
 เงินสินบนเงินรางวัลคดยีาเสพติด 
 

การขอรับและจายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
การขอรับและจายเงินสินบนเงินรางวัลเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ

จายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ
กระทรวงยุติธรรม เรื่อง กําหนดอัตราการจายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๖ 
        เงินสินบน  คือ  เงินท่ีจายใหแกผูแจงความนําจับ ซ่ึงแจงความนําจับตอผูมีอํานาจรับแจงความ 
ตามระเบียบนี้ 
         เงินรางวัล  คือ  เงินท่ีจายใหแกเจาพนักงานผูสืบสวน จับกุมการกระทําความผิดหรือยึดยาเสพติด 
ตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดและเจาหนาท่ีผูมีสวนรวมในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงนําไปสู
การจบักุมหรือยึดยาเสพติด 

  ผูมีสิทธิขอรับเงินรางวัล  ไดแก  เจาพนักงานผูจับกุมและผูรวมทําการจับกุมตามบันทึกการจับกุม 
  ผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัล  ไดแก  เจาพนักงานผูจับกุมและผูรวมทําการจับกุมตามบันทึกการจับกุม 

และผูมีสวนรวมในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งจนนําไปสูการจับกุม 

หลักเกณฑการจายเงินสินบนเงินรางวัล 
  การจายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติดจายใน ๒ รูปแบบ คือจายตามปริมาณยาเสพติด  

และจายเงินเพ่ิม การจายเงินเพ่ิมแยกออกเปน ๓ กรณี คือ จายตามฐานความผิด จายกรณีทําลายแหลง
ผลิตหรือโรงงานผลิต และกรณีท่ีพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนขยายผลจนไดนายทุนหรือยาเสพติด
เพ่ิมข้ึนและยังมีเงินชวยเหลือในกรณีเจาพนักงานหรือเจาหนาท่ีไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอีกประเภทหนึ่ง 

การจายเงินตามปริมาณยาเสพติดและการจายเงินเพ่ิม มีหลักเกณฑการจาย  ดังนี้ 

๑. การจายตามปริมาณยาเสพติด 
การจายเงินสินบนเงินรางวัลตามปริมาณยาเสพติดท่ีจับกุมได แบงออกเปน ๒  กรณี 

        ๑.๑  คดีไมมีเงินเพ่ิม  ไดแก  คดีรายยอย (ขอหาเสพ ครอบครอง) คดีท่ียึดไดแตยาเสพติดหรือ
ผูกระทําผิดเสียชีวิตขณะจับกุมหรือภายหลัง   

คดีรายยอย คือ คดีท่ีจับตัวผูตองหาและยาเสพติดของกลางท่ีมีปริมาณเล็กนอยและหัวหนา
พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟองหรือรับรองการเขาสูกระบวนการฟนฟู ยกเวนขอหาเสพกัญชา
หรือสารระเหย 

คดีรายใหญท่ียึดไดยาเสพติดของกลางไมไดตัวผูกระทําผิด หรือไดท้ังผูกระทําผิดและของกลาง
แตพนักงานอัยการสั่งไมฟองหรือศาลพิพากษายกฟองจะไดรับเงินเพียงก่ึงหนึ่งและไมมีเงินเพ่ิม 

 ๑.๒  คดมีีเงินเพ่ิม  ไดแก  คดีท่ีมีขอหาสําคัญโดยมีลกัษณะดังนี้  
 -  คดีท่ีจับไดผูตองหาและยาเสพติดของกลางอาจมีปริมาณมากหรือนอยก็ได และ 
 -  พนักงานอัยการมีคําสั่งฟองในขอหา จําหนาย  ครอบครองเพ่ือจําหนาย  ผลิต  นําเขา  สงออก  
สมคบหรือศาลชั้นตนมีคําพิพากษาลงโทษในฐานความผิดดังกลาว   
 
 
 



๒. การจายเงินเพ่ิม 
        การจายเงินสินบนเงินรางวัลเพ่ิมจากการจายตามปริมาณยาเสพติดมี ๓ กรณี คือ 
        ๒.๑  การจายเงินเพ่ิมตามขอหาหรือฐานความผิด  มีหลักเกณฑ  ดังนี้ 
      ๑) เม่ือพนักงานอัยการสั่งฟองผูตองหาในขอหาจําหนายครอบครองเพ่ือจําหนาย ผลิต 
(โดยการแบงบรรจุหรือรวมบรรจุ) สมคบ คดีละไมเกิน  ๕,๐๐๐  บาท 
      ๒) เม่ือพนักงานอัยการสั่งฟองผูตองหาในขอหานําเขา สงออก หรือพยายามสงออก คดีละ
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
      ๓) เม่ือศาลชั้นตนพิพากษาลงโทษจําเลย 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  การจายเงินเพ่ิมกรณีทําลายแหลงผลิตหรือโรงงานผลิต มีหลักเกณฑ  ดังนี้ 
      -  เม่ือทําลายแหลงผลิตหรือโรงงานผลิตยาเสพติดใหโทษ ประเภท ๑,๒,๕ หรือวัตถุออกฤทธิ์
ตอจิตประสาท ประเภท ๑,๒ พ้ืนท่ีละไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 ๒.๓  การจายเงินรางวัลเพ่ิมกรณีพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนขยายผล มีหลักเกณฑ 
ดังนี้ 
  ๑) พนักงานสอบสวนท่ีทําการสอบสวนขยายผลจนสามารถจับไดผูตองหาเปนนายทุน 
ผูผลิต ผูนําเขา หรือสงออก หรือผูตองหารายสําคัญ ตามหลักฐานของทางราชการ ไมเกินคนละ ๒,๐๐๐
บาท หรือ 
  ๒) ทําการสอบสวนขยายผลจนสามารถยึดยาเสพติดไดเพ่ิมข้ึน โดยจับยึดยาเสพติด 
ของกลางท่ีมีปริมาณสารบริสุทธิ์ตั้งแต ๑๐๐ กรัมข้ึนไป ไมเกินคนละ ๒,๐๐๐ บาท 

 ๒.๔  การจายเงินชวยเหลือเฉพาะตัวเจาพนักงานหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิต  
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 

การย่ืนคําขอ 
 สามารถแยกขอ ๒ ครั้ง คือ ขอครึ่งแรกและขอครึ่งหลัง ขอครึ่งแรก เม่ือจับผูตองหาและยาเสพติด
ของกลางจากนั้น ขอครึ่งหลัง เม่ือพนักงานอัยการสั่งฟองหรือศาลชั้นตนมีคําพิพากษาลงโทษแลว 
 ยกเวนบางกรณีตองขอครั้งเดียว  คือ 
 ๑)  กรณียึดไดเฉพาะยาเสพติดของกลางและอัยการสั่งงดการสอบสวนหรือสั่งอยางใดอยางหนึ่ง 
 ๒)  ผูตองหาเสียชีวิตขณะจับกุมหรือภายหลังและยึดยาเสพติดของกลางได และพนักงานอัยการ
สั่งยุติการดําเนินคดี หรือศาลชั้นตนสั่งจําหนายคดี 



 การยื่นคําขอรับเงินสินบนเงินรางวัล ใหยื่นตามแบบท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. กําหนด (แบบ ป.ป.ส.  
๖ - ๒๑ ถึง ๖ - ๒๘ ) และตอบุคคล ดังตอไปนี้  

  -  ในสวนกลาง ใหยื่นตอหัวหนาสวนราชการระดับกรม สําหรับขาราชการตํารวจใหยื่นตอ 
หัวหนาหนวยงานระดับผูบังคับการข้ึนไป  

  -  ในสวนภูมิภาค ใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัด สําหรับขาราชการตํารวจใหยื่นตอผูวาราชการ 
จังหวัดหรือผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 

  -  ขาราชการทหารใหยื่นตอผูบังคับการกรมหรือเทียบเทา  
เม่ือไดรับคําขอรับเงินสินบนเงินรางวัลแลว  ใหผูรับคําขอสงคําขอไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือ 

ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ภายใน ๓๐ วันนับแตวันรับคําขอ 

ระยะเวลาในการย่ืนคําขอ 
       การยื่นคําขอเงินสินบนเงินรางวัลสามารถแยกขอไดเปนครึ่งแรก ครึ่งหลัง หรือขอครั้งเดียว 
แลวแตกรณี แตจะตองไมพนระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนี้ 
 -  การยื่นคําขอรับเงินสินบนเงินรางวัลครึ่งแรก ใหยื่นภายใน ๙๐ วันนับแตวันจับกุม 
 -  การยื่นคําขอรับเงินสินบนเงินรางวัล ครึ่งหลังหรือขอครั้งเดียวใหยื่นภายใน ๑๘๐ วัน  
นับแตวันท่ีพนักงานอัยการมีคําสั่ง หรือศาลชั้นตนมีคําพิพากษา 
 -  การยื่นคําขอรับเงินชวยเหลือเฉพาะตัวกรณีเจาพนักงานหรือเจาหนาท่ีไดรับบาดเจ็บ/
เสียชีวิต หรือไดรับอันตรายใหยื่นภายใน ๑๘๐วัน นับแตวันท่ีเจาพนักงานหรือเจาหนาท่ีเสียชีวิต 
หรือไดรับอันตราย 
 -  การยื่นคําขอรับเงินรางวัลเพ่ิมพนักงานสอบสวนใหยื่นภายใน  ๑๘๐  วันนับแตวันท่ีจับกุม
หรือยึดไดยาเสพติด 

เกณฑการจายและอัตรา 
 ๑) เงินสินบนคํานวณจายตามปริมาณยาเสพติดของกลางและอัตราการจายขางทาย (๑๐๐%) 
 ๒) เงินรางวัลจาย ๓๕% ของเงินสินบนถาไมมีผูแจงความนําจับจายเงินรางวัลตามเกณฑการจาย 
เงินสินบนรวมกับเงินรางวลั (๑๓๕%) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



อัตราการจายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
แผนภมิูแสดงการย่ืนคาํขอและการพิจารณาจ่ายเงินสนิบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     (ยืน่ภายใน ๓๐ วนั) 

                                                                                                                                                        (ยืน่ภายใน ๓๐ วนั) 
 

ตรวจพิสูจน์  
 

  

 

 

 

  

ขอคร่ึงแรกภายใน ๙๐ วนั 
- แบบ ป.ป.ส. ๖-๒๑,๖-๒๒ 
   ๖-๒๓,๖-๒๗ 
- สาํเนาบนัทึกการจบักมุ 
- สาํเนาผลตรวจพิสูจน ์
 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการภาค 

 

ผูบ้ญัชาการตาํรวจภูธรภาค ๑-๙ 

คณะอนุกรรมการเงินสินบน

เงินรางวลั ๑-๙ 

ขอคร้ังเดียวภายใน ๑๘๐ วนั 
นบัแต่พนกังานอยัการสัง่/ 
ศาลชั้นตน้พิพากษา 

- สาํเนาคาํสัง่อยัการ 
- สาํเนาคาํพิพากษา  

ขอคร่ึงหลงัภายใน ๑๘๐ วนั 
นบัแต่พนกังานอยัการสัง่/ศาล

ชั้นตน้พิพากษา 
่  

ผูว้า่ราชการจงัหวดั/ผูบ้งัคบัการ

ตาํรวจภูธรจงัหวดั 

ตรวจสอบเอกสาร 
หลกัฐานคาํขอ 
 - ขอหลกัฐานเพ่ิมเติม 
 - ส่งเอกสารคืนแกไ้ข 
 - สอบสวนขอ้เทจ็จริงเพ่ิมเติม 

พิจารณาเบ้ืองตน้ 
ตรวจสอบกลัน่กรอง 
นาํขอ้มูลเขา้ระบบขอ้มูล 
เงินสินบนเงินรางวลั 

ตรวจสอบขอ้มูลเพ่ือสรุป

เสนอคณะอนุกรรมการ 

จบักมุพร้อมยาเสพติด 

ผูมี้อาํนาจรับแจง้ความ 

ปชช./ผูแ้จง้ความนาํจบั 

ขอคร่ึงแรกภายใน ๙๐ วนั 
- แบบ ป.ป.ส. ๖-๒๑, ๖-๒๒ 
  ๖-๒๓, ๖-๒๗     
- สาํเนาบนัทึกการจบักมุ 
- สาํเนาผลตรวจพิสูจน์  

- แอมเฟตามีนหรืออนุพนัธ์ของแอม

เฟตามีน ชนิดเมด็(ยาบา้) ตั้งแต่ 

๕๐,๐๐๑ เมด็ 
- เมทแอมเฟตามีน / เฮโรอีน / ฝ่ิน 

นํ้ าหนกัสุทธิตั้งแต่ ๑ กก. 

- กญัชา / กระท่อม นํ้ าหนกัสุทธิ 

ตั้งแต่ ๑๐ กก. 

 
ประชุมอนุมติัคาํขอ 

อนุมติั 
 

ฝ่ายการเงินตรวจสอบ 
เอกสารหลกัฐานอนุมติั 

   เสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัจ่าย 
 

การเบิกจ่าย 
 

 

ส่วนราชการผูย้ืน่คาํขอ 

-ส่วนกลาง ผูบ้งัคบัการตาํรวจ

ข้ึนไปหรืออธิบดี 
-ภูมิภาค ผูว้า่ราชการจงัหวดั/
ขา้ราชการตาํรวจยืน่ต่อผูบ้งัคบั

การข้ึนไป 

-ขา้ราชการทหารยืน่ต่อผูบ้งัคบั

การกรมข้ึนไป 
 

เลขาธิการ ป.ป.ส. 

ฝ่ายเลขา 
คณะอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ 
เงินสินบนเงินรางวลั 

- แอมเฟตามีนหรืออนุพนัธ์

ของแอมเฟตามีน ชนิดเมด็

(ยาบา้) ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ เมด็ 
- เมทแอมเฟตามีน / เฮโรอีน / 

ฝ่ิน นํ้ าหนกัสุทธิไม่เกิน ๑ กก. 

- กญัชา / กระท่อม นํ้ าหนกั

สุทธิไม่เกิน ๑๐ กก. 

ส่วนราชการในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
ของตาํรวจภูธรภาค ๑-๙ 

ตรวจพิสูจนย์าเสพติด 


