
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 วิธีการและเงื่อนไขการจายเงินสินบน เงินรางวัล และคาใชจายในการดําเนินงาน 

ตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   

 
เพ่ือใหการจายเงินสินบน เงินรางวัล และคาใชจายในการดําเนินงาน ตาม

กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว เปนไปดวยความเรียบรอย และสอดคลองกับขอบังคับ
กระทรวงการคลังวาดวยการหักเงินคาปรับกอนนําสงคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยการหักเงินคาปรับกอนนําสงคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน พ.ศ. 
๒๕๔๖ และประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การกําหนดประเภทและอัตราการหักเงินคาปรับกอน
นําสงคลัง 

 
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
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“คาปรับ” หมายถึง เงินที่ไดรับจากการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการทํางาน

ของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ แตไมรวมถึงคาปรับหรือเบี้ยปรับที่ไดรับตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษี
อากร และคาปรับหรือเบี้ยปรับที่ไดรับตามนิติกรรมสัญญา 

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

เง่ือนแหงการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ มาแจง
แกผูมีอํานาจรับแจงความนําจับตามระเบียบนี้ จนทางราชการสามารถลงโทษผูกระทําผิดได แต

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง/หนา ๑๙/๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ 



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 
 

ตองมิใชเจาหนาที่ผูจับ หรือขาราชการหรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ 

“เจาหนาที่ผูจับ” หมายถึง พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งทําหนาที่จับกุมผูกระทําความผิด หรือขาราชการหรือเจาหนาที่
ผูมีหนาที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ และมีสวนรวม
ในการจับกุมผูกระทําความผิดสําหรับกรณีที่มีการจับกุมผูกระทําผิด และใหหมายความรวมถึง
เจาหนาที่ที่ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่อันไดมาซึ่งเงินคาปรับนั้นสําหรับกรณีที่ไมมีการจับกุม
ผูกระทําผิดดวย 

“คาใชจายในการดําเนินงาน” หมายถึง คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่อันไดมาซึ่งเงินคาปรับ 

 
ขอ ๔  ใหอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาการตามระเบียบนี ้

 
หมวด ๑ 

ขอความทั่วไป 
   

 
ขอ ๕  ระเบียบนี้มิใชเปนการโฆษณาใหคํามั่นแกบุคคลใดตามกฎหมาย แตเปน

ระเบียบที่วางไว เพ่ือเปนหลักเกณฑในการพิจารณาของทางราชการที่จะจายเงินสินบนรางวัลใหแก
ผูแจงความนําจับหรือเจาหนาที่ผูจับ ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่อันไดมาซึ่งเงินคาปรับ
ตามแตจะเห็นสมควรเทานั้นการพิจารณาของผูมีอํานาจตามที่กําหนดในระเบียบนี้ถือเปนเด็ดขาด 
ผูใดจะนําไปฟองรองเปนคดีมิได 

 
ขอ ๖  เงินสินบน เงินรางวัล และเงินคาใชจายในการดําเนินงาน ใหนําไปจาย

ตามหลักเกณฑดังนี้ 
(๑)  เงินสินบนใหจายแกผูแจงความนําจับภายในสามสิบวันทําการนับแตวันที่

ไดรับเงินคาปรับกรณีที่มีผูมีสิทธิไดรับเงินสินบนหลายคน ใหเฉล่ียจายเทากันทุกคน 
(๒)  เงินรางวัลใหจายในวันทําการสุดทายของเดือนแกเจาหนาที่ผูจับ ตาม

สัดสวนของการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
(๓)  เงินคาใชจายในการดําเนินงาน ใหนําไปจายหรือกอหนี้ผูกพันเพื่อเปน

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่อันไดมาซึ่งเงินคาปรับของกรมการจัดหางานได
ตามความจําเปนโดยประหยัด ตามงบดําเนินการ งบลงทุน และงบบุคลากรยกเวนรายจาย
ประเภทเงินเดือน และคาจางประจํา 

 
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 ผูอํานวยการสํานักบริหารแรงงานตางดาว ผูอํานวยการกองตรวจและ
คุมครองคนหางานขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ ๓ ข้ึนไป ซึ่งปฏิบัติงาน ณ สํานักบริหาร
แรงงานตางดาว หรือกองตรวจและคุมครองคนหางาน มีอํานาจรับแจงความนําจับสําหรับกรณี
ความผิดที่เกิดขึ้น อาง หรือเช่ือวาไดเกิดขึ้นในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร 

(๒)  ผูอํานวยการสํานักจัดหางานกรุงเทพ ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ 
๓ ข้ึนไปซึ่งปฏิบัติงาน ณ สํานักจัดหางานกรุงเทพ มีอํานาจรับแจงความนําจับสําหรับกรณี
ความผิดที่เกิดขึ้นอาง หรือเช่ือวาไดเกิดขึ้นในเขตทองที่กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบ 

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

(๔)  ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาก่ิงอําเภอปลัดอําเภอ มีอํานาจรับแจงความนําจับเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อาง หรือเช่ือวา
ไดเกิดข้ึนในเขตทองที่จังหวัด หรืออําเภอที่รับผิดชอบ 

(๕)  ขาราชการทหารสังกัดกองทัพเรือซึ่งมียศตั้งแตนายเรือตรีหรือเทียบเทานาย
เรือตรีข้ึนไปมีอํานาจรับแจงความนําจับเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้น อาง หรือเช่ือวาไดเกิดขึ้นในเขต
พ้ืนที่ความรับผิดชอบของตนทางทะเล 

(๖)  ขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุดและ
กองทัพบกซึ่งมียศตั้งแตรอยตรีหรือเทียบเทารอยตรีข้ึนไป มีอํานาจรับแจงความนําจับเฉพาะ
ความผิดที่เกิดขึ้น อาง หรือเช่ือวาไดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตน 

(๗)  ขาราชการตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมียศตั้งแตช้ันนายรอย
ตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรีข้ึนไป มีอํานาจรับแจงความนําจับเฉพาะความผิดที่
เกิดข้ึน อาง หรือเช่ือวาไดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตน 

(๘)  พนักงานเจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ทํางานของคนตางดาว 

 
ขอ ๘  การแจงความนําจับใหแจงตอผูมีอํานาจรับแจงความนําจับ โดยใชแบบรับ

แจงความนําจับตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนจะแจง
ความนําจับดวยวาจาตอผูมีอํานาจรับแจงความนําจับ และจัดทําแบบรับแจงความนําจับภายหลัง
การจับก็ได 

 
หมวด ๓ 

หลักเกณฑการจายเงินสินบน เงินรางวัล และเงินคาใชจายในการดาํเนินงาน 
   

 



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 
 

ขอ ๙  การจายเงินสินบน เงินรางวัล และเงินคาใชจายในการดําเนินงาน จะ
กระทําไดตอเมื่อกรมการจัดหางานไดรับเงินคาปรับจากสํานักงานศาลยุติธรรม หรือสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติแลว 

 
ขอ ๑๐  เงินที่ไดรับจากสํานักงานศาลยุติธรรม ใหแบงเปนสี่สวนและนําไปใชจาย

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

คาปรับที่ไดรับ 
ในกรณีไมมีการจายเงินสินบนตาม (๑) ใหนําไปรวมจายเปนเงินรางวัล จํานวน

สามสวนของเงินคาปรับที่ไดรับ 
 
ขอ ๑๑  ในกรณีที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนผูเปรียบเทียบปรับใหหักเงิน

คาปรับรอยละ ๔๐ นําสงคลังเปนรายไดแผนดินในนามของกรมการจัดหางาน สวนที่เหลือให
แบงเปนสี่สวนโดยจายเปนเงินรางวัลใหเจาหนาที่ในสังกัดหนึ่งสวน แลวนําสงเงินคาปรับที่เหลือ
อีกสามสวนใหแกกรมการจัดหางาน 

เงินที่กรมการจัดหางานไดรับจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหนําไปใชจายดังนี้ 
(๑)  ใหนําไปจายเปนเงินสินบน จํานวนหนึ่งสวนของเงินคาปรับที่ไดรับ 
(๒)  ใหนําไปจายเปนเงินรางวัล จํานวนหนึ่งสวนของเงินคาปรับที่ไดรับ 
(๓)  ใหนําไปจายเปนเงินคาใชจายในการดําเนินงาน จํานวนหนึ่งสวนของเงิน

คาปรับที่ไดรับ 
ในกรณีไมมีการจายเงินสินบนตาม (๑) ใหนําไปรวมจายเปนเงินรางวัลในสวน

ราชการกรมการจัดหางาน จํานวนสองสวนของเงินคาปรับที่ไดรับ 
 
ขอ ๑๒  การจายเงินสินบนจะจายใหแกผูแจงความนําจับในคดีความผิดที่

เจาหนาที่สามารถลงโทษผูกระทําความผิดไดเปนผลสําเร็จเนื่องจากการแจงความในคดี เงิน
สินบนนี้จะจายไดตอเมื่อกระทําการไปแลวตามเงื่อนไขตอไปนี ้

(๑)  การตรวจสอบหรือจับกุมเปนผลสําเร็จเนื่องจากการแจงความนําจับและ 
(๒)  พนักงานสอบสวนไดทําการเปรียบเทียบปรับผูตองหาหรือศาลไดมีคํา

พิพากษาลงโทษปรับจําเลย โดยคดีนั้นถึงที่สุดแลวและ 
(๓)  ไดมีการชําระคาปรับ โดยที่กรมการจัดหางานไดรับเงินที่หักจากคาปรับ

ตามขอ ๙ แลว 
 



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 
 

ขอ ๑๓  การจายเงินสินบนในคดีเดียวกัน ถามีบุคคลหลายคนแจงความนําจับให
ถือวาบุคคลที่แจงความนําจับกอนและมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษรถูกตองตามระเบียบนี้เปนผู
มีสิทธิไดรับเงินสินบน แตถาแจงความนําจับพรอมกันใหถือวาทุกคนเปนผูมีสิทธิรับเงินสินบน 

 
ขอ ๑๔  การจายเงินรางวัลใหจายแกผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัลดังตอไปนี้ 
(๑)  ผูบังคับบัญชาซึ่งควบคุม ดูแล การตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานจนพบ

การกระทําความผิด 
(๒)  เจาหนาที่ผูจับกุมหรือมีสวนรวมในการจับกุมตามรายชื่อที่ปรากฏในบันทึก

การจับกุม 
(๓)  เจาหนาที่ผูตรวจสอบ หรือรวบรวมพยานหลักฐานจนพบการกระทํา

ความผิด 
(๔)  เจาหนาที่ผูรองทุกขกลาวโทษ 
กรณีที่มีผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัลหลายคน ใหแบงเงินรางวัลแกผูมีสิทธิไดรับคน

ละเทาๆ กันเวนแตในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัลคนใดคนหนึ่งสละสิทธิไมขอรับเงินรางวัล ให
นําเงินรางวัลสวนของผูสละสิทธิมาเฉลี่ยใหผูมีสิทธิคนอื่นๆ คนละเทาๆ กัน 

 
หมวด ๔ 

การขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล 
   

 
ขอ ๑๕  ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสินบนขอรับเงินสินบนไดเฉพาะคดีที่สามารถลงโทษ

ผูกระทําความผิดไดเปนผลสําเร็จแลว สําหรับการขอรับเงินสินบนในสวนกลาง ใหย่ืนคําขอตอ
กองตรวจและคุมครองคนหางาน สวนการขอรับเงินสินบนในสวนภูมิภาค ใหย่ืนคําขอตอ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ตั้งอยูในทองที่ที่มีการแจงความนําจับ โดยใหผูมีสิทธิไดรับเงินสินบน
ย่ืนคําขอภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงสิทธิการรับเงินสินบนจากกองตรวจและ
คุมครองคนหางาน หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัดโดยจดหมาย ลงทะเบียนตอบรับ 

 
ขอ ๑๖  เมื่อกองตรวจและคุมครองคนหางาน หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด

ไดรับคําขอรับเงินสินบนตามขอ ๑๕ แลว ใหตรวจสอบความถูกตองวาผูย่ืนคําขอรับเงินสินบน
เปนผูมีสิทธิไดรับเงินตามระเบียบนี้หรือไม โดยพิจารณาจากเอกสารการรับแจงความนําจับ คํา
ขอรับเงินสินบนรายงานการจับกุม การรับรองผลคดี และเอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวของ (ถามี) 

เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาผูย่ืนคําขอรับเงินสินบนดังกลาวเปนผูมีสิทธิไดรับเงิน
สินบน ใหเสนออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติจายเงินสินบนใหแก
ผูย่ืนคําขอรับเงินนั้นและสงคําอนุมัติใหสํานักงานเลขานุการกรม หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด
ดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบตอไป 

 



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 
 

ขอ ๑๗  ใหผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัลขอรับเงินรางวัลไดเฉพาะคดีที่สามารถลงโทษ
ผูกระทําความผิดไดเปนผลสําเร็จแลว สําหรับการขอรับเงินรางวัลในสวนกลาง ใหย่ืนคําขอตอกอง
ตรวจและคุมครองคนหางาน สวนการขอรับเงินรางวัลในสวนภูมิภาค ใหย่ืนคําขอตอสํานักงาน
จัดหางานจังหวัดที่ตั้งอยูในทองที่ที่มีการแจงความนําจับ เมื่อกองตรวจและคุมครองคนหางาน 
หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัดไดรับคําขอรับเงินรางวัลแลว ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการขอรับเงิน
สินบน 

 
ขอ ๑๘  ในกรณีที่ผูมีสิทธิรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลถึงแกกรรมหรือมีความ

จําเปนอื่นใดไมสามารถยื่นคําขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลได ใหทายาทโดยธรรม ผูจัดการ
มรดก หรือผูบังคับบัญชาของผูนั้นเปนผูดําเนินการแลวแตกรณี 

 
ขอ ๑๙  การขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล ใหย่ืนคําขอตามแบบที่อธิบดี

กรมการจัดหางานกําหนด พรอมเอกสารหลักฐานดังตอไปนี ้
(๑)  สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอื่นที่หนวยงาน

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

ขอรับเงินรางวัล 
(๔)  หนังสือมอบอํานาจใหผูจับกุมคนหนึ่งคนใดเปนผูรับเงินรางวัล 
(๕)  สําเนาคําพิพากษาคดี หรือหนังสือแจงผลคดีของพนักงานอัยการวาคดีถึง

ที่สุดแลวแตกรณี 
(๖)  หลักฐานการเปนทายาทโดยธรรมหรือผูจัดการมรดก (ถามี) 

 
หมวด ๕ 

การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินสงคลัง 
   

 
ขอ ๒๐  เงินในสวนที่จะตองนําไปจายเปนเงินสินบนรางวัล ใหนําฝากไวที่

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

สําหรับเงินในสวนที่เปนคาใชจายในการดําเนินงาน ใหนําฝากไวที่กรมบัญชีกลาง
ช่ือ “บัญชีเงินฝากคาใชจายในการดําเนินงานของกรมการจัดหางาน” 

 
ขอ ๒๑  ในกรณีที่มีความจําเปนตองนําเงินฝากธนาคารหรือเก็บรักษาไวเปนเงิน

สด ณ ที่ทําการใหขออนุมัติกระทรวงการคลัง 
 



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 ๒๒  เมื่อส้ินปงบประมาณหากมีเงินคาใชจายในการดําเนินงานคงเหลือ ให
นําเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นปงบประมาณสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

 
ขอ ๒๓  ใหสํานักงานจัดหางานจังหวัด รายงานผลการใชจายเงินสินบนรางวัล

และเงินคาใชจายในการดําเนินงานมายังสํานักงานเลขานุการกรม เพ่ือรวบรวมกับการใชจายเงิน
สินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงานในสวนกลางแลวรายงานใหกระทรวงการคลังทราบทุก
วันทําการสุดทายของเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน 

 
ขอ ๒๔  การบัญชีใหถือปฏิบัติตามระบบบัญชีของสวนราชการ เวนแตจะไดรับ

อนุมัติจากกระทรวงการคลังใหปฏิบัติเปนอยางอ่ืน และเมื่อปดบัญชีประจําปแลว ใหสงงบการเงิน
ไปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ 

 
ขอ ๒๕  วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรับเงิน การเบิกเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

การนําเงินฝากคลัง การพัสดุ หรือวิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติ
เชนเดียวกับกรณีเงินงบประมาณรายจาย 

 
ขอ ๒๖  ใหกองตรวจและคุมครองคนหางาน หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด 

จัดทําทะเบียนคุมเกี่ยวกับรายละเอียดการขอรับและจายเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามแบบที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด 

 
ขอ ๒๗  ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือกรณีที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหเสนอ

อธิบดีกรมการจัดหางานพิจารณา ส่ังการเปนรายๆ ไป 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
จุฑาธวัช อินทรสุขศรี 

อธิบดีกรมการจัดหางาน 



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 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  แบบรับแจงความนําจับ คดีกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคน
ตางดาว 

๒.  แบบคําขอรับเงินสินบนรางวัล 
๓.  ทะเบียนการขอรับและจายเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน 

ตามระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการจายเงินสินบน เงินรางวัล 
และคาใชจายในการดําเนินงาน ตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นันทนา/ผูจดัทํา 
๙  มกราคม  ๒๕๔๙ 

 
 


