิดไดเปนผลสําเร็จเนื่องจากการแจงความในคดี เงิน
สินบนนี้จะจายไดตอเมื่อกระทําการไปแลวตามเงื่อนไขตอไปนี ้

(๑)  การตรวจสอบหรือการจับกุมเปนผลสําเร็จแลวเนื่องจากการแจงความนํา
จับและ 

(๒)  อธิบดีกรมการจัดหางาน หรืออธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากอธิบดีดังกลาวไดทําการเปรียบเทียบปรับผูตองหา หรือศาลไดมีคําพิพากษาลงโทษ
ปรับจําเลยโดยคดีนั้นถึงที่สุดแลวและ 

(๓)  ไดมีการชําระคาปรับ โดยกรมการจัดหางานไดรับเงินที่หักจากคาปรับตาม
ขอ ๙ แลว 

 
ขอ ๑๔  การจายเงินสินบนในคดีเดียวกัน ถามีบุคคลหลายคนแจงความนําจับให

ถือวาบุคคลที่แจงความนําจับกอนและมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษรถูกตองตามระเบียบนี้เปนผู
มีสิทธิไดรับเงินสินบน แตถาแจงความนําจับพรอมกันใหถือวาทุกคนเปนผูมีสิทธิรับเงินสินบน 

 
ขอ ๑๕  การจายเงินรางวัลใหจายแกผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัล ดังตอไปนี้ 
(๑)  ผูบังคับบัญชาซึ่งควบคุม ดูแล การตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานจนพบ

การกระทําความผิด 
(๒)  เจาหนาที่ผูจับกุมหรือมีสวนรวมในการจับกุมตามรายชื่อที่ปรากฏในบันทึก

การจับกุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  เจาหนาที่ผูตรวจสอบ หรือรวบรวมพยานหลักฐานจนพบการกระทํา
ความผิด 

(๔)  เจาหนาที่ผูรองทุกขกลาวโทษ 
กรณีที่มีเจาหนาที่จากหลายหนวยงานรวมดําเนินการจับกุม การแบงเงินรางวัลให

แบงตามจํานวนหนวยงานสวนละเทาๆ กัน 
ในสวนของกรมการจัดหางานกรณีที่มีผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัลหลายคน ใหแบง

เงินรางวัลแกผูมีสิทธิไดรับคนละเทาๆ กัน เวนแตในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัลคนใดคนหนึ่ง
สละสิทธิไมขอรับเงินรางวัล ใหนําเงินรางวัลสวนของผูสละสิทธิมาเฉลี่ยใหผูมีสิทธิคนอื่นๆ คนละ
เทาๆ กัน 

 
หมวด  ๔ 

การขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล 
   

 
ขอ ๑๖  ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสินบนขอรับเงินสินบนไดเฉพาะคดีที่สามารถลงโทษ

ผูกระทําความผิดไดเปนผลสําเร็จแลว สําหรับการขอรับเงินสินบนในสวนกลาง ใหย่ืนคําขอตอ
กองตรวจและคุมครองคนหางาน สวนการขอรับเงินสินบนในสวนภูมิภาค ใหย่ืนคําขอตอ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ตั้งอยูในทองที่ที่มีการแจงความนําจับ โดยใหผูมีสิทธิไดรับเงินสินบน
ย่ืนคําขอภายในเจ็ดวันทําการ นับแตวันที่ไดรับแจงสิทธิการรับเงินสินบนจากกองตรวจและ
คุมครองคนหางาน หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัดโดยจดหมายลงทะเบียนตอบรับ 

 
ขอ ๑๗  เมื่อกองตรวจและคุมครองคนหางาน หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด

ไดรับคําขอรับเงินสินบนตามขอ ๑๖ แลว ใหตรวจสอบความถูกตองวาผูย่ืนคําขอรับเงินสินบน
เปนผูมีสิทธิไดรับเงินตามระเบียบนี้หรือไม โดยพิจารณาจากเอกสารการรับแจงความนําจับ คํา
ขอรับเงินสินบน รายงานการจับกุมการรับรองผลคดี และเอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวของ (ถามี) 

เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาผูย่ืนคําขอรับเงินสินบนดังกลาวเปนผูมีสิทธิไดรับเงิน
สินบน ใหเสนออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติจายเงินสินบนใหแก
ผูย่ืนคําขอรับเงินสินบนนั้นและสงคําอนุมัติใหสํานักงานเลขานุการกรม หรือสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบตอไป 

 
ขอ ๑๘  ใหผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัลขอรับเงินรางวัลไดเฉพาะคดีที่สามารถลงโทษ

ผูกระทําความผิดไดเปนผลสําเร็จแลว สําหรับการขอรับเงินรางวัลในสวนกลาง ใหย่ืนคําขอตอกอง
ตรวจและคุมครองคนหางาน สวนการขอรับเงินรางวัลในสวนภูมิภาค ใหย่ืนคําขอตอสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดที่ตั้งอยูในทองที่ที่มีการแจงความนําจับ เมื่อกองตรวจและคุมครองคนหางาน 
หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัดไดรับคําขอรับเงินรางวัลแลว ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการขอรับเงิน
สินบน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๙  ในกรณีที่ผูมีสิทธิรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลถึงแกกรรม หรือมีความ
จําเปนอื่นใดไมสามารถยื่นคําขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลได ใหทายาทโดยธรรม ผูจัดการ
มรดก หรือผูบังคับบัญชาของผูนั้นเปนผูดําเนินการแลวแตกรณ ี

 
ขอ ๒๐  การขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล ใหย่ืนคําขอตามแบบที่อธิบดี

กรมการจัดหางานกําหนด พรอมเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี ้
(๑)  สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอื่นที่หนวยงาน

ของรัฐออกใหและสําเนาภาพถายทะเบียนบาน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
(๒)  ใบรับแจงความนําจับ เฉพาะกรณีขอรับเงินสินบน 
(๓)  สําเนาบันทึกการจับกุมผูตองหา ที่เก่ียวกับการกระทําความผิด เฉพาะกรณี

ขอรับเงินรางวัล 
(๔)  หนังสือมอบอํานาจใหผูจับกุมคนหนึ่งคนใดเปนผูรับเงินรางวัล 
(๕)  สําเนาคําพิพากษาคดี หรือหนังสือแจงผลคดีของพนักงานอัยการวาคดีถึง

ที่สุดแลวแตกรณ ี
(๖)  หลักฐานการเปนทายาทโดยธรรมหรือผูจัดการมรดก (ถามี) 

 
หมวด  ๕ 

การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินสงคลัง 
   

 
ขอ ๒๑  เงินในสวนที่จะตองนําไปจายเปนเงินสินบนรางวัล ใหนําฝากไวที่

กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ แลวแตกรณี โดย
เปดบัญชีแยกตางหากจากบัญชีเงินฝากอื่นชื่อ “บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมการจัดหา
งาน” หรือ “บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัลของสํานักงานจัดหางานจังหวัด” แลวแตกรณ ี

สําหรับเงินในสวนที่เปนคาใชจายในการดําเนินงาน ใหนําฝากไวที่กรมบัญชีกลาง
ช่ือ “บัญชีเงินฝากคาใชจายในการดําเนินงานของกรมการจัดหางาน” 

 
ขอ ๒๒  ในกรณีที่มีความจําเปนตองนําเงินฝากธนาคารหรือเก็บรักษาไวเปนเงิน

สด ณ ที่ทําการใหขออนุมัติกระทรวงการคลัง 
 
ขอ ๒๓  เมื่อส้ินปงบประมาณ หากมีเงินคาใชจายในการดําเนินงานคงเหลือ ให

นําเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นปงบประมาณ สงคลังเปนรายไดแผนดิน 
 
ขอ ๒๔  ใหสํานักงานจัดหางานจังหวัด รายงานผลการใชจายเงินสินบนรางวัล

และเงินคาใชจายในการดําเนินงานมายังสํานักงานเลขานุการกรม เพ่ือรวบรวมกับการใชจายเงิน
สินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงานในสวนกลางแลวรายงานใหกระทรวงการคลังทราบทุก
วันทําการสุดทายของเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๒๕  การบัญชีใหถือปฏิบัติตามระบบบัญชีของสวนราชการ เวนแตจะไดรับ

อนุมัติจากกระทรวงการคลังใหปฏิบัติเปนอยางอ่ืน และเมื่อปดบัญชีประจําปแลว ใหสงงบการเงิน
ไปใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ 

 
ขอ ๒๖  วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรับเงิน การเบิกเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

การนําเงินฝากคลัง การพัสดุ หรือวิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติ
เชนเดียวกับกรณีเงินงบประมาณรายจาย 

 
ขอ ๒๗  ใหกองตรวจและคุมครองคนหางาน หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด 

จัดทําทะเบียนคุมเกี่ยวกับรายละเอียดการขอรับและจายเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด 

 
ขอ ๒๘  ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือกรณีที่มิไดกําหนดในระเบียบนี้ ใหเสนออธิบดี

กรมการจัดหางานพิจารณาสั่งการเปนรายๆ ไป 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
จุฑาธวัช อินทรสุขศรี 

อธิบดีกรมการจัดหางาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  แบบรับแจงความนําจับ คดีกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน 

๒.  แบบคําขอรับเงินสินบนรางวัล 
๓.  ทะเบียนการขอรับและจายเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน 

ตามระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจายเงินสินบน เงิน
รางวัล และคาใชจายในการดําเนินงาน ตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
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