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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ 

เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

เพื่อให้การดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน 
ผู้แจ้งความนําจับ  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด   

พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด   

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
(๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด   

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด   

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
(๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ข้อ ๔ ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ ในระเบียบนี้  เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น 
“ยาเสพติด”  หมายความว่า  ยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

และให้หมายความรวมถึงสารเคมีหรือวัตถุที่ควบคุมเพื่อป้องกันการผลิตยาเสพติดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมโภคภัณฑ์ 
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“ผลิต”  หมายความว่า  เพาะ  ปลูก  ทํา  ผสม  ปรุง  แปรสภาพ  เปลี่ยนรูป  สังเคราะห์ 
ทางวิทยาศาสตร์  และให้หมายความรวมตลอดถึงการแบ่งบรรจุ  หรือรวมบรรจุด้วย 

“จําหน่าย”  หมายความว่า  ขาย  จ่าย  แจก  แลกเปลี่ยน  ให้ 
“เงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนําจับคดียาเสพติด 
“เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุม 

การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดหรือตรวจยึดยาเสพติด  รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการจนนําไปสู่การจับกุมหรือตรวจยึดยาเสพติด  โดยเป็นข้าราชการตํารวจตําแหน่งผู้กํากับการ 
หรือเทียบเท่าลงมา  ข้าราชการทหารตําแหน่งรองผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่าลงมา  ข้าราชการพลเรือน
ระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเท่าลงมา  ซึ่งได้ลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุมหรือตรวจยึดยาเสพติด  
และพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีที่ทําการสอบสวนขยายผล   

“ผู้แจ้งความนําจับ”  หมายความว่า  ผู้แจ้งความว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
ต่อเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความตามระเบียบนี้  และต้องมีข้อมูลรายละเอียดที่นําไปสู่การจับกุมผู้กระทําความผิด  
หรือตรวจยึดยาเสพติดของกลางได้ 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

“ป.ป.ส.”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

“สํานักงาน  ป.ป.ส.”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ 

และเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ 
“คณะอนุกรรมการภาค”  หมายความว่าคณะอนุกรรมการเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ

และเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําภาคตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๗ ระเบียบนี้ไม่ใช่การโฆษณาให้คําม่ันแก่บุคคลใดตามกฎหมาย  แต่เป็นระเบียบที่วางไว้

เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ของทางราชการในการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับหรือ 
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่แก่ผู้แจ้งความนําจับหรือเจ้าพนักงานตามท่ีเห็นสมควรเท่านั้น  การพิจารณา
ของผู้มีอํานาจตามที่กําหนดในระเบียบนี้ถือเป็นเด็ดขาด  ผู้ใดจะนําไปฟ้องร้องเป็นคดีมิได้ 

ข้อ ๘ การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับหรือเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้  
ให้สํานักงาน  ป.ป.ส.  จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายที่สํานักงาน  ป.ป.ส.  ได้รับจัดสรรเป็นงบเงินอุดหนุน   

ข้อ ๙ ผู้ขอรับหรือได้รับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่   
หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นมาแล้ว  ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ
และเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ 
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ข้อ ๑๐ เจ้าพนักงานผู้ใดซึ่งมีหน้าที่สืบสวนจับกุมผู้กระทําผิดในคดียาเสพติดอยู่แล้ว  ไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๑ ถ้าคดีใดมีผู้แจ้งความนําจับหลายคน  ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ 
โดยแบ่งเท่า ๆ  กันทุกคน   

หมวด  ๒ 
การแจ้งความนําจบั 

 
 

ข้อ ๑๒ เจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความนําจับตามระเบียบนี้  ได้แก่ 
(๑) กรรมการ  ป.ป.ส.  เลขาธิการ  ป.ป.ส.  รองเลขาธิการ  ป.ป.ส.  ผู้ช่วยเลขาธิการ  ป.ป.ส.  

และข้าราชการสํานักงาน  ป.ป.ส.  ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด 

(๒) เจ้าพนักงานตํารวจ  ซึ่งมีหน้าที่สืบสวนจับกุมที่มียศตั้งแต่ร้อยตํารวจตรีขึ้นไป 
(๓) เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามและการตรวจสินค้าในประเภท

และระดับตําแหน่ง  ดังนี้   
 (ก) ประเภทท่ัวไปตั้งแต่ระดับชํานาญงานข้ึนไป 
 (ข) ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไป 
 (ค) ประเภทอํานวยการ 
 (ง) ประเภทบริหาร 
(๔) ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  นายอําเภอ  ปลัดอําเภอ   

และปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ 
(๕) สําหรับผู้กระทําผิดที่อยู่ในอํานาจศาลทหาร  นอกจากจะแจ้งความกับเจ้าพนักงาน 

ผู้รับแจ้งความตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ดังกล่าวข้างต้น  อาจแจ้งความกับ 
 (ก) ผู้บังคับบัญชาทหารตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 (ข) นายทหารฝ่ายการสารวัตร  นายทหารสืบสวนสอบสวน  หรือ 
 (ค) นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ มียศตั้งแต่ร้อยตรี  เรือตรี  หรือเรืออากาศตรีขึ้นไป   

ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
เจ้าพนักงานตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ให้หมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติราชการแทน 

หรือรักษาราชการแทน  หรือรักษาการในตําแหน่งด้วย 
ข้อ ๑๓ การแจ้งความนําจับให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตามข้อ  ๑๒  และให้ผู้รับแจ้งความจัดทํา  

ใบรับแจ้งความนําจับตามแบบท่ีสํานักงาน  ป.ป.ส.  กําหนด  เป็นจํานวนสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน   
โดยจัดส่งให้สํานักงาน  ป.ป.ส.  จํานวนหนึ่งฉบับ  และผู้แจ้งความนําจับหนึ่งฉบับ  และผู้รับแจ้งความนําจับ
เก็บรักษาไว้อีกหนึ่งฉบับ  เพื่อเป็นหลักฐานก่อนการจับกุม  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนจะแจ้งความนําจับ
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ด้วยวาจาต่อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ  หรือนายทหารชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปก่อน  และจัดทํา
หลักฐานการแจ้งความภายหลังการจับกุมได้ 

กรณีที่ผู้แจ้งความนําจับประสงค์จะปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง  ผู้รับแจ้งความนําจับ 
มีหน้าที่ต้องทําหลักฐานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งความนําจับ  และให้หน่วยงานของเจ้าพนักงานจัดเก็บไว้
เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการแจ้งความนําจับดังกล่าว 

การแจ้งความนําจับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องมีผู้ บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป 
ให้การรับรองว่ามีผู้แจ้งความนําจับและเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับตามระเบียบนี้  
ส่วนกรณีการจับกุมเร่งด่วน  ให้ส่งใบรับแจ้งความนําจับมายังสํานักงาน  ป.ป.ส.  ภายในสามวันทําการ
หลังการจับกุมและสําหรับข้าราชการตํารวจให้ผู้บังคับบัญชาตําแหน่งตั้งแต่ผู้กํากับการขึ้นไป  ข้าราชการทหาร
ให้ผู้บังคับบัญชาตําแหน่งตั้งแต่รองผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือข้าราชการพลเรือน 
ให้ผู้บังคับบัญชาตําแหน่งตั้งแต่ชํานาญการพิเศษข้ึนไป  รับรองว่ามีผู้แจ้งความนําจับ 

หมวด  ๓ 
อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 

 
 

ข้อ ๑๔ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังประกาศกําหนดอัตราการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๖  และข้อ  ๑๗  ทั้งนี้  
โดยคํานึงถึงยาเสพติดแต่ละประเภท 

ข้อ ๑๕ เงินค่าตอบแทนให้คํานวณตามปริมาณยาเสพติดของกลางที่บริสุทธิ์ตามรายงาน 
สถานตรวจพิสูจน์ภาครัฐ 

ข้อ ๑๖ กรณี กัญชาจะจ่ายเงินค่าตอบแทนเฉพาะขณะจับกุมเป็นกัญชาแห้งเท่านั้น   
โดยคํานวณจากส่วนที่แห้งและใช้เสพได้ 

ข้อ ๑๗ กรณียาเสพติดของกลางเป็นแอมเฟตามีนและอนุพันธ์ของแอมเฟตามีนที่มีหน่วย 
การใช้เป็นเม็ด  และยาเสพติดของกลางที่ไม่เข้าเกณฑ์ต้องคํานวณหาสารบริสุทธิ์  ตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการจับ  ยึด  และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด  ให้คํานวณเงินค่าตอบแทน 
เป็นรายเม็ดหรือตามน้ําหนักสุทธิ  แล้วแต่กรณีตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๘ เงินค่าตอบแทนให้จ่ายเม่ือเจ้าพนักงานได้ดําเนินคดี  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
ดังนี้ 

(๑) คดีที่จับได้ทั้งผู้ต้องหาและยาเสพติดของกลางซึ่งคํานวณตามปริมาณยาเสพติดให้จ่าย 
โดยคํานวณตามปริมาณยาเสพติด  เม่ือพนักงานอัยการสั่งฟ้อง 

 ในกรณีที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง  ให้จ่ายเงินโดยคํานวณจากปริมาณยาเสพติดเพียงก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนเงินตามสิทธิที่จะได้รับตามข้อ  ๑๙ 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๒) คดีที่จับได้ทั้งผู้ต้องหาและยาเสพติดของกลางที่ผู้ต้องหาเสียชีวิตขณะหรือภายหลังการจับกุม  
ให้จ่ายโดยคํานวณตามปริมาณยาเสพติด  เม่ือพนักงานอัยการสั่งยุติการดําเนินคดียาเสพติดหรือ 
ศาลชั้นต้นมีคําสั่งจําหน่ายคดี 

(๓) คดีที่ยึดได้แต่ยาเสพติด  ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนไม่เกินก่ึงหนึ่งของจํานวนเงินที่คํานวณได้
จากปริมาณยาเสพติดที่ยึดได้เม่ือพนักงานอัยการสั่งงดการสอบสวน  สั่งไม่ฟ้อง  หรือมีความเห็นว่าควรสั่งฟ้อง  
โดยให้พิจารณาจ่ายตามพฤติการณ์แห่งคดี  กรณีจับตัวผู้ต้องหาได้  และพนักงานอัยการสั่งฟ้องหรือ 
ศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาให้จ่ายส่วนที่เหลือเต็มจํานวน 

ข้อ ๑๙ เงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ให้จ่ายตามเกณฑ์ 
และเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) คดีที่มีผู้แจ้งความนําจับ  ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับร้อยละ  ๗๕  และให้
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่แก่เจ้าพนักงานชุดจับกุมร้อยละ  ๒๕  ของจํานวนเงินที่คํานวณได้จาก
ปริมาณยาเสพติดของกลางตามอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อ  ๑๔   

 ทั้งนี้  ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่แก่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีโดยให้นับเป็น
เจ้าพนักงานชุดจับกุมหนึ่งคน  ไม่ว่าจะมีพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีก่ีคนก็ตาม  เม่ือสามารถ 
ขยายผลจนศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มขึ้น 

(๒) คดีที่ไม่มีผู้แจ้งความนําจับ  ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามเกณฑ์การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับรวมกับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามเกณฑ์ใน  (๑) 

หมวด  ๔ 
อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มแก่ผู้แจ้งความนําจับ 

เงินค่าตอบแทนเพิ่มแก่เจ้าหน้าที่  และเงินช่วยเหลือ 
 

 

ข้อ ๒๐ ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มสําหรับคดียาเสพติดที่มีคําพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษ
จําเลยฐานผลิตยาเสพติดที่ไม่ใช่กรณีการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุ  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) คดีที่ยาเสพติดของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท  ๑  ประเภท  ๒  หรือประเภท  ๔  
และวัตถุออกฤทธิ์ประเภท  ๑  หรือประเภท  ๒  คดีหนึ่งไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

(๒) คดีที่ยาเสพติดของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท  ๕  คดีหนึ่งไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
(๓) คดีที่ยาเสพติดของกลางเป็นสารเคมีหรือวัตถุควบคุม  คดีหนึ่งไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
ข้อ ๒๑ ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่ม  ในคดียาเสพติดฐานความผิดอื่นนอกจากข้อ  ๒๐   

ตามอัตราและเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) พนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาในข้อหาจําหน่าย  ครอบครองเพื่อจําหน่าย  ผลิตโดย 

การแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุ  หรือสมคบ  คดีหนึ่งไม่เกิน  ๕,๐๐๐  บาท 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๒) พนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาในข้อหานําเข้าหรือส่งออก  หรือพยายามส่งออก   
คดีหนึ่งไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

ข้อ ๒๒ ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มสําหรับกรณีการปฏิบัติการทําลายแหล่งผลิตหรือ
โรงงานผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท  ๑  ประเภท  ๒  หรือประเภท  ๕  และวัตถุออกฤทธิ์ประเภท  ๑  
หรือประเภท  ๒  พื้นที่ละไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศ 
ที่ปฏิบัติการและปริมาณยาเสพติด  ทั้งนี้  แหล่งผลิตหรือโรงงานผลิตไม่รวมถึงแหล่งแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุ 

ข้อ ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อ  ๒๒  ให้เจ้าพนักงานชุดจับกุมจัดให้มีคณะกรรมการ
คณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการตรวจสอบช่ังน้ําหนักยาเสพติดของกลาง”  โดยแต่งตั้งจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า  ๓  คน  เป็นกรรมการ  ทั้งนี้  ให้มีผู้แทนสํานักงาน  ป.ป.ส.  ร่วมเป็นกรรมการด้วย  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในส่วนกลาง  สําหรับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ให้ผู้ บังคับการตํารวจเป็นผู้แต่งตั้ง  
สําหรับหน่วยงานอื่นให้อธิบดีเป็นผู้แต่งตั้ง 

(๒) ในส่วนภูมิภาค  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือผู้กํากับการตํารวจเป็นผู้แต่งตั้ง 
ข้อ ๒๔ ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มแก่ผู้แจ้งความนําจับและเจ้าหน้าที่  ตามหลักเกณฑ์ 

และเง่ือนไข  ดังนี้ 
(๑) คดีที่มีผู้แจ้งความนําจับ  ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มแก่เจ้าหน้าที่และผู้แจ้งความนําจับ

ฝ่ายละก่ึงหนึ่ง 
(๒) คดีที่ไม่มีผู้แจ้งความนําจับ  ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนตามเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่ม

ตามข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๑  และข้อ  ๒๒ 
ข้อ ๒๕ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

ปราบปรามยาเสพติดที่ได้รับอันตรายในระหว่างการสืบสวนหรือจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) ผู้เสียชีวิต  ไม่เกินคนละ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจนต้องออกจากราชการ  ไม่เกินคนละ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
(๓) ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องเสียอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด  ไม่เกินคนละ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
(๔) ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส  ไม่เกินคนละ  ๖๐,๐๐๐  บาท 
(๕) ผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ถึงสาหัส  ไม่เกินคนละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
กรณีเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่  และหากต่อมาปรากฏว่า  

ถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพจนต้องออกจากราชการ  ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้น  แต่รวมแล้ว 
ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ใน  (๑)  หรือ  (๒) 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ให้  ป.ป.ส.  กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามวรรคหน่ึง  โดยคํานึงถึงสภาพความเสียหาย 
ที่เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ได้รับ  และลักษณะการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายนั้น   

ในกรณีที่ผู้ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามวรรคหนึ่งและวรรคสองมีสิทธิได้รับเงินทําขวัญ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทําขวัญข้าราชการและลูกจ้าง  หรือมีสิทธิได้รับเงินอื่นใด 
ที่ทางราชการจ่ายให้ตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันด้วย  ถ้าผู้นั้นได้รับเงินทําขวัญ
หรือเงินอื่นใดสําหรับเหตุการณ์เดียวกันไปแล้ว  ให้ผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๕ 
หลักฐานการขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  และเงินช่วยเหลือ 

 
 

ข้อ ๒๖ การขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับให้ ย่ืนคําขอพร้อมกับคําขอรับเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  ตามแบบที่สํานักงาน  ป.ป.ส.  กําหนด  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบรับแจ้งความนําจับ  เฉพาะกรณีการขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ 
(๒) สําเนาบันทึกการจับของเจ้าพนักงาน 
(๓) หนังสือมอบฉันทะให้ผู้ย่ืนคําขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ  หรือเงินค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่  (ถ้ามี) 
(๔) สําเนาหลักฐานการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์ยาเสพติดของสถานตรวจพิสูจน์ภาครัฐ   

หรืออุปกรณ์การผลิตของสถานตรวจพิสูจน์ภาครัฐ  
(๕) สําเนาคําฟ้องพนักงานอัยการ  หรือสําเนาคําพิพากษาศาลชั้นต้น  หรือสําเนาคําสั่ง 

ของพนักงานอัยการที่สั่งงดการสอบสวน  สั่งไม่ฟ้อง  หรือสั่งยุติคดี 
(๖) รายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี  ที่ทําการสอบสวนขยายผล  

พร้อมสําเนาหมายจับผู้ต้องหาจากผลการสอบสวน 
(๗) รายงานแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
(๘) ข้อตกลงในการแบ่งเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ  และหรือเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  

(ถ้ามี) 
(๙) สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชั่งน้ําหนักยาเสพติดของกลาง  (ถ้ามี) 

(๑๐) สําเนารายงานผลการตรวจสอบชั่งน้ําหนักยาเสพติดของกลาง  (ถ้ามี) 
(๑๑) หมายเลขบัญชีธนาคารพาณิชย์ 
กรณีที่ไม่มีหนังสือมอบฉันทะตาม  (๓)  ให้หัวหน้าคณะผู้จับส่งหลักฐานแจ้งรายละเอียด

เก่ียวกับผู้รับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทุกคนและวิธีขอรับเงินมาด้วย 
กรณียึดได้เฉพาะยาเสพติดของกลาง  ให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอเพิ่มเติม  ดังนี้ 
(๑) รายงานประจําวันเก่ียวกับคดี 
(๒) รายงานการสืบสวน  (ถ้ามี) 
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(๓) แบบหนังสือขออนุญาตครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม  
(แบบ  วยส.๖)  (ถ้ามี) 

(๔) รายงานเหตุการณ์กรณีปะทะต่อสู้  (ถ้ามี) 
(๕) แผนปฏิบัติการ  (ถ้ามี) 
ข้อ ๒๗ การขอรับเงินช่วยเหลือตามข้อ  ๒๕  ให้ส่งหลักฐานตามรายการต่อไปนี้ 
(๑) คําขอรับเงินช่วยเหลือของเจ้าพนักงาน 
(๒) คําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด  หรือคํารับรอง 

ของผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้ไปปฏิบัติการในการจับกุม  หรือสืบสวนปราบปรามยาเสพติด 
(๓) ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง  หรือใบมรณบัตรแล้วแต่กรณี 
(๔) สําเนาบันทึกการจับของเจ้าพนักงาน  (ถ้ามี) 
(๕) สําเนารายงานประจําวันเก่ียวกับคดี  หรือสําเนารายงานประจําวันธุรการ  หรือสําเนา

ประจําวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน  (ถ้ามี) 
(๖) หลักฐานอื่น ๆ  ตามที่อนุกรรมการเห็นสมควร 
ข้อ ๒๘ การขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  และเงินช่วยเหลือ

ให้เจ้าพนักงานผู้ขอย่ืนคําขอ  ดังนี้ 
(๑) ในส่วนกลางให้ย่ืนต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม  สําหรับข้าราชการตํารวจให้ย่ืนต่อ

หัวหน้าหน่วยงานระดับผู้บังคับการขึ้นไป 
(๒) ในส่วนภูมิภาคให้ย่ืนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  สําหรับข้าราชการตํารวจให้ย่ืนต่อผู้ว่าราชการ

จังหวัดหรือผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
(๓) ข้าราชการทหารให้ย่ืนต่อผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
เม่ือได้รับคําขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้รับคําขอส่งคําขอไปยังเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพติดหรือผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคแล้วแต่กรณีโดยด่วน  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันรับคําขอ   

ข้อ ๒๙ การย่ืนคําขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับหรือเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
ตามข้อ  ๑๘  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ย่ืนเม่ือพนักงานอัยการมีคําสั่งเก่ียวกับคดี  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคําพิพากษา 

การขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับหรือเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  กรณียึดได้แต่เฉพาะ
ยาเสพติดของกลางตามข้อ  ๑๘  (๓)  ให้ย่ืนภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พนักงานอัยการ 
เห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา  หรือสั่งงดการสอบสวน  สั่งไม่ฟ้อง  และหากต่อมาจับกุมผู้ต้องหาได้ให้ย่ืนขอรับเงิน
ส่วนที่ เหลือเต็มจํานวนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พนักงานอัยการสั่งฟ้อง  แต่ไม่เกิน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคําพิพากษา 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

การขอรับเงินช่วยเหลือตามข้อ  ๒๕  ให้ย่ืนภายในกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ 
เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหรือได้รับอันตราย 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  
หรือเงินช่วยเหลือถึงแก่กรรม  หรือมีความจําเป็นอื่นใดไม่สามารถย่ืนคําขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ  
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  หรือเงินช่วยเหลือได้  ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกหรือผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น
เป็นผู้ดําเนินการแทนแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๑ เอกสารการขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่   
และเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้  ให้ใช้ตามแบบที่สํานักงาน  ป.ป.ส.  กําหนด 

หมวด  ๖ 
คณะอนุกรรมการ 

 
 

ข้อ ๓๒ ให้  ป .ป .ส .  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาค 
ตามที่เห็นสมควร   

คณะอนุกรรมการ  ประกอบด้วย  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หรือผู้แทนเป็นประธาน  ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้องไม่เกินเจ็ดคนเป็นอนุกรรมการ  และข้าราชการ
สังกัดสํานักงาน  ป.ป.ส.  จํานวนสองคนเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และเป็นอนุกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการภาค  ประกอบด้วย  ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค  หรือตําแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นเทียบเท่าผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหรือผู้แทนเป็นประธาน  ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
ไม่เกินห้าคนเป็นอนุกรรมการ  และข้าราชการตํารวจในสังกัดจํานวนสองคนเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
และเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๓๓ การประชุมของคณะอนุกรรมการต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 
ของจํานวนของอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  ถ้าประธานไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  อนุกรรมการคนหนึ่งให้ มีเสียงหนึ่ง   
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การประชุมของคณะอนุกรรมการภาค  ให้นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๓๔ ให้คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ

และเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด 
(๒) กํากับ  ควบคุม  ดูแล  และติดตามการดําเนินการของคณะอนุกรรมการภาค 
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(๓) พิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  และเงินช่วยเหลือ 
(๔) พิจารณาวินิจฉัยกรณีมีปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๖) วินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีข้อพิพาทเก่ียวกับสิทธิของผู้ขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ

และเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
(๗) เรียกเจ้าพนักงานหรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารที่อยู่ใน 

ความครอบครอง 
(๘) ระงับหรือเรียกคืนการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  

และเงินช่วยเหลือ 
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่  ป.ป.ส.  มอบหมาย 
ในกรณีมีเหตุสมควรเพื่อประโยชน์แก่ราชการ  คณะอนุกรรมการอาจมอบอํานาจหน้าที่ 

ตาม  (๓)  ถึง  (๘)  ให้ประธานอนุกรรมการกระทําการแทนได้  และเม่ือประธานอนุกรรมการได้กระทําการแทน
ดังกล่าวแล้ว  ให้รายงานคณะอนุกรรมการทราบในโอกาสแรกของการประชุมคณะอนุกรรมการ 

ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน  ให้ประธานอนุกรรมการมีอํานาจกระทําการตามวรรคหน่ึง  และให้รายงาน
คณะอนุกรรมการทราบในโอกาสแรกของการประชุมคณะอนุกรรมการ 

ในกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาค  ให้คณะอนุกรรมการภาคมีอํานาจหน้าที่
พิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  
เงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับเพิ่มตามข้อ  ๒๑  และเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เพิ่มตามข้อ  ๒๔   
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยให้  ป.ป.ส.  ประกาศกําหนดชนิดและปริมาณยาเสพติดของกลางในการพิจารณาจ่าย 

ให้นําความใน  (๖)  ถึง  (๙)  ของวรรคหน่ึง  มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการภาคโดยอนุโลม 
มติคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการภาคให้เป็นที่สุด 
ข้อ ๓๕ การระงับหรือเรียกคืนการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ  เงินค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่  และเงินช่วยเหลือตามข้อ  ๓๔  (๘)  ถ้าได้ไปแล้วให้ผู้รับส่งคืนเงินที่ได้รับไปให้สํานักงาน  ป.ป.ส.  
หรือตํารวจภูธรภาคภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติ  และหากผู้รับไม่ส่งคืนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  
ให้สํานักงาน  ป.ป.ส.  พิจารณาดําเนินการทางกฎหมายกับผู้รับนั้นโดยเร็ว 

ในกรณีเหตุแห่งการระงับหรือเรียกคืนตามวรรคหนึ่ง  เกิดจากผู้ย่ืนคําขอหรือผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
ได้ทําการปลอมหรือทําเอกสารอันเป็นเท็จ  ให้คณะอนุกรรมการเสนอ  ป.ป.ส.  เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตามมาตรา  ๑๓  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๑๙  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  หรือกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๖ การขอและการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  
และเงินช่วยเหลือสําหรับคดียาเสพติดที่ เกิดขึ้นก่อนวันที่ใช้ระเบียบนี้  ให้คณะอนุกรรมการและ
คณะอนุกรรมการภาคพิจารณาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล 
คดียาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๗  โดยอนุโลม 

ให้คณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการภาคที่แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ยังคงปฏิบัติหน้าที่และพิจารณาต่อไป  
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการภาคตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 


