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ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม 
ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน   

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัล  
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
ในปัจจุบันและเป็นไปตามการดําเนินงานตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อน
นําส่งคลัง  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ข้อบังคับกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนําส่งคลัง  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  และประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การกําหนดประเภท  และอัตราการหักเงินค่าปรับ
ก่อนนําส่งคลัง  ลงวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  จึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัล  
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕  ของระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการจ่ายเงิน

สินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในส่วนของ  
“เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับ”  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

““เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ 
ผู้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานและปรากฏลายมือชื่อในสํานวนว่ามีส่วนร่วมในการดําเนินงานอันทําให้ได้มา
ซึ่งเงินค่าปรับ  ได้แก่ 

กลุ่มผู้ตรวจสอบ  ได้แก่  เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพบการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
นักวิทยาศาสตร์  พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบ  วิเคราะห์  จับกุมผู้กระทําความผิด  และตรวจสอบ
พยานหลักฐานเบื้องต้น   

กลุ่มผู้ทําสํานวน  ได้แก่  นิติกร  หรือเจ้าหน้าที่ผู้ทําสํานวน 
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กลุ่มคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี  ได้แก่  คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงานและผู้ช่วยคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีดังกล่าว” 

ข้อ ๔ ให้แก้ไข  คําว่า  “กลุ่มผู้ตรวจสอบและทําสํานวน”  และ  คําว่า  “กลุ่มผู้ตรวจสอบสํานวน”  
ที่ปรากฏในระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวง
อุตสาหกรรม  ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และเอกสารแนบท้ายระเบียบดังกล่าวทั้งหมด  เป็น  คําว่า  
“กลุ่มผู้ตรวจสอบ”  และ  “กลุ่มผู้ทําสํานวน”  ตามลําดับ 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๗  ของระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สินบนรางวัล  และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่าย 
ในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๑๗  ให้จ่ายเงินรางวัล  ตามอัตรา  ดังนี้ 
(๑) จํานวนห้าในเก้าส่วน  ให้จ่ายแก่กลุ่มผู้ตรวจสอบ  ตามสัดส่วนผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลบัญชี  ๑ 
(๒) จํานวนสองในเก้าส่วน  ให้จ่ายแก่กลุ่มผู้ทําสํานวน  ตามสัดส่วนผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล

บัญชี  ๒ 
(๓) จํานวนสองในเก้าส่วน  ให้จ่ายแก่กลุ่มคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี  ตามสัดส่วนผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินรางวัลบัญชี  ๓ 
ภายในกลุ่มใดถ้ามีผู้ถูกตัดสิทธิในการรับเงินรางวัล  ให้นําเงินรางวัลของผู้นั้นไปเฉล่ียจ่ายแก่ 

ผู้มีสิทธิรับเงินภายในกลุ่มนั้น  และถ้าในกลุ่มใดไม่มีผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลให้นําเงินรางวัลในกลุ่มนั้นนําส่ง
เป็นรายได้แผ่นดินต่อไป” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกบัญชีการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามระเบียบกระทรวง
อุตสาหกรรมว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้บัญชีการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ตามระเบียบนี้แทน   

ข้อ ๗ บรรดาความผิดที่มีการตรวจพบการกระทําความผิดก่อนวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และยังมิได้มีการชําระค่าปรับ  การจ่ายเงินสินบน  เงินรางวัล  และการใช้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
ให้นําระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
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ข้อ ๘ บรรดาความผิดที่มีการตรวจพบการกระทําความผิดตั้งแต่วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  และยังมิได้มีการชําระค่าปรับ  การจ่ายเงินสินบน  เงินรางวัล  และการใช้ค่าใช้จ่าย 
ในการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมชาย  หาญหิรัญ   
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 



บัญชีการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
ตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวลัและคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

ตามพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  

บัญชี ๑ 
สัดส่วนเงินรางวัลกลุ่มผู้ตรวจสอบ 

 
๑. กรณีมีการแจ้งความน าจับและมีการจับกมุ หรือกรณีมีการจับกุมแต่ไม่มีแจ้งความน าจับ ให้แบ่งจ่ายเงิน     
      รางวัลตามอัตรา ดังตอ่ไปนี ้
 

ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล สัดส่วน 
๑) กลุ่มผู้ตรวจสอบ กรณีมีพนักงานสอบสวน     
     ผู้รับผิดชอบส านวน          
    ๑.๑  กรณไีม่มีผู้ช่วยเหลอืเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ  
             เจา้หน้าที่ผู้ตรวจสอบโรงงาน  
             พนักงานต ารวจผู้ท าการจับกุม  
             หวัหน้าฝ่าย  
             อุตสาหกรรมจังหวัด  
             ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวง 
               อตุสาหกรรม หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน  
             พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส านวน 

 
 
 

๔ 
๓ 
๑ 
๑ 

๐.๕ 
 

๐.๕ 
 

     ๑.๒   กรณีมีผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ   
             เจา้หน้าที่ผู้ตรวจสอบโรงงาน  
             นกัวิทยาศาสตร์หรือบุคคลอื่น ๆ  
             พนักงานต ารวจผู้ท าการจับกุม  
             หวัหน้าฝ่าย  
             อุตสาหกรรมจังหวัด  
             ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวง 
               อตุสาหกรรม หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน  
             พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส านวน 

 
๓.๕  
๑  

๒.๕  
๑  
๑  

๐.๕ 

๐.๕ 
 

 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล สัดส่วน 

๒)  กลุ่มผู้ตรวจสอบ กรณีไม่มีพนักงานสอบสวน   
     ผู้รับผิดชอบส านวน  
     ๒.๑  กรณไีม่มีผู้ช่วยเหลอืเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ  
             เจา้หน้าที่ผู้ตรวจสอบโรงงาน  
             พนักงานต ารวจผู้ท าการจับกุม  
             หวัหน้าฝ่าย  
             อุตสาหกรรมจังหวัด  
             ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวง 
               อตุสาหกรรม หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน  

 
 
 

๔  
๓  

๑.๕  
๑  

๐.๕ 

      ๒.๒  กรณีมีผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ  
             เจา้หน้าที่ผู้ตรวจสอบโรงงาน  
             นกัวิทยาศาสตร์หรือบุคคลอื่นๆ  
             พนักงานต ารวจผู้ท าการจับกุม  
             หวัหน้าฝ่าย  
             อุตสาหกรรมจังหวัด  
             ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวง 
               อตุสาหกรรม หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน 

 

๓.๕  
๑  

๒.๕  
๑.๕  
๑  

๐.๕ 

 
๒.  กรณีมีการแจ้งความน าจับหรือกรณีมกีารตรวจพบการกระท าความผิด แต่ไม่มีการจับกุม ใหแ้บ่งจ่ายเงิน 
     รางวัลตามอัตรา ดังต่อไปนี ้
 

ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล สัดส่วน 
๑)  กลุ่มผู้ตรวจสอบ กรณมีีพนักงานสอบสวน 
     ผู้รับผิดชอบส านวน  
    ๑.๑ กรณีไม่มีผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ  
            เจา้หน้าที่ผู้ตรวจสอบโรงงาน  
            หัวหน้าฝ่าย  
            อุตสาหกรรมจังหวัด  
            ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวง 
              อุตสาหกรรม หรอืผู้ปฏิบัติราชการแทน 
            พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส านวน 
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ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล สัดส่วน 

๑.๒  กรณีมีผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ  
            เจา้หน้าที่ผู้ตรวจสอบโรงงาน  
            นกัวิทยาศาสตร์หรือบุคคลอื่น ๆ  
            หัวหน้าฝ่าย  
            อุตสาหกรรมจังหวัด  
            ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวง 
              อุตสาหกรรม หรอืผู้ปฏิบัติราชการแทน  
            พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส านวน 
 

 
๕.๕  
๑  

๑.๕  
๑  

๐.๕  
 

๐.๕ 

๒)  กลุ่มผู้ตรวจสอบ กรณีไม่มีพนักงานสอบสวน    
     ผู้รับผิดชอบส านวน  
     ๒.๑ กรณไีม่มีผู้ช่วยเหลอืเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ 
            เจา้หน้าที่ผู้ตรวจสอบโรงงาน  
            หัวหน้าฝ่าย  
            อุตสาหกรรมจังหวัด  
            ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวง 
              อุตสาหกรรม หรอืผู้ปฏิบัติราชการแทน  
 

 
 
 

๖  
๒  

๑.๕  
๐.๕ 

 

      ๒.๒  กรณีมีผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ  
            เจา้หน้าที่ผู้ตรวจสอบโรงงาน  
            นกัวิทยาศาสตร์หรือบุคคลอื่น ๆ  
            หัวหน้าฝ่าย  
            อุตสาหกรรมจังหวัด  
            ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวง 
              อุตสาหกรรม หรอืผู้ปฏิบัติราชการแทน  
 

 

๕.๕  
๑  

๑.๕  
๑.๕  
๐.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชี ๒ 

สัดส่วนเงินรางวัลกลุ่มผู้ท าส านวน 
 

ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล สัดส่วน 
    กลุ่มผูท้ าส านวน  
         นิติกรผู้รับผิดชอบส านวน  
         หัวหน้านิติกร (กลุ่ม / ฝ่าย)  
         ผู้อ านวยการกอง / ส านัก        
 

 
๕  
๓  
๒ 

 
บัญชี  ๓ 

สัดส่วนเงินรางวัลกลุ่มคณะกรรมการเปรยีบเทียบคด ี
 

ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล สัดส่วน 
      กลุ่มคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี   
          ประธานกรรมการ  
          กรรมการ  
          กรรมการและเลขานุการ  
          ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
๓  
๓  
๓  
๑ 

 
 


