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ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  (ฉบับที่  ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัล
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ให้เหมาะสม 
และชัดเจนย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามข้อ  ๓  วรรคสอง  แห่งระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  จึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัล
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๑  ของระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการจ่ายเงิน

สินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๑  กรณีมีการปรับโดยศาล  ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็น
ผู้ดําเนินการขอรับเงินค่าปรับจากเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมแล้วให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๐” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๗  วรรคหน่ึงของระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ว่าด้วย 
การจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ความผิดที่เกิดขึ้น  อ้าง  หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้แจ้งความนําจับต่ออธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ได้รับมอบหมายหรือแจ้งต่อพนักงานตํารวจในท้องที่ที่กระทําความผิด” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๔  ของระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๔  ให้กลุ่มผู้ตรวจสอบและทําสํานวนจัดทํารายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลของ
กลุ่มผู้ตรวจสอบและทําสํานวนโดยยื่นพร้อมกับการส่งสํานวนให้ดําเนินคดี  และให้กลุ่มผู้ตรวจสอบสํานวน
จัดทํารายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินรางวัลของกลุ่มผู้ตรวจสอบสํานวนและกลุ่มคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี  ทั้งนี้  
แบบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลให้เป็นไปตามแบบ  กรอ.นจ.  ๒  ท้ายระเบียบนี้ 
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ภายหลังการแจ้งผลการเปรียบเทียบปรับ  ให้กลุ่มผู้ตรวจสอบและทําสํานวนจัดทําบัญชีรายชื่อ
และสัดส่วนจํานวนเงินของผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกลุ่มผู้ตรวจสอบ
และทําสํานวน  กลุ่มผู้ตรวจสอบสํานวน  และกลุ่มคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามแบบ  กรอ.นจ.๓  
ท้ายระเบียบนี้เพื่อแจ้งกองคลัง  กรมโรงงานอุตสาหกรรม” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๗  ของระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๗  เม่ือกองคลัง  กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับคําขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามข้อ  ๒๓  
ให้ทําการตรวจสอบคําขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลดังกล่าว  กับบัญชีรายชื่อและสัดส่วนจํานวนเงินของ
ผู้มีสิทธิรับเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เจ้าหน้าที่กลุ่มผู้ตรวจสอบและทําสํานวนจัดทําขึ้น  
และเม่ือตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องให้จัดทําผลการตรวจสอบและคําขออนุมัติให้จ่ายเงินสินบนรางวัลต่อไป 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกแบบ  กรอ.นจ.๒  และแบบ  กรอ.นจ.๓  ในท้ายระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  และให้ใช้แบบ  กรอ.นจ.๒  และแบบ  กรอ.นจ.๓  ท้ายระเบียบนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

มงคล  พฤกษ์วัฒนา 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 



กรอ. นจ. 2 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัล 
ช่ือผู้ต้องหา 
เหตุเกิดที่ 
ข้อหา 
วันที่ตรวจพบการกระทําความผิด 
 รายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินรางวัล  ดังน้ี 
1.     ตําแหน่ง  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน 
2.     ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก 
3.     ตําแหน่ง  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (สว่น/ฝ่าย) 
4.      ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่ผูต้รวจสอบโรงงาน 
5.     ตําแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ หรือบุคคลอ่ืน 
 

   ผู้รับรอง 
    (                                        ) 

ผู้อํานวยการสํานัก 
วันที่         เดอืน                        พ.ศ.             โทรศัพท์  
 

กรณีมีการจับกุมและสอบสวน  โดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ 
ผู้จับกุมช่ือ     ตําแหน่ง       สังกัด     โทรศัพท ์
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสํานวนชื่อ    ตําแหน่ง    
สังกัด        โทรศัพท ์

   ผู้รับรอง 
     (                                          ) 

ผู้อํานวยการสํานัก 
วันที่         เดือน                       พ.ศ.              
 

กรณีมีผู้แจ้งความนําจับและขอรับเงินสินบน 
ผูแ้จ้งความชื่อ             โทรศัพท ์  

   ผู้รับรอง 
     (                                          )  
                       ผู้อํานวยการสํานัก 

วันที่           เดือน                         พ.ศ.              
 
 

 

กลุ่มผู้ตรวจสอบสํานวน กลุ่มคณะกรรมการเปรยีบเทียบคดี 
1.                                    นิติกรผู้รับผดิชอบสํานวน 1.                                     ประธานกรรมการ
2.                                    หัวหน้านิติกร (กลุ่ม/ฝ่าย) 2.                                     กรรมการ 
3.                                    ผู้อํานวยการกอง/สํานัก 3.                                     กรรมการและเลขานุการ
 4.                                     ผู้ช่วยเลขานุการ
   ผู้รับรอง 
              (                                          ) นิติกรผู้รับผดิชอบสํานวน 

วันที่          เดือน                          พ.ศ.              



 
กรอ. นจ. 3 

บัญชีรายชื่อและสัดสว่นจํานวนเงินของผู้มีสิทธไิด้รับเงนิสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
 
1.  ช่ือผู้ต้องหา             ฐานความผิด 
2.       คดี สํานัก      คดีเปรียบเทียบปรับ (ปท. ) ที่              / 
          คดีอาญา ศาล           คดีดําที่          /           คดีแดงที่          / 
3.  ค่าปรับเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น         บาท   (                          ) 
4.  จํานวนเงินสินบนและหรือรางวัลหลังหักนาํส่งคลังแล้ว (60% หรือ 80%)          บาท   
     (                                                    )         
5.  จํานวนเงินสินบนและหรือรางวัล  หลังหักค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจํานวนหน่ึงในสี่         บาท 
     (                                                    ) 
 
6.รายช่ือและสดัส่วนจํานวนเงินของผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนและเงินรางวัล  ดังน้ี 

ชื่อ - ตําแหน่ง จํานวนเงิน 
1. ผู้แจ้งความนําจับ จํานวนหน่ึงในสี่ ชื่อ  
2. กลุ่มผู้ตรวจสอบและทําสํานวน 
    2.1  ช่ือ 
           เจ้าหน้าที่ผูต้รวจสอบโรงงาน 
    2.2  ช่ือ 
           หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ส่วน/ฝ่าย) 
    2.3  ช่ือ 
           นักวิทยาศาสตร์ หรือบุคคลอ่ืน 
    2.4  ช่ือ 
           ผู้อํานวยการสํานัก 
    2.5  ช่ือ 
           อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน 
    2.6  ช่ือ 
           พนักงานตํารวจผู้ทําการจับกุม 
    2.7  ช่ือ 
            พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสาํนวน 
 

 

3.  กลุ่มผู้ตรวจสอบสํานวน 
     3.1  ชื่อ 
            นิติกรผู้รับผิดชอบสาํนวน 
     3.2  ชื่อ 
            หัวหน้านิติกร (กลุ่ม/ฝ่าย) 
     3.3  ชื่อ 
            ผู้อํานวยการกอง / สํานัก 
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ชื่อ - ตําแหน่ง จํานวนเงิน 

4.  กลุ่มคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
 

     4.1  ชื่อ 
            ประธานกรรมการ 
     3.2  ชื่อ 
            กรรมการ 
     3.3  ชื่อ 
            กรรมการและเลขานุการ 
     3.4  ชื่อ 
            ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

 
  

 
 

   ลงช่ือ                                     ผู้จัดทํา 
 (                                 )      

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบโรงงานหรือผู้แทน 
 
 

 
 

   ลงช่ือ                                     ผู้รับรอง   
 (                                 )      
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ส่วน /ฝ่าย) 

 
 
1.  ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน            บาท 
2.  บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัลกรมโรงงานอุตสาหกรรม       บาท 
     2.1  ผู้แจ้งความนําจับ            บาท 
     2.2  กลุ่มผู้ตรวจสอบและทําสํานวน                                 บาท 
     2.3  กลุ่มผู้ตรวจสอบสํานวน              บาท 
     2.4  กลุ่มคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี             บาท 
 
3.  บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน                   บาท 
 

 
    รวม ( 1 + 2 + 3 )                             บาท  
 


