
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรจ่ำยเงนิค่ำตอบแทนผู้แจง้ควำมน ำจับ  เงนิคำ่ตอบแทนเจ้ำหน้ำที ่  

และเงินชว่ยเหลอืในกำรปฏบิัติงำนยำเสพติด  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรแกไ้ขเพ่ิมเตมิระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน
ผู้แจ้งควำมน ำจับ  เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่   และเงินช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนยำเสพติด   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้มีควำมเหมำะสม  มุ่งเน้นให้กำรปรำบปรำมยำเสพติดมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๑  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน 
ผู้แจ้งควำมน ำจับ  เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่  และเงินช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนยำเสพติด  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดสำมสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ ”  ในข้อ  ๖   
แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนผู้แจ้งควำมน ำจับ  เงินค่ำตอบแทน
เจ้ำหน้ำที่  และเงินช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนยำเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

““เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่”  หมำยควำมว่ำ  เงินที่จ่ำยให้แก่เจ้ำพนักงำนผู้สืบสวนจับกุม 
กำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดหรือตรวจยึดยำเสพติด  รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ผู้มีส่วนร่วม  
ในกำรด ำเนินกำร  จนน ำไปสู่กำรจับกุมหรือตรวจยึดยำเสพติด  โดยเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจต ำแหน่ง  
ผู้ก ำกับกำรหรือเทียบเท่ำลงมำ  ข้ำรำชกำรทหำรต ำแหน่งรองผู้บังคับกำรกรมหรือเทียบเท่ำลงมำ  
ข้ำรำชกำรพลเรือนระดับช ำนำญกำรพิเศษหรือเทียบเท่ำลงมำ  ซึ่งได้ลงลำยมือชื่อในบันทึกกำรจับกุม  
หรือตรวจยึดยำเสพติด  และให้หมำยควำมรวมถึงเจ้ำพนักงำนผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงำนสอบสวน  
ที่สำมำรถสืบสวนสอบสวนขยำยผล  จนจับกุมผู้กระท ำควำมผิดได้เพิ่มขึ้น”   

ข้อ ๔ ให้เพ่ิมบทนิยำมค ำว่ำ  “กำรขยำยผล”  และค ำว่ำ  “คดียำเสพติดรำยส ำคัญ”  
ระหว่ำงบทนิยำมค ำว่ำ  “เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่”  และ  “ผู้แจ้งควำมน ำจับ”   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



““กำรขยำยผล”  หมำยควำมว่ำ  กำรสืบสวน  หรือสอบสวนขยำยผลจำกคดียำเสพติดที่มี 
หรือเคยมีของเจ้ำหน้ำที่จนกระทั่งล่วงรู้ถึงและน ำไปสู่กำรจับกุมเจ้ำของยำเสพติด  ผู้ร่วมกระท ำควำมผิด  
ผู้สั่งกำร  หรือนำยทุนในคดียำเสพติดรำยส ำคัญ 

“คดียำเสพติดรำยส ำคัญ”  หมำยควำมว่ำ  คดียำเสพติดที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังนี้ 
(๑) คดีควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดฐำนผลิต  น ำเข้ำ  ส่งออก  จ ำหน่ำย  หรือมีไว้ในครอบครอง

เพ่ือจ ำหน่ำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษ  และกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท  
โดยจะต้องมีพฤติกำรณ์เป็นคดีตำม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ข้อหนึ่งข้อใดด้วย 

(๒) คดีควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดฐำนสมคบ  สนับสนุน  ช่วยเหลือ  หรือพยำยำมกระท ำ
ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดและ  
น ำไปสู่กำรริบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด 

(๓) คดีควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดที่มีกำรด ำเนินงำนเป็นเครือข่ำยหรือเป็นขบวนกำรหรือ 
เป็นองค์กรอำชญำกรรมและเป็นเป้ำหมำยของเจ้ำหน้ำที่ปรำบปรำมว่ำเป็นรำยส ำคัญ 

(๔) คดีควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดที่ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือเป็น  
ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 

(๕) คดีควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดที่ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยใช้อุบำยหลอกลวง  ขู่เข็ญ  ใช้ก ำลัง
ประทุษร้ำย  ใช้อ ำนำจครอบง ำผิดคลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประกำรอื่นใดต่อหญิงหรือบุคคล  
ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภำวะให้เป็นผู้กระท ำผิด 

(๖) ควำมผิดที่ร้ำยแรงตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบค้ำยำเสพติด
และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกข้อ  ๑๖  แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน 
ผู้แจ้งควำมน ำจับ  เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่  และเงินช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนยำเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๑๘  แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนผู้แจ้งควำมน ำจับ  เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่  และเงินช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนยำเสพติด  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๘  เงินค่ำตอบแทนให้จ่ำยเมื่อเจ้ำพนักงำนได้ด ำเนินคดีตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
ดังนี้ 

(๑) คดีที่ยึดได้แต่ยำเสพติด  ให้จ่ำยเงินค่ำตอบแทนร้อยละ  ๒๕  ของจ ำนวนเงินที่ค ำนวณได้
จำกปริมำณยำเสพติด  เมื่อพนักงำนอัยกำรสั่งงดกำรสอบสวน  สั่งไม่ฟ้อง  หรือมีควำมเห็นว่ำควรสั่งฟ้อง   

ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง  หำกสำมำรถขยำยผลได้  ให้จ่ำยเงินค่ำตอบแทน  ดังนี้ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



(ก) กรณีเจ้ำพนักงำนผู้สืบสวนจับกมุหรอืพนักงำนสอบสวนขยำยผลไปจับกุมเจ้ำของยำเสพตดิ  
ผู้ร่วมกระท ำควำมผิด  ผู้สั่งกำร  หรือนำยทุน  ให้จ่ำยเงินค่ำตอบแทนร้อยละ  ๒๕  ของจ ำนวนเงิน 
ที่ค ำนวณได้จำกปริมำณยำเสพติด  เมื่อพนักงำนอัยกำรสั่งฟ้อง   

(ข) กรณีเจ้ำพนักงำนผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงำนสอบสวนขยำยผลไปจับกุมเครือข่ำยยำเสพติด
เป็นคดียำเสพติดรำยส ำคัญคดีใหม่  ให้จ่ำยเงินค่ำตอบแทนร้อยละ  ๒๕  ของจ ำนวนเงินที่ค ำนวณได้ 
จำกปริมำณยำเสพติดแก่เจ้ำพนักงำนผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงำนสอบสวนในคดีใหม่นั้น  เมื่อพนักงำน
อัยกำรสั่งฟ้อง 

(๒) คดีที่จับกุมได้ทั้งผู้ต้องหำและยำเสพติดของกลำง  ให้จ่ำยเงินค่ำตอบแทนร้อยละ  ๕๐  
ของจ ำนวนเงินที่ค ำนวณได้จำกปริมำณยำเสพติดเมื่อพนักงำนอัยกำรสั่งฟ้อง  แต่หำกพนักงำนอัยกำร  
สั่งไม่ฟ้องให้จ่ำยเงินค่ำตอบแทนโดยค ำนวณจำกปริมำณยำเสพติดร้อยละ  ๒๕  ของจ ำนวนเงินตำมสิทธิ
ที่จะได้รับ   

ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง  หำกสำมำรถขยำยผลได้  ให้จ่ำยเงินค่ำตอบแทน  ดังนี้   
(ก) กรณีเจ้ำพนักงำนผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงำนสอบสวนขยำยผลไปจับกุมผู้ต้องหำรำยส ำคัญ  

ให้จ่ำยเงินค่ำตอบแทนร้อยละ  ๒๕  ของจ ำนวนเงินที่ค ำนวณได้จำกปริมำณยำเสพติด  เมื่อพนักงำนอัยกำร
สั่งฟ้อง 

(ข) กรณีเจ้ำพนักงำนผู้สืบสวนจับกมุหรอืพนักงำนสอบสวนขยำยผลไปจับกุมเจ้ำของยำเสพตดิ  
ผู้ร่วมกระท ำควำมผิด  ผู้สั่งกำรหรือนำยทุน  ให้จ่ำยเงินค่ำตอบแทนร้อยละ  ๒๕  ของจ ำนวนเงิน 
ที่ค ำนวณได้จำกปริมำณยำเสพติด  เมื่อพนักงำนอัยกำรสั่งฟ้อง 

(ค) กรณีเจ้ำพนักงำนผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงำนสอบสวนขยำยผลไปจับกุมเครือข่ำยยำเสพติด
เป็นคดียำเสพติดรำยส ำคัญคดีใหม่  ให้จ่ำยเงินค่ำตอบแทนร้อยละ  ๒๕  ของจ ำนวนเงินที่ค ำนวณได้จำก
ปริมำณยำเสพติดแก่เจ้ำพนักงำนผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงำนสอบสวนในคดีใหม่นั้น  เมื่อพนักงำนอัยกำร
สั่งฟ้อง 

ทั้งนี้  กรณีตำม  (๑)  (ก)  และ  (ข)  หรือ  (๒)  (ก)  (ข)  และ  (ค)  เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละ  ๑๐๐  ของจ ำนวนเงินที่ค ำนวณได้จำกปริมำณยำเสพติด   

ส ำหรับกรณีที่ผู้ต้องหำเสียชีวิตขณะหรือภำยหลังกำรจับกุม  ให้จ่ำยเงินค่ำตอบแทน   
เมื่อพนักงำนอัยกำรสั่งยุติกำรด ำเนินคดียำเสพติด” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกควำมในวรรคสองของ  (๑)  ของข้อ  ๑๙  แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนผู้แจ้งควำมน ำจับ  เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ ำที่  และเงินช่วยเหลือ 
ในกำรปฏิบัติงำนยำเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



“ทั้งนี้  ให้จ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่แก่พนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี  โดยให้นับเป็น 
เจ้ำพนักงำนผู้สืบสวนจับกุมหนึ่งคนไม่ว่ำจะมีพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีกี่คนก็ตำมเมื่อสำมำรถ
จับกุมผู้ต้องหำได้เพิ่มขึ้นจำกคดีแรก” 

ข้อ ๘ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๙/๑  แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วย 
กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนผู้แจ้งควำมน ำจับ  เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่  และเงินช่วยเหลือในกำรปฏิบัตงิำน
ยำเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

“ข้อ  ๑๙/๑  ในกรณีมีกำรขยำยผลตำมข้อ  ๑๘  (๑)  (ก)  หรือ  (ข)  ข้อ  ๑๘  (๒)  (ก)  (ข)  
หรือ  (ค)  ให้จ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่แก่เจ้ำพนักงำนผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงำนสอบสวน  
โดยแบ่งเท่ำ ๆ  กันทุกคน” 

ข้อ ๙ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เปน็วรรคสองของ  (๑)  ของข้อ  ๒๑  แห่งระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตร ี 
ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนผู้แจ้งควำมน ำจับ  เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่  และเงินช่วยเหลือ  
ในกำรปฏิบัติงำนยำเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

“ในกรณีที่พนักงำนอัยกำรสั่งฟ้องผู้ต้องหำข้อหำจ ำหน่ำย  โดยมีพฤติกำรณ์จ ำหน่ำยยำเสพติด
ให้แก่เด็กหรือเยำวชนในหมู่บ้ำน  ชุมชน  ให้จ่ำยเงินค่ำตอบแทนเพ่ิมอีกคดีหนึ่งไม่เกิน  ๕,๐๐๐  บำท”   

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกควำมใน  (๖)  ของวรรคหนึ่งของข้อ  ๒๖  แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนผู้แจ้งควำมน ำจับ  เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่  และเงินช่วยเหลือ  
ในกำรปฏิบัติงำนยำเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๖)  รำยงำนกำรสอบสวนคดียำเสพติดที่ท ำกำรสอบสวนขยำยผล  พร้อมส ำเนำบันทึกจับกุม
ผู้ต้องหำจำกกำรขยำยผลและส ำเนำค ำฟ้องของพนักงำนอัยกำรในคดีที่มีกำรขยำยผล  หรือส ำเนำ  
ค ำพิพำกษำถึงที่สุด  กรณีมีกำรริบทรัพย์สิน” 

ข้อ ๑๑ ให้ เ พ่ิมควำมต่อไปนี้ เป็น  (๑๒)  ของวรรคหนึ่ งของข้อ  ๒๖  แห่งระเบียบ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนผู้แจ้งควำมน ำจับ  เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่   
และเงินช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนยำเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

“(๑๒)  หลักฐำนอื่น ๆ  ตำมที่อนุกรรมกำรเห็นสมควร” 
ข้อ ๑๒ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เปน็  (๖)  ของวรรคสองของข้อ  ๒๖  แห่งระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตร ี  

ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนผู้แจ้งควำมน ำจับ  เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่  และเงินช่วยเหลือ  
ในกำรปฏิบัติงำนยำเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

“(๖)  หลักฐำนอื่น ๆ  ตำมที่อนุกรรมกำรเห็นสมควร” 
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ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๒๙  แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนผู้แจ้งควำมน ำจับ  เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่  และเงินช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนยำเสพติด  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๙  กำรยื่นค ำขอรับเงินค่ำตอบแทนผู้แจ้งควำมน ำจับหรือค ำขอรับเงินค่ำตอบแทน
เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ  ๑๘  ให้ยื่นเมื่อพนักงำนอัยกำรมีค ำสั่งเกี่ยวกับคดี  หรือภำยในก ำหนดหนึ่งร้อย 
แปดสิบวันนับแต่วันที่ศำลชั้นต้นมีค ำพิพำกษำ 

กำรขอรับเงินช่วยเหลือตำมข้อ  ๒๕  ให้ยื่นภำยในก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ 
เจ้ำพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่เสียชีวิตหรือได้รับอันตรำย 

กำรขอรับเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่  กรณีกำรขยำยผลไปจับกุมเครือข่ำยยำเสพติดเป็นคดี  
ยำเสพติดรำยส ำคัญคดีใหม่  ให้ยื่นค ำขอรับเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่พร้อมกับยื่นค ำขอรับเงิน
ค่ำตอบแทนกำรจับกุม” 

ข้อ ๑๔ บรรดำค ำขอในกำรขอรับเงินค่ำตอบแทนผู้แจ้งควำมน ำจับ  เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่  
และเงินช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนยำเสพติด  รวมทั้งกำรด ำเนินกำรใด ๆ  เกี่ยวกับกำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนผู้แจ้งควำมน ำจับ  เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่  และเงินช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนยำเสพติด 
ที่ได้ยื่นหรือด ำเนินกำรก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นไปตำมระเบียบและประกำศที่ใช้อยู่ 
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  27  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 
นำยกรฐัมนตร ี
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