เงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด
การขอรับและจายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด
การขอรั บ และจ ายเงิ น สิ น บนเงิน รางวัล เป น ไปตามระเบี ย บสํานักนายกรัฐ มนตรี วาดว ยการ
จายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ
กระทรวงยุติธรรม เรื่อง กําหนดอัตราการจายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๖
เงินสินบน คือ เงินที่จายใหแกผูแจงความนําจับ ซึ่งแจงความนําจับตอผูมีอํานาจรับแจงความ
ตามระเบียบนี้
เงินรางวัล คือ เงินที่จายใหแกเจาพนักงานผูสืบสวน จับกุมการกระทําความผิดหรือยึดยาเสพติด
ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและเจาหนาที่ผูมีสวนรวมในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งนําไปสู
การจับกุมหรือยึดยาเสพติด
ผูมีสิทธิขอรับเงินรางวัล ไดแก เจาพนักงานผูจับกุมและผูรวมทําการจับกุมตามบันทึกการจับกุม
ผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัล ไดแก เจาพนักงานผูจับกุมและผูรวมทําการจับกุมตามบันทึกการจับกุม
และผูมีสวนรวมในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งจนนําไปสูการจับกุม
หลักเกณฑการจายเงินสินบนเงินรางวัล
การจ ายเงิ น สิ น บนเงิ น รางวั ล คดี ย าเสพติ ด จ ายใน ๒ รู ป แบบ คื อ จ ายตามปริ ม าณยาเสพติ ด
และจายเงินเพิ่ม การจายเงินเพิ่มแยกออกเปน ๓ กรณี คือ จายตามฐานความผิด จายกรณีทําลายแหลง
ผลิตหรือโรงงานผลิต และกรณีที่พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนขยายผลจนไดนายทุนหรือยาเสพติด
เพิ่มขึ้นและยังมีเงินชวยเหลือในกรณีเจาพนักงานหรือเจาหนาที่ไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอีกประเภทหนึ่ง
การจายเงินตามปริมาณยาเสพติดและการจายเงินเพิ่ม มีหลักเกณฑการจาย ดังนี้
๑. การจายตามปริมาณยาเสพติด
การจายเงินสินบนเงินรางวัลตามปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได แบงออกเปน ๒ กรณี
๑.๑ คดีไมมีเงินเพิ่ม ไดแก คดีรายยอย (ขอหาเสพ ครอบครอง) คดีที่ยึดไดแตยาเสพติดหรือ
ผูกระทําผิดเสียชีวิตขณะจับกุมหรือภายหลัง
คดีรายยอย คือ คดีที่จับตัวผูตองหาและยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณเล็กนอยและหัวหน า
พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟองหรือรับรองการเขาสูกระบวนการฟนฟู ยกเวนขอหาเสพกัญชา
หรือสารระเหย
คดีรายใหญที่ยึดไดยาเสพติดของกลางไมไดตัวผูกระทําผิด หรือไดทั้งผูกระทําผิดและของกลาง
แตพนักงานอัยการสั่งไมฟองหรือศาลพิพากษายกฟองจะไดรับเงินเพียงกึ่งหนึ่งและไมมีเงินเพิ่ม
๑.๒ คดีมีเงินเพิ่ม ไดแก คดีที่มีขอหาสําคัญโดยมีลกั ษณะดังนี้
- คดีที่จับไดผูตองหาและยาเสพติดของกลางอาจมีปริมาณมากหรือนอยก็ได และ
- พนักงานอัยการมีคําสั่งฟองในขอหา จําหนาย ครอบครองเพื่อจําหนาย ผลิต นําเขา สงออก
สมคบหรือศาลชั้นตนมีคําพิพากษาลงโทษในฐานความผิดดังกลาว

๒. การจายเงินเพิ่ม
การจายเงินสินบนเงินรางวัลเพิ่มจากการจายตามปริมาณยาเสพติดมี ๓ กรณี คือ
๒.๑ การจายเงินเพิ่มตามขอหาหรือฐานความผิด มีหลักเกณฑ ดังนี้
๑) เมื่ อพนั กงานอัย การสั่งฟ องผู ตองหาในขอหาจําหนายครอบครองเพื่ อจํ าหนาย ผลิ ต
(โดยการแบงบรรจุหรือรวมบรรจุ) สมคบ คดีละไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท
๒) เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟองผูตองหาในขอหานําเขา สงออก หรือพยายามสงออก คดีละ
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๓) เมื่อศาลชั้นตนพิพากษาลงโทษจําเลย ฐานผลิต (ไมรวมถึงการรวมบรรจุหรือแบงบรรจุ) และ
- เปนยาเสพติดใหโทษประเภท ๑,๒,๔ หรือวัตถุออกฤทธิ์ฯ ประเภท ๑,๒ คดีละไมเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
- เปนยาเสพติดใหโทษประเภท ๕ คดีละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
- เปนสารเคมีหรือวัตถุควบคุม คดีละไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ การจายเงินเพิ่มกรณีทําลายแหลงผลิตหรือโรงงานผลิต มีหลักเกณฑ ดังนี้
- เมื่อทําลายแหลงผลิตหรือโรงงานผลิตยาเสพติดใหโทษ ประเภท ๑,๒,๕ หรือวัตถุออกฤทธิ์
ตอจิตประสาท ประเภท ๑,๒ พื้นที่ละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ดังนี้

๒.๓ การจายเงินรางวัลเพิ่ มกรณี พนักงานสอบสวนทํ าการสอบสวนขยายผล มี หลักเกณฑ

๑) พนั กงานสอบสวนที่ทําการสอบสวนขยายผลจนสามารถจับ ไดผูตองหาเปน นายทุ น
ผูผลิต ผูนําเขา หรือสงออก หรือผูตองหารายสําคัญ ตามหลักฐานของทางราชการ ไมเกินคนละ ๒,๐๐๐
บาท หรือ
๒) ทํ า การสอบสวนขยายผลจนสามารถยึ ด ยาเสพติ ด ได เพิ่ ม ขึ้ น โดยจั บ ยึ ด ยาเสพติ ด
ของกลางที่มีปริมาณสารบริสุทธิ์ตั้งแต ๑๐๐ กรัมขึ้นไป ไมเกินคนละ ๒,๐๐๐ บาท

๒.๔ การจายเงินช วยเหลือเฉพาะตัวเจาพนั กงานหรือเจาหน าที่ ที่ได รับบาดเจ็บ/เสียชี วิต
มีหลักเกณฑ ดังนี้
๑) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจนตองออกราชการ ไมเกินคนละ 3๐๐,๐๐๐ บาท
๒) ไดรับอันตรายสาหัสจนเสียอวัยวะสวนหนึ่งสวนใด ไมเกินคนละ 2๐๐,๐๐๐ บาท
๓) ไดรับอันตรายเปนบาดแผลฉกรรจ หรืออันตรายสาหัสและตองรักษาพยาบาลเกินกวา
๒๐ วัน ไมเกินคนละ 6๐,๐๐๐ บาท
๔) ไดรับบาดเจ็บไมถึงแกบาดเจ็บสาหัสและรักษาตัวไมเกิน 20 วัน ไมเกินคนละ 10,000 บาท
การยื่นคําขอ
สามารถแยกขอ ๒ ครั้ง คือ ขอครึ่งแรกและขอครึ่งหลัง ขอครึ่งแรก เมื่อจับผูตองหาและยาเสพติด
ของกลางจากนั้น ขอครึ่งหลัง เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟองหรือศาลชั้นตนมีคําพิพากษาลงโทษแลว
ยกเวนบางกรณีตองขอครั้งเดียว คือ
๑) กรณียึดไดเฉพาะยาเสพติดของกลางและอัยการสั่งงดการสอบสวนหรือสั่งอยางใดอยางหนึ่ง
๒) ผูตองหาเสียชีวิตขณะจับกุมหรือภายหลังและยึดยาเสพติดของกลางได และพนักงานอัยการ
สั่งยุติการดําเนินคดี หรือศาลชั้นตนสั่งจําหนายคดี

การยื่นคําขอรับเงินสินบนเงินรางวัล ใหยื่นตามแบบที่สํานักงาน ป.ป.ส. กําหนด (แบบ ป.ป.ส.
๖ - ๒๑ ถึง ๖ - ๒๘ ) และตอบุคคล ดังตอไปนี้
- ในสวนกลาง ใหยื่นตอหัวหนาสวนราชการระดับกรม สําหรับขาราชการตํารวจใหยื่นตอ
หัวหนาหนวยงานระดับผูบังคับการขึ้นไป
- ในสวนภูมิภาค ใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัด สําหรับขาราชการตํารวจใหยื่นตอผูวาราชการ
จังหวัดหรือผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
- ขาราชการทหารใหยื่นตอผูบังคับการกรมหรือเทียบเทา
เมื่อไดรับคําขอรับเงินสินบนเงินรางวัลแลว ใหผูรับคําขอสงคําขอไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือ
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ภายใน ๓๐ วันนับแตวันรับคําขอ
ระยะเวลาในการยื่นคําขอ
การยื่ น คํ า ขอเงิ น สิ น บนเงิ น รางวั ล สามารถแยกขอได เป น ครึ่ งแรก ครึ่ งหลั ง หรื อ ขอครั้ งเดี ย ว
แลวแตกรณี แตจะตองไมพนระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
- การยื่นคําขอรับเงินสินบนเงินรางวัลครึ่งแรก ใหยื่นภายใน ๙๐ วันนับแตวันจับกุม
- การยื่ น คํ า ขอรั บ เงิน สิ น บนเงิน รางวัล ครึ่งหลังหรือขอครั้งเดี ยวให ยื่น ภายใน ๑๘๐ วั น
นับแตวันที่พนักงานอัยการมีคําสั่ง หรือศาลชั้นตนมีคําพิพากษา
- การยื่น คําขอรับ เงินชวยเหลือเฉพาะตัวกรณี เจาพนั กงานหรือเจาหน าที่ ไดรับบาดเจ็บ /
เสี ย ชี วิ ต หรื อได รั บ อั น ตรายให ยื่ น ภายใน ๑๘๐วั น นั บ แต วั น ที่ เจ าพนั กงานหรื อ เจ าหน าที่ เสี ย ชี วิ ต
หรือไดรับอันตราย
- การยื่นคําขอรับเงินรางวัลเพิ่มพนักงานสอบสวนใหยื่นภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่จับกุม
หรือยึดไดยาเสพติด
เกณฑการจายและอัตรา
๑) เงินสินบนคํานวณจายตามปริมาณยาเสพติดของกลางและอัตราการจายขางทาย (๑๐๐%)
๒) เงินรางวัลจาย ๓๕% ของเงินสินบนถาไมมีผูแจงความนําจับจายเงินรางวัลตามเกณฑการจาย
เงินสินบนรวมกับเงินรางวัล (๑๓๕%)

อัตราการจายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด
๑.
๒.
3.
4.
5.
6.

เฮโรอีน
กรัมละ 10๐
ฝน (มอรฟน)
กรัมละ 20
โคคาอีน
กรัมละ ๒๐
คีตามีน อีเฟดรีน
กรัมละ ๑๐
ซูโดอีเฟดรีน อีเฟดรีน
กรัมละ ๑๐
แอมเฟตามีน หรืออนุพันธของแอมเฟตามีน ดังนี้
6.1 ชนิดเม็ด คํานวณดังนี้
(1) ไมเกิน ๑๐ เม็ด
จาย
360
(2) ตั้งแตเม็ดที่ ๑๑ ถึง ๕๐๐ เม็ด
จายเม็ดละ ๑๐
(3) สวนที่เกิน ๕๐๐ เม็ด และมีปริมาณสารบริสุทธิ์ของแอมเฟตามีน
หรืออนุพันธของแอมเฟตามีนในของกลางทั้งหมดในอัตรา ดังนี้
ก. ปริมาณสารบริสุทธิ์นอยกวา ๑๐%
จายเม็ดละ ๑
ข. ปริมาณสารบริสุทธิ์ตั้งแต ๑๐% ขึ้นไป
แตไมเกิน ๒๐%
จายเม็ดละ ๒
ค. ปริมาณสารบริสุทธิ์เกิน ๒๐% ขึน้ ไป
จายเม็ดละ ๓
6.2 ชนิดผง คํานวณเปนสารบริสุทธิ์
กรัมละ ๑๐๐
7. กัญชา
กรัมละ ๐.๑๐
8. ยางกัญชา กัญชาน้ํา
กรัมละ
๒๐
9. อะซิติคแอนไฮไดรด อะซิติลคลอไรด
กิโลกรัมละ
๑๐
10. อีเทอรคลอโรฟอรม
กิโลกรัมละ
๓
11. ซาฟรอล ไอโซซาฟรอล
กิโลกรัมละ
3
12. พืชกระทอม
กรัมละ 0.10
๑3. ยาเสพติดอื่น (ยกเวน กาเฟอีน
กรัมละ
๓
กาเฟอีนไฮเดรต และกาเฟอีนซิเครต)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

แผนภูมิแสดงการยื่นคําขอและการพิจารณาจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด

ส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบ
ของตํารวจภูธรภาค ๑-๙

ผูว้ า่ ราชการจังหวัด/ผูบ้ งั คับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด
(ยืน่ ภายใน ๓๐ วัน)
สูจน์ ารวจภูธรภาค ๑-๙
ผูบ้ ญัตรวจพิ
ชาการตํ

ฝ่ ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการภาค

คณะอนุกรรมการเงินสิ นบน
เงินรางวัล ๑-๙

ขอครึ่ งแรกภายใน ๙๐ วัน
- แบบ ป.ป.ส. ๖-๒๑,๖-๒๒
๖-๒๓,๖-๒๗
- สําเนาบันทึกการจับกุม
- สําเนาผลตรวจพิสูจน์
- แอมเฟตามีนหรื ออนุพนั ธ์
ของแอมเฟตามีน ชนิดเม็ด
(ยาบ้า) ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ เม็ด
- เมทแอมเฟตามีน / เฮโรอีน /
ฝิ่ น นํ้าหนักสุทธิไม่เกิน ๑ กก.
- กัญชา / กระท่อม นํ้าหนัก
สุทธิไม่เกิน ๑๐ กก.
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานคําขอ
- ขอหลักฐานเพิ่มเติม
- ส่งเอกสารคืนแก้ไข
- สอบสวนข้อเท็จจริ งเพิม่ เติม
พิจารณาเบื้องต้น
ตรวจสอบกลัน่ กรอง
นําข้อมูลเข้าระบบข้อมูล
เงินสิ นบนเงินรางวัล
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อสรุ ป
เสนอคณะอนุกรรมการ

ขอครั้งเดียวภายใน ๑๘๐ วัน
นับแต่พนักงานอัยการสัง่ /
ศาลชั้นต้นพิพากษา
- สําเนาคําสัง่ อัยการ
- สําเนาคําพิพากษา
ขอครึ่ งหลังภายใน ๑๘๐ วัน
นับแต่พนักงานอัยการสัง่ /ศาล
ชั้นต้นพิพากษา
่
ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

จับกุมพร้อมยาเสพติด

ผูม้ ีอาํ นาจรับแจ้งความ

ปชช./ผูแ้ จ้งความนําจับ

ขอครึ่ งแรกภายใน ๙๐ วัน
- แบบ ป.ป.ส. ๖-๒๑, ๖-๒๒
๖-๒๓, ๖-๒๗
- สําเนาบันทึกการจับกุม
- สําเนาผลตรวจพิสูจน์

- แอมเฟตามีนหรื ออนุพนั ธ์ของแอม
เฟตามีน ชนิดเม็ด(ยาบ้า) ตั้งแต่
๕๐,๐๐๑ เม็ด
- เมทแอมเฟตามีน / เฮโรอีน / ฝิ่ น
นํ้าหนักสุทธิต้ งั แต่ ๑ กก.
- กัญชา / กระท่อม นํ้าหนักสุทธิ
ตั้งแต่ ๑๐ กก.
ประชุมอนุมตั ิคาํ ขอ
อนุมตั ิ
ฝ่ ายการเงินตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานอนุมตั ิ
เสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิจ่าย
การเบิกจ่าย

ส่วนราชการผูย้ นื่ คําขอ
-ส่วนกลาง ผูบ้ งั คับการตํารวจ
ขึ้นไปหรื ออธิบดี
-ภูมิภาค ผูว้ า่ ราชการจังหวัด/
ข้าราชการตํารวจยืน่ ต่อผูบ้ งั คับ
การขึ้นไป
-ข้าราชการทหารยืน่ ต่อผูบ้ งั คับ
การกรมขึ้นไป
(ยืน่ ภายใน ๓๐ วัน)
เลขาธิการ ป.ป.ส.
ฝ่ ายเลขา
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
เงินสิ นบนเงินรางวัล

