ประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
เรื่อง กําหนดแบบเอกสารการขอรับเงินคาตอบแทนผูแจงความนําจับ เงินคาตอบแทนเจาหนาที่
และเงินชวยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศั ย อํ านาจตามความในข อ ๓๑ แห งระเบี ย บสํ านั ก นายกรัฐ มนตรี วา ด ว ยการจ ายเงิ น
ค าตอบแทนผู แ จ งความนํ าจั บ เงิ น ค า ตอบแทนเจ าหน าที่ และเงิ น ช ว ยเหลื อ ในการปฏิ บั ติ งานยาเสพติ ด
พ.ศ. ๒๕๖๑ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ข อ ๑ ให ย กเลิ ก ประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
เรื่อง กําหนดแบบเอกสารการขอรับเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
ขอ ๒ ใหใชแบบเอกสารการขอรับเงินคาตอบแทนผูแจงความนําจับ เงินคาตอบแทนเจาหนาที่
และเงินชวยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด ทายประกาศนี้แทน
(๑) แบบ ป.ป.ส. ๖-๒๑ แบบรับแจงความนําจับในการปฏิบัติงานยาเสพติด เพื่อใชในการ
รับแจงความนําจับในการปฏิบัติงานยาเสพติด ตามระเบียบขอ ๒๖ (๑)
(๒) แบบ ป.ป.ส. ๖-๒๒ แบบขอรับเงินและมอบฉันทะรับเงินคาตอบแทนผูแจงความนําจับ
ในการปฏิบัติงานยาเสพติด เพื่อใชในการขอรับเงินคาตอบแทนผูแจงความนําจับในการปฏิบัติงานยาเสพติด
ตามระเบียบขอ ๒๖ (๓)
(๓) แบบ ป.ป.ส. ๖-๒๓ แบบขอรับเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด
เพื่อใชในการขอรับเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด ตามระเบียบขอ ๒๖
(๔) แบบ ป.ป.ส. ๖-๒๔ แบบขอรับเงินชวยเหลือเจาพนักงานหรือเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน
ปราบปรามยาเสพติด เพื่อใชในการขอรับเงินชวยเหลือตามระเบียบขอ ๒๕ และขอ ๒๗
(๕) แบบ ป.ป.ส. ๖-๒๕ แบบคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบชั่งน้ําหนักยาเสพติด
ของกลาง เพื่อใชในการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชั่งน้ําหนักยาเสพติดของกลาง ตามระเบียบขอ ๒๓
(๖) แบบ ป.ป.ส. ๖-๒๖ แบบรายงานผลการตรวจสอบชั่งน้ําหนักยาเสพติดของกลาง เพื่อใช
ในการรายงานผลการตรวจสอบชั่งน้ําหนักยาเสพติดของกลาง ตามระเบียบขอ ๒๓
(๗) แบบ ป.ป.ส. ๖-๒๗ แบบหนังสือมอบฉันทะรับเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน
ยาเสพติด เพื่อใชในการมอบฉันทะรับเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด ตามระเบียบขอ ๒๖ (๓)
(๘) แบบ ป.ป.ส. ๖-๒๘ หนังสื อขอตกลงในการแบงสัดสวนเงิน คาตอบแทนเจาหน าที่
ในการปฏิ บั ติงานยาเสพติด ของชุ ดจับ กุ มและพนั กงานสอบสวนผู รับผิ ดชอบคดี ที่ทําการสอบสวนขยายผล
เพื่อใชในการรับเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด ตามระเบียบขอ ๒๖ (๘)
ขอ ๓ ใหแบบ …

๓
ป.ป.ส. ๖-๒๑
แบบรับแจงความนําจับในการปฏิบัติงานยาเสพติด
เขียนที่ ....................................
วันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. ...........
ขาพเจา ............................................... ตําแหนง .................................... สังกัด...................................
เปนผูมีอํานาจรับแจงความตามระเบียบฯ ไดรับแจงความจากผูแจงความนําจับ ในกรณีดังนี้
กรณีประสงคจะเปดเผยตัว
ขาพเจา.............................................................................................................. อายุ ...................... ป
อยูบานเลขที่ ..................... ตรอก/ซอย ................................ หมูที่ ..................... ถนน ......................................
ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด .............................................
ดังมีรายละเอียดการแจงความนําจับ ดังตอไปนี้ ...................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ซึ่งขาพเจาไดรับแบบรับแจงความนําจับในการปฏิบัติงานยาเสพติดมีขอความถูกตองตรงกัน จํานวน
๑ ฉบับ ไวแลว
กรณี ไม ป ระสงค จ ะเป ด เผยตั ว ซึ่ งผู รั บ แจ งความนํ าจั บ ได ทํ าหลั ก ฐานข อมู ล ส ว นบุ ค คลของ
ผูแจงความนําจับ และจัดเก็บไวที่
(สถานีตํารวจนครบาล/สถานีตํารวจภูธร/กองกํากับการ)
เพื่อเปน
หลักฐานยืนยันการแจงความนําจับดังกลาวแลว ดังมีรายละเอียดการแจงความนําจับ ดังตอไปนี้ …………………..
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

..........................................
ลายมือชื่อหรือลายพิมพหัวแมมือ (ซายหรือขวา)
ผูแจงความนําจับ

.........................................
ลายมือชื่อ
เจาพนักงานผูรับแจงความ
(ระดับชั้นสัญญาบัตร)

๔
คํารับรองของผูบังคับบัญชา
ขาพเจา ............................................................ ตําแหนง .................................. ซึ่งเปนผูบังคับบัญชา
ของผูรับแจงความนําจับขอรับรองวา ผูขอรับ เงินคาตอบแทนผูแจงความนําจับเปน ผูแจงความนําจับในคดี
ดังกลาวจริงและเปนผูมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนผูแจงความนําจับ

..............................................
ผูบังคับบัญชา

...............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ - ผูแจงความนําจับ หมายถึง สายลับหรือประชาชนผูแจงเบาะแส
หมายเหตุ - เจาพนักงานผูมีหนาที่สืบสวนจับกุมผูกระทําผิด ไมมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนผูแจงความนําจับ
- กรณีปกติ ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาเหนือชั้นของผูรับแจงความนําจับขึ้นไปหนึ่งระดับชั้น
- กรณีเรงดวน ตามขอ ๑๓ วรรค 3 ผูบังคับบัญชาที่รับรอง ไดแก
- กรณีขาราชการตํารวจ ผูกํากับการขึ้นไป
- กรณีขาราชการทหาร รองผูบังคับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป
- กรณีขาราชการพลเรือน ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป

๕
ป.ป.ส. ๖-๒๒
แบบขอรับเงินและมอบฉันทะรับเงินคาตอบแทนผูแจงความนําจับในการปฏิบัติงานยาเสพติด
เขียนที่ .........................................
วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
เรื่อง ขอรับเงินคาตอบแทนผูแจงความนําจับในการปฏิบัติงานยาเสพติด
เรียน เลขาธิการ ป.ป.ส. / ประธานคณะอนุกรรมการเงินคาตอบแทนผูแจงความนําจับและเงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติดภาค
ตามที่ขาพเจา .............................................. ไดแจงความนําจับไวตอ .................................................
ตําแหนง .......................................... เมื่อวันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. ......... และเจาพนักงานไดจับ/ยึด
ตามที่แจงความนําจับไวแลว แตวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ........... ขาพเจามีความประสงคจะ
ขอรับเงินคาตอบแทนผูแจงความนําจับตามระเบียบ และขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูแจงความนําจับซึ่งนําไปสู
การจับ/ยึดคดีนี้จริง และขอมอบฉันทะให .................................................. ตําแหนง .................................
สังกัด................................ (หัวหนาชุดจับกุม/ผูรวมจับกุม) เปนผูรับเงินคาตอบแทนผูแจงความนําจับ ขาพเจา
มีสิทธิไดรับเงินเต็มจํานวน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจายเงินคาตอบแทนผูแจงความนําจับ
เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ และเงินชวยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. .... จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเบิกจายเงินใหแกขาพเจาดวย

ลงชื่อ ............................................... ผูมอบฉันทะ
ลงชื่อ ............................................... ผูรับมอบฉันทะ
ลงชื่อ ............................................... พยาน
ลงชื่อ ............................................... พยาน

คํารับรองของเจาพนักงานผูรับแจงความ
ขาพเจา ..................................................... ตําแหนง ................................. สังกัด ..............................
ขอรับรองวา ผูขอรับเงินคาตอบแทนผูแจงความนําจับเปนผูแจงความนําจับในคดีดังกลาวจริง

....................................................
เจาพนักงานผูรับแจงความนําจับ

๖
ป.ป.ส. ๖-๒๓
แบบขอรับเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด
สวนราชการ .......................................................................................................................................................
ที่ ................................................................. วันที่ .............. เดือน ..................................... พ.ศ. .......................
เรื่อง ขอรับเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด
เรียน เลขาธิการ ป.ป.ส. / ประธานคณะอนุกรรมการเงินคาตอบแทนผูแจงความนําจับและเงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติดภาค
ดวยขาพเจา ....................................................... ตําแหนง ............................. สังกัด .........................
เปนหัวหนาชุดจับกุม/ผูรวมจับกุม ตามรายนามขางทายนี้มีความประสงคขอรับเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานยาเสพติดจากการจับและหรือยึดยาเสพติด ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ชื่อผูตองหาหรือจําเลย ........................................................ เชื้อชาติ ............. สัญชาติ.................
ที่อยู ...............................................................................................................................................
๒. ชนิดและน้ําหนักของกลางยาเสพติด .............................................................................................
๓. ขอหา .............................................................................................................................................
๔. ที่เกิดเหตุ .......................................................................................................................................
๕. วัน เดือน ป ที่จับกุม .......................................................... เลขคดีอาญาที่ ..................................
๖. นําสงพนักงานสอบสวน..............................ดําเนินคดี เมื่อวันที่ ....... เดือน....................พ.ศ. .......
๗. คดีหมายเลขดําที่............/.................. คดีหมายเลขแดงที่............/..................
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาเบิ ก จ า ยเงิ น ค า ตอบแทนเจ า หน า ที่ ในการปฏิ บั ติ ง านยาเสพติ ด
ใหกับขาพเจา ผูรวมจับกุมหรือยึดยาเสพติด และเจาหนาที่ผูมีสวนรวมในการดําเนินการจนนําไปสูการจับกุม
หรือยึดยาเสพติด และพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบคดีที่ทําการสอบสวนขยายผล โดยขาพเจาขอรับรองวา
คดีนี้ยังไมมีการขอรับเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ตามระเบียบนี้มากอน
ลงชื่อ........................................หัวหนาผูจับกุม
(.......................................)
ลงชื่อ........................................ผูจับกุม
(.......................................)
ลงชื่อ.......................................ผูจับกุม
(.......................................)

ลงชือ่ ........................................ผูจบั กุม
(.......................................)
ลงชื่อ........................................ผูจับกุม
(.......................................)
ลงชื่อ........................................ผูจับกุม
(.......................................)

คํารับรองของพนักงานสอบสวน
ขาพเจา.................................................... เปนพนักงานสอบสวนในคดีที่ยื่นคําขอรับเงิน ขอรับรองวา
มีการสอบสวนขยายผลตามหมายจับของศาล.................................เลขที่.................ลงวันที่.........................
ไมมีการสอบสวนขยายผล
(ลงชื่อ) ...............................................................
(พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบคดี)
ตําแหนง .............................................................

๗
แบบคําขอรับเงินชวยเหลือเจาพนักงานหรือเจาหนาที่
ในการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด

ป.ป.ส. ๖-๒๔

สวนราชการ .......................................................................................................................................................
ที่ ................................................................. วันที่ .............. เดือน ..................................... พ.ศ. .......................
เรื่อง ขอรับเงินชวยเหลือกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เรียน เลขาธิการ ป.ป.ส.
ดวยขาพเจา...........................................................................ตําแหนง .................................................
สังกัด.............................. อายุ.............ป ไดรับบาดเจ็บ (หรือผูบังคับบัญชาของ...................................ผูเสียชีวิต)
ขณะสืบสวนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. วัน/เดือน/ป เวลา สถานที่เกิดเหตุ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. เจาหนาที่รวมปฏิบัติการ
๒.๑ …………………………………….…………………….. ตําแหนง .............................................................
๒.๒ ………………………………………….……………….. ตําแหนง .............................................................
๒.๓ ………………………………………….……………….. ตําแหนง .............................................................
๒.๔ ……………………………………….………………….. ตําแหนง .............................................................
๓. ชนิดและน้ําหนักของยาเสพติดที่จับกุม............................................................................................
๔. ชื่อผูตองหา......................................................... ที่อยู ....................................................................
๕. รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติการสืบสวนจับกุมที่เปนสาเหตุของการบาดเจ็บ/เสียชีวิต
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๖. รายละเอียดเกี่ยวกับบิดา มารดา คูสมรส และบุตร (เฉพาะกรณีเสียชีวิต)
๖.๑ บิดาชื่อ……………………………………….. อายุ...............ป อาชีพ..................................................
ที่อยู………………………………………………………………………………..……..……. ปจจุบันมีชีวิตอยูหรือไม.......................
๖.๒ มารดาชื่อ……………………………..…….. อายุ...............ป อาชีพ..................................................
ที่อยู……………………………………………………………………………….……………. ปจจุบันมีชีวิตอยูหรือไม.......................
๖.๓ คูสมรสชื่อ……………………….……….….. อายุ..............ป อาชีพ.................................................
ที่อยู………………………………………………………………….……………………….... ปจจุบันมีชีวิตอยูหรือไม.......................

๘
๖.๔ มีบุตรจํานวน....................คน คือ
๖.๔.๑ ชื่อ........................................................................................ อายุ.............................ป
ปจจุบัน (ทํางานที่/กําลังศึกษาระดับ)............................................................................
๖.๔.๒ ชือ่ ........................................................................................ อายุ.............................ป
ปจจุบัน (ทํางานที่/กําลังศึกษาระดับ)............................................................................
๖.๔.๓ ชือ่ ........................................................................................ อายุ.............................ป
ปจจุบัน (ทํางานที่/กําลังศึกษาระดับ)............................................................................
๗. ขาพเจาขอยืนยันวาไมเคยขอรับเงินหรือไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
เงินทําขวัญขาราชการและลูกจางมากอนแตอยางใด และขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอรับเงินชวยเหลือแกขาพเจา/ทายาทของผูเสียชีวิต
ลงชื่อ........................................................ผูยื่นคําขอ
(.......................................................)
คํารับรอง
ขาพเจา...................................................................... ตําแหนง ...........................................................
ขอรับรองวา............................................................. ซึ่งยื่นคําขอเงินชวยเหลือ เปนผูอยูใตบังคับบัญชาของ
ขาพเจามาเปนเวลา...................ป ไดรับบาดเจ็บ (หรือเสียชีวิต) ขณะปฏิบัติหนาที่ในการสืบสวนหรือจับกุมการ
กระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ...............................................ผูรับรอง
(..............................................)
ลงชื่อ...............................................พยาน
ลงชื่อ...............................................พยาน

..............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ ผูรับรองจะตองเปนผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับผูอํานวยการกอง ผูกํากับการ ผูบังคับการ
ผูบังคับการกรม หรือเทียบเทาขึ้นไป

๙
ป.ป.ส. ๖-๒๕

คําสั่ง.................................................
ที่............/.............
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชั่งน้ําหนักยาเสพติดของกลาง
ตามที่...................................................ตําแหนง..................................สังกัด..................................กับพวก
ไดจับกุมตัว...........................................พรอมดวยของกลาง (ระบุประเภท)..................ขอกลาวหา......................
เหตุเกิดที่......................................................................เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ..............
ฉะนั้ น เพื่ อทราบน้ํ าหนั กยาเสพติดของกลางที่จับ ไดไมรวมภาชนะบรรจุ จึงอาศัย อํานาจตามความ
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจายเงินคาตอบแทนผูแจงความนําจับ เงินคาตอบแทนเจาหนาที่
และเงินชวยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. ๒๔๖๑ แตงตั้งผูมีรายชื่อและตําแหนงตอไปนี้ เปนกรรมการ
ตรวจสอบชั่งน้ําหนักยาเสพติดของกลาง คือ
ชื่อ
๑. .............................................................
๒. .............................................................
๓. .............................................................
๔. .............................................................
๕. .............................................................

ตําแหนง
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และใหรายงานผลการดําเนินงานภายในวันที่.......เดือน................. พ.ศ. ......
สั่ง ณ วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........
(ลงชื่อ)................................................
(...............................................)
ตําแหนง.................................................

...............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ - ในสวนภูมิภาค ผูวาราชการจังหวัดหรือผูกํากับการตํารวจเปนผูลงชื่อในคําสั่งแตงตั้ง
- ในสวนกลาง อธิบดีกรมเจาสังกัดหรือผูบังคับการตํารวจเปนผูลงชื่อในคําสั่งแตงตั้ง
- ทั้งสวนกลางและภูมิภาคใหมีผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส. รวมเปนกรรมการดวย

๑๐
ป.ป.ส. ๖-๒๖
รายงานผลการตรวจสอบชั่งน้ําหนักยาเสพติดของกลาง
เขียนที่ ...................................
วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. .............
เรียน ...........................................................
ตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชั่งน้ําหนักยาเสพติดของกลาง..............................................
ลงวันที่.............เดือน............................พ.ศ. .............. นัน้ ขาพเจา..................................................... พรอมดวย
กรรมการผูมีนามขางทายนี้ไดรวมกันตรวจสอบชั่งน้ําหนักยาเสพติดของกลาง แลวปรากฏผลการตรวจสอบ
ชั่งน้ําหนักยาเสพติดของกลาง
๑. ลักษณะของยาเสพติด (ระบุประเภท ผง กอน เม็ดสี) .....................................................................
๒. จํานวนยาเสพติด (ระบุปริมาณ จํานวน น้ําหนัก) ............................................................................
จึงไดรวมกันลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ.....................................ประธานกรรมการ
(....................................)
ลงชื่อ.....................................กรรมการ
(....................................)
ลงชื่อ.....................................กรรมการ
(....................................)
ลงชื่อ.....................................กรรมการ
(....................................)
ลงชื่อ.....................................กรรมการ
(....................................)

๑๑
ป.ป.ส. ๖-๒๗
หนังสือมอบฉันทะรับเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด
เขียนที่ .........................................
วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
เรียน เลขาธิการ ป.ป.ส. / ประธานคณะอนุกรรมการเงินคาตอบแทนผูแจงความนําจับและเงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติดภาค
ข า พเจ าผู มี น ามและสั งกั ด ปรากฏตามท ายหนั งสื อ มอบฉั น ทะรั บ เงิ น ค าตอบแทนเจา หน าที่ ในการ
ปฏิบัติงานยาเสพติด จํานวน ......... ราย เปนเจาพนักงานผูรวมทําการจับ/ยึด....................................................
เมื่อวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. ........ ขอมอบฉันทะให .................................................................
ตําแหนง ......................................... หัวหนาชุดจับกุม/ผูรวมจับกุมคดีน้ี เปนผูรับเงินคาตอบแทนเจาหนาที่
แทนขาพเจาตามรายชื่อขางทายนี้ และไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ........................................ผูมอบฉันทะ
ลงชื่อ........................................ผูมอบฉันทะ
(.......................................)
(.......................................)
ลงชื่อ........................................ผูมอบฉันทะ
ลงชื่อ........................................ผูมอบฉันทะ
(.......................................)
(.......................................)
ลงชื่อ........................................ผูมอบฉันทะ
ลงชื่อ........................................ผูมอบฉันทะ
(.......................................)
(.......................................)
ลงชื่อ........................................ผูมอบฉันทะ
ลงชื่อ........................................ผูมอบฉันทะ
(.......................................)
(.......................................)
ลงชื่อ.......................................พนักงานสอบสวนผูมอบฉันทะ (เฉพาะกรณีมีการสอบสวนขยายผล
(.......................................)
จนศาลออกหมายจับ)
คํารับรองผูรับมอบฉันทะ
ขาพเจา......................................................ตําแหนง .................................... สังกัด.................................
ยินยอมเปนผูรับมอบฉันทะรับเงินคาตอบแทนเจาหนาทีใ่ นการปฏิบัติงานยาเสพติดแทนผูมอบฉันทะตามรายชื่อ
ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ ขาพเจามีความผูกพันที่จะนําเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ดังกลาวนี้ ไปจายใหแก
ผูมอบฉันทะตอไป
ลงชื่อ.................................ผูรับมอบฉันทะ
(................................)
ลงชื่อ.................................พยาน
ลงชื่อ.................................พยาน
..............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ หากไมประสงคจะมอบฉันทะใหหัวหนาชุดจับกุม/ผูรวมจับกุมเปนผูรับเงินคาตอบแทนเจาหนาที่แทน
ให ใช แ บบ ป.ป.ส. ๖-๒๘ สํ าหรั บ กรณี การขอแบ งสั ด ส ว นรั บ เงิ น ค าตอบแทนเจ าหน าที่ ในการ
ปฏิบัติงานยาเสพติด

๑๒
ป.ป.ส. ๖-๒๘
หนังสือขอตกลงในการแบงสัดสวนเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติดของชุดจับกุม
เขียนที่..................................
วันที่........เดือน.........................พ.ศ. .............
เรียน เลขาธิการ ป.ป.ส. / ประธานคณะอนุกรรมการเงินคาตอบแทนผูแจงความนําจับและเงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติดภาค
ตามที่ขาพเจา..............(หัวหนาชุดจับกุม/ผูรวมจับกุม)...............ตําแหนง............................................
สังกัด......................................ไดจับกุม..................(ชื่อผูตองหา).................พรอมของกลาง.............................
โดยกลาวหาวา.................................................................. เมื่อวันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ............ นั้น
คดี นี้ มี ผู สื บ สวนจั บ กุ ม รวมถึ งผู มี ส วนร ว มในการดํ าเนิ น การ..........คน และมี พ นั กงานสอบสวน
ผูรับ ผิดชอบคดีที่ทําการสอบสวนขยายผลจนศาลออกหมายจับ เสมือนผูรวมจับกุมหนึ่งคน โดยทุกคนมิ ได
มอบฉั น ทะให ผู ใ ดรั บ เงิ น ค า ตอบแทนเจ า หน า ที่ ใ นคดี แ ละตามระเบี ย บนี้ ม าก อ น และได ต กลงร ว มกั น
ใหเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ทั้งหมดมีจํานวนเต็ม เปน..........สวน การแบงเงินคาตอบแทนเจาหนาที่เปนไป
ตามรายชื่อและสัดสวนขางทาย โดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก ดังนี้
๑. .................(ชื่อ)................. ไดรับ.........สวน.............(ลายมือชื่อ)........... บัญชีเลขที่.........................................
๒. ......................................... ไดรับ.........สวน........................................... บัญชีเลขที่.........................................
๓. ......................................... ไดรับ.........สวน........................................... บัญชีเลขที่.........................................
๔. ......................................... ไดรับ.........สวน........................................... บัญชีเลขที่.........................................
๕. ......................................... ไดรับ.........สวน........................................... บัญชีเลขที่.........................................
ลงชื่อ..........................................หัวหนาชุดจับกุม
(.........................................)
คํารับรอง
ขาพเจา...................................................................ตําแหนง.......................................ขอรับรองวา
บุคคลผูมีรายชื่อขางตนเปนผูสืบสวนจับกุม มีสวนรวมในการดําเนินการและเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ
คดี ที่ทํ าการสอบสวนขยายผลจนศาลออกหมายจั บ และยิ น ยอมรั บ เงิน คาตอบแทนเจ าหน าที่ ดังขอความ
ที่ปรากฏทุกประการ
ลงชื่อ............................................ผูรับรอง
(...........................................)
.................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ - ใหจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่แกพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบคดีโดยใหนับเปนเจาพนักงานชุดจับกุม
หนึ่งคน ไมวาจะมีพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบคดีกี่คนก็ตาม
- ผูรับรองจะตองเปนผูบังคับบัญชาระดับผูกํากับการ ผูอํานวยการกอง ผูบังคับการกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป
- ใหกําหนดสวนในการแบงเงินคาตอบแทนเจาหนาที่เปนจํานวนเต็ม เชน ๑๐๐ สวน ๒๐๐ สวน
๑,๐๐๐ สวน เปนตน และสัดสวนที่จัดสรร รวมแลวไมเกินสวนจํานวนเต็มที่กําหนด

