
เอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล 
ภายใต้โครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสําคัญตามหมายจับ ประจําปี 2565 

 
กรณีมีผู้ชี้ช่องให้เบาะแส ใช้เอกสารและหลักฐาน ดังน้ี 
 1. หนังสือขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล (กรณีมีผู้ช้ีช่องให้เบาะแส) (มจ.65-1)  
 2. หลักฐานการรับแจ้งข่าวเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ (กรณีมีผู้ช้ีช่องให้เบาะแส) (มจ.65-3) 
 3. แบบขอรับเงินและมอบฉันทะย่ืนขอรับเงินสินบนนําจับเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ (กรณีมีผู้ชี้ช่อง 
ให้เบาะแส) (มจ.65-4) พร้อมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มอบฉันทะลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
  4. แบบขอรับเงินและมอบฉันทะรับเงินรางวัลนําจับเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ (มจ.65-5)  

5. บันทึกการจับกุม  
6. รายงานประจําวันเก่ียวกับคดี  
7. หลักฐานยืนยันตัวตนการเสียชีวิต (กรณีเป้าหมายบุคคลตามหมายจับเสียชีวิต)  
8. หมายจับ (ถ้ามี) 
 

กรณีไม่มีผู้ช้ีช่องให้เบาะแส ใช้เอกสารและหลักฐาน ดังน้ี 
 1. หนังสือขอรับเงินรางวัล (กรณีไม่มีผู้ช้ีช่องให้เบาะแส) (มจ.65-2) 
 2. แบบขอรับเงินและมอบฉันทะรับเงินรางวัลนําจับเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ (มจ.65-5)  
 3. บันทึกการจับกุม  

4. รายงานประจําวันเก่ียวกับคดี  
5. หลักฐานยืนยันตัวตนการเสียชีวิต (กรณีเป้าหมายบุคคลตามหมายจับเสียชีวิต)  
6. หมายจับ (ถ้ามี) 

 



มจ.65-2 
 

หนังสือขอรบัเงินรางวัล  
ภายใต้โครงการประกาศสบืจับผูต้้องหาคดียาเสพตดิรายสําคญัตามหมายจับ ประจาํปี 2565 

(กรณีไม่มีผูช้ีช้่องให้เบาะแส) 

ส่วนราชการ ......................................................................................................................................................... 
ที่ ...................................................................... วันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ. ...................... 
เรื่อง  ขอรับเงินรางวัลในการจับกุมเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ ภายใต้โครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหา 
        คดียาเสพติดรายสําคัญตามหมายจับ ประจําปี 2565 
 
เรียน  เลขาธิการ ป.ป.ส. / ประธานอนุกรรมการกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

        ด้วยข้าพเจ้า ................................................................... ตําแหน่ง .................................................... 
สังกัด ......................................................................................... เป็นหัวหน้าชุดจับกุม มีความประสงค์ขอรับเงิน
รางวัลในการจับกุมเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ ภายใต้โครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด 
รายสําคัญตามหมายจับ ประจําปี 2565 ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
        ๑. ช่ือเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ ............................................................. เช้ือชาติ ...........................  
            สัญชาติ ................. ที่อยู่ ...................................................................................................................... 
        ๒. ข้อหา .................................................................................................................................................... 
   ตามหมายจับที่ ..................................................................................................................................... 
        3. วัน เดือน ปี ที่จับกุม .......................................................... เลขคดีอาญาที่ ......................................... 
        4. สถานที่จับกุม....................................................................... นําส่งตัวไปที่............................................. 
            เพ่ือดําเนินคดี เมื่อวันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. ................ 
ทั้งน้ี ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบ ดังน้ี 

�   แบบขอรับเงินและมอบฉันทะรับเงินรางวัลนําจับเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ (มจ.65-5) 
�   บันทึกการจับกุม  
�   รายงานประจําวันเก่ียวกับคดี 
�   หลักฐานยืนยันตัวตนการเสียชีวิต (กรณีเป้าหมายบุคคลตามหมายจับเสียชีวิต) 
�   หมายจับ (ถ้ามี) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเบิกจ่ายเงินรางวัลให้กับข้าพเจ้าและผู้ร่วมดําเนินการจับกุมเป้าหมาย
บุคคลตามหมายจับ ภายใต้หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัลตามหมายจับ โครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหา 
คดียาเสพติดรายสําคัญตามหมายจับ ประจําปี 2565 โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่าคดีน้ียังไม่มีการขอรับ 
เงินรางวัลในการจับกุมเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ ภายใต้โครงการน้ีมาก่อน 
 
 

                    ลงช่ือ ............................................ ผู้ขอรับเงิน/หัวหน้าชุดจับกุม                
                                   (............................................)   

 
 

 
คํารบัรอง... 
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คํารบัรองของผูบ้ังคบับญัชา 

        ข้าพเจ้า ............................................................ ตําแหน่ง .................................................................... 
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับเงินรางวัล ขอรับรองว่า ผู้ขอรับเงินรางวัลเป็นผู้จับกุมเป้าหมายบุคคล 
ตามหมายจับ ภายใต้โครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสําคัญตามหมายจับ ประจําปี 2565 จริง 
และเป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินรางวัล 
   
 

                  ลงช่ือ ............................................ ผู้บังคับบัญชา                
                         (..........................................)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................................................................................................................................................   
หมายเหตุ   ผู้รับรอง หมายถึง ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับการ หรือผู้อํานวยการกอง/สํานัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป    
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หลกัฐานการรบัแจ้งข่าวเปา้หมายบคุคลตามหมายจับ  
ภายใต้โครงการประกาศสบืจับผูต้้องหาคดียาเสพตดิรายสําคญัตามหมายจับ ประจําปี 2565 

(กรณีมีผู้ชี้ช่องให้เบาะแส) 

                        เขียนที ่.................................... 
                               วันที่ ......... เดือน .........................  พ.ศ. ........... 

 ข้าพเจ้า ............................................................ ตําแหน่ง .................................................................... 
สังกัด ..................................................................... เป็นผู้รับแจ้งข่าวเป้าหมายบุคคลตามหมายจับจากผู้แจ้งข่าว 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผู้แจ้งข่าวช่ือ ............................................................................................................ อายุ ................ ปี         
อยู่บ้านเลขที่ ..................... ตรอก/ซอย .................................... หมู่ที่ .................. ถนน .....................................  
ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ................................................. 
ขอแจ้งข้อมูลเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ ภายใต้โครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสําคัญ 
ตามหมายจับ ประจําปี 2565 ดังน้ี  

1. บุคคลตามหมายจับช่ือ .................................................................................................................... 
2. หมายจับที่ .......................................................................................................................................  
3. พักอาศัยหรือหลบซ่อนตัวอยู่ที่ ........................................................................................................ 
4. พฤติการณ์หรือข้อมูลสําคัญเก่ียวกับถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ที่พบตัวเป็นประจํา ................................ 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 
5. วัน เดือน ปี และเวลาที่พบตัว ......................................................................................................... 

 ทั้งน้ี ผู้แจ้งข่าวได้รับหลักฐานการรับแจ้งข่าวเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ ภายใต้โครงการประกาศ 
สืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสําคัญตามหมายจับ ประจําปี 2565 (กรณีมีผู้ช้ีช่องให้เบาะแส) มีข้อความ
ถูกต้องตรงกัน จํานวน ๑ ฉบับ ไว้แล้ว 
 
          ลงช่ือ .......................................... ผู้แจ้งข่าว  ลงช่ือ .......................................... ผู้รับแจ้งข่าว 
        (........................................)             (........................................)   
 
     ลงช่ือ ............................................ ผู้บังคับบัญชาของผู้รับแจ้งขา่ว                
                      (..........................................)   
     ตําแหน่ง ........................................ 
 

...............................................................................................................................................................................   
หมายเหตุ - ผู้แจ้งข่าว หมายถึง สายลับหรือประชาชนผู้แจ้งเบาะแส 

 - ผู้รับรอง หมายถึง ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับการ หรือผู้อํานวยการกอง/สํานัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป    
 - ให้ผู้รับแจ้งข่าวจัดทําใบรับแจ้งข่าวตามแบบที่สํานักงาน ป.ป.ส. กําหนด เป็นจํานวน 3 ฉบับ 
    มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยจัดส่งให้สํานักงาน ป.ป.ส. จํานวน 1 ฉบับ ผู้แจ้งข่าว 1 ฉบับ  
      และผู้รับแจ้งข่าวเก็บรักษาไว้ 1 ฉบับ เพ่ือเป็นหลักฐาน 



มจ.65-4 

แบบขอรบัเงนิและมอบฉันทะย่ืนขอรบัเงินสินบนนําจับเปา้หมายบคุคลตามหมายจบั  
ภายใต้โครงการประกาศสบืจับผูต้้องหาคดียาเสพตดิรายสําคญัตามหมายจับ ประจาํปี 2565 

(กรณีมีผู้ชี้ช่องให้เบาะแส) 

เขียนที่ ......................................... 
                           วันที ่......... เดือน ............................  พ.ศ. ............. 

เรื่อง  ขอรับเงินและมอบฉันทะยื่นขอรับเงินสินบนนําจับเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ ภายใต้โครงการประกาศ 
  สืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสําคัญตามหมายจับ ประจําปี 2565 

เรียน  เลขาธิการ ป.ป.ส. / ประธานอนุกรรมการกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ตามท่ีข้าพเจ้า .............................................. ได้แจ้งข่าวไว้ต่อ .................................................            
ตําแหน่ง ................................................................... สังกัด .................................................................................
เมื่อวันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. .................. และได้มีการจับกุมเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ
ช่ือ ................................................................................ หมายจับที่ .............................. ตามท่ีแจ้งข่าวไว้แล้ว 
ต้ังแต่วันที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. ........... ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับเงินสินบนนําจับเป้าหมาย
บุคคลตามหมายจับ ภายใต้โครงการประกาศสืบจับผู้ ต้องหาคดียาเสพติดรายสําคัญตามหมายจับ  
ประจําปี 2565 ผ่านบัญชีธนาคาร......................................... สาขา .............................................................. 
ช่ือบัญชี ............................................................................. เลขที่บัญชี ................................................................  
พร้อมน้ีได้แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องเพ่ือประกอบการจ่ายเงินสินบน 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้แจ้งข่าว ซึ่งนําไปสู่การจับกุมเป้าหมายบุคคลตามหมายจับน้ีจริง และขอรับเงิน 
โดยมอบฉันทะให้ .................................................................. ตําแหน่ง ...............................................................  
สังกัด ................................................................................ (หัวหน้าชุดจับกุม) เป็นผู้ย่ืนขอรับเงินสินบนนําจับ
เป้าหมายบุคคลตามหมายจับ ซึ่งข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงิน ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัลตามหมายจับ 
โครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสําคัญตามหมายจับ ประจําปี 2565 จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้าด้วย 

ลงช่ือ ............................................... ผู้มอบฉันทะ 
       (................................................)  

 

คํารบัรองของผู้รบัมอบฉันทะ 
 ข้าพเจ้า ......................................................................... ตําแหน่ง .........................................................  
สังกัด ................................................................ (หัวหน้าชุดจับกุม) ยินยอมเป็นผู้รับมอบฉันทะยื่นขอรับ 
เงินสินบนนําจับเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ ภายใต้โครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสําคัญ
ตามหมายจับ ประจําปี 2565 แทนผู้มอบฉันทะตามรายช่ือในหนังสือฉบับน้ี  

ลงช่ือ ............................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
       (................................................)  
ลงช่ือ ............................................... พยาน 
       (................................................) 

   ลงช่ือ ............................................... พยาน 
                                                                     (................................................) 
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แบบขอรบัเงนิและมอบฉันทะรับเงินรางวัลนําจับเปา้หมายบคุคลตามหมายจับ  
ภายใต้โครงการประกาศสบืจับผูต้้องหาคดียาเสพตดิรายสําคญัตามหมายจับ ประจาํปี 2565 

                 เขียนที่ .........................................  
                           วันที ่......... เดือน ............................  พ.ศ. .............  

เรื่อง  ขอรับเงินรางวัลนําจับเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ ภายใต้โครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด 
        รายสําคัญตามหมายจับ ประจําปี 2565 

เรียน  เลขาธิการ ป.ป.ส. / ประธานอนุกรรมการกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ข้าพเจ้าผู้มีรายช่ือและสังกัดปรากฏตามท้ายหนังสือฉบับน้ี จํานวน ......... ราย เป็นผู้ร่วมทําการจับกุม 
เป้าหมายบุคคลตามหมายจับช่ือ ........................................................... หมายจับที่ ........................................ 
เมื่อวันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. ............ มีความประสงค์ขอรับเงินรางวัลนําจับเป้าหมาย 
บุคคลตามหมายจับ ภายใต้โครงการประกาศสืบจับผู้ ต้องหาคดียาเสพติดรายสําคัญตามหมายจับ  
ประจําปี 2565 ข้าพเจ้าผู้มีรายช่ือและสังกัดปรากฏตามท้ายหนังสือฉบับน้ี จํานวน . . . . . . . . . ราย  
ขอรับรองว่า เป็นผู้ร่วมดําเนินการจับกุมเป้าหมายบุคคลตามหมายจับน้ีจริง และขอรับเงินโดยมอบฉันทะ 
ให้ .................................................................... ตําแหน่ง .............................................................................. 
สังกัด ................................................................ (หัวหน้าชุดจับกุม) เป็นผู้รับเงินรางวัลนําจับเป้าหมายบุคคล
ตามหมายจับแทนข้าพเจ้าตามรายช่ือข้างท้ายน้ี และได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

ลงช่ือ ........................................ ผู้มอบฉันทะ ลงช่ือ ........................................ ผู้มอบฉันทะ 
       (.......................................)          (.......................................) 

ลงช่ือ ........................................ ผู้มอบฉันทะ ลงช่ือ ........................................ ผู้มอบฉันทะ 
       (.......................................)          (.......................................) 

ลงช่ือ ........................................ ผู้มอบฉันทะ ลงช่ือ ........................................ ผู้มอบฉันทะ 
       (.......................................)          (.......................................) 

ลงช่ือ ........................................ ผู้มอบฉันทะ ลงช่ือ ........................................ ผู้มอบฉันทะ 
       (.......................................)          (.......................................) 

 

คํารบัรองของผู้รบัมอบฉันทะ 

 ข้าพเจ้า ......................................................................... ตําแหน่ง .........................................................  
สังกัด ................................................................ (หัวหน้าชุดจับกุม) ยินยอมเป็นผู้รับมอบฉันทะรับเงินรางวัล 
นําจับเป้าหมายบุคคลตามหมายจับ ภายใต้โครงการประกาศสืบจับผู้ ต้องหาคดียาเสพติดรายสําคัญ 
ตามหมายจับ ประจําปี 2565 แทนผู้มอบฉันทะตามรายช่ือในหนังสือฉบับน้ี ข้าพเจ้ามีความผูกพันที่จะนํา 
เงินรางวัลดังกล่าวไปจ่ายให้แก่ผู้มอบฉันทะต่อไป 

ลงช่ือ ............................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
       (................................................)  
ลงช่ือ ............................................... พยาน 
       (................................................) 

   ลงช่ือ ............................................... พยาน 
                                                                     (................................................) 
 
 



หลักเกณฑการเบิกจายเงินรางวัลตามหมายจับ 
โครงการประกาศสืบจับผูตองหาคดียาเสพติดรายสำคัญตามหมายจับ ประจำป ๒๕๖๕ 

 
๑. ข้ันตอนการปฏิบัติการรับแจงเบาะแสขอมูลขาวสารเปาหมายบุคคลตามหมายจับ 

๑.๑ สำนักงาน ป.ป.ส. รับแจงเบาะแสบุคคลตามหมายจับ ผานชองทาง สายดวน ๑๓๘๖ หรือแจง 
ไปยงั สำนกังาน ปปส. ภาค ๑ - ๙/กทม. หรือกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด หรือกองบัญชาตำรวจ
นครบาลหรือตำรวจภธูรภาค ๑ - ๙ หรอืกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรือหนวยอ่ืน ๆ ของทางราชการ
ท่ีมีอำนาจบังคับใชกฎหมายดานการปราบปรามยาเสพติด โดยเจาหนาท่ีจะดำเนินการบันทึกขอมูลท่ีไดรับแจงขาว
โดยละเอียดตามเอกสาร “หลักฐานการรับแจงขาวบุคคลตามหมายจับ”   

๑.๒ ใหผูรับแจงเบาะแสขอมูลขาวสารบุคคลตามหมายจับ สงแบบรับแจงขาวบุคคลตามหายจับใหกับ
เจาหนาท่ีชุดปฏิบัติการในพ้ืนท่ีหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการสืบสวนจับกุมทันที  

๑.๓ เมื่อมีการจับกุมผูตองหาตามประกาศสืบจับ ใหชุดจับกุมประสานพนักงานสอบสวนเจาของคดี 
ทำการถอนหมาย และแจงใหไปยังสำนักงาน ปปส. ภาค ๑ - ๙/กทม. หรือสำนักปราบปรามยาเสพติด 
สำนักงาน ป.ป.ส. ทราบเพ่ือดำเนินการลบขอมูลผูถูกจับกุมออกจากการประกาศสืบจับภายในวันท่ีถอนหมายจับ 

 
๒. หลักเกณฑการจายเงินสินบนรางวัล 

๒.๑ การจายเงินรางวัลนำจับบุคคลตามหมาย สามารถดำเนินการไดโดยตองไดร ับการอนุมัติ 
จากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินอนุมัติโครงการฯ โดยมีผลบังคับใชตั ้งแตหวงวันที ่ ๑ มกราคม -  
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ ใหจ ายเง ินรางว ัลนำจ ับเมื ่อมีการจ ับกุมเปาหมายบุคคลตามหมายจับตามบัญชีรายชื่อ 
ของโครงการฯ แตในกรณีท่ีเปาหมายบุคคลตามหมายจับยอมเขามอบตัวตอเจาหนาท่ีดวยตัวเอง หรือถูกอายัดตัว 
จะไมสามารถจายเงินรางวัลนำจับได 

๒.๓ กรณีที่หนวยงานของตางประเทศเปนผูจับกุมเปาหมายบุคคลตามหมายจับ ใหมีการประสานงาน
และสงตัวผู ตองหากลับมาดำเนินกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายไทยแลว จึงใหจายเงินรางวัลนำจับ 
โดยดำเนินการจายผานหนวยงานของประเทศไทยท่ีไดรับการประสานงาน 

๒.๔ สัดสวนการจายเงินรางวัลนำจับ 
- กรณีมีผูชี้ชองใหเบาะแส จายผูแจงเบาะแส รอยละ ๗๕ และจายเจาหนาท่ีผูจับกุม รอยละ ๒๕ 
- กรณีไมมีผูชี้ชองใหเบาะแส จายเจาหนาท่ีผูจับกุม รอยละ ๑๐๐ 
- ถาคดีใดมีผูแจงความนำจับหรือเจาหนาที่ผูจับกุมหลายคน ใหจายเงินสินบนรางวัลใหกับ 

ผูแจงความนำจับหรือเจาหนาท่ีผูจับกุม ตามสัดสวนท่ีกำหนด โดยใหแบงเทา ๆ กันทุกคน 
๒.๕ ผูแจงเบาะแสหรือผูแจงความนำจับ ตองไมเปนผูซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีในการปราบปรามตามกฎหมาย

เก่ียวกับยาเสพติด 
๒.๖ กรณีเปาหมายบคุคลตามหมายจับเสียชวีิต ในระหวางเจาหนาทีจ่บักุม ใหมีการดำเนินการชนัสูตร 

ตรวจหาเอกลักษณของบุคคลตามกฎหมายและมีรายงานยืนยันวาเปนศพเปาหมายผูตองหาตามหมายจับจริง 
จึงใหจายเงินสินบนรางวัล 
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๒.๗ กรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามหลกัเกณฑนี้ หรือกรณีมีขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิของผูแจงเบาะแส
หรือเจาหนาที่ ใหผูที่เกี่ยวของในการกำหนดหลักเกณฑโครงการประกาศสืบจับผูตองหาคดียาเสพติดรายสำคัญ
ตามหมายจับ ประจำป ๒๕๖๕ ใหเสนอเลขาธิการ ป.ป.ส. พิจารณาและมีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัย  
และใหถือเปนท่ีสุด 

 
๓. เอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินสินบนรางวัล 

๓ .๑ กรณีเม ื ่อม ีการจ ับกุมเป าหมายบุคคลตามหมายจับได แลว ให ดำเน ินการประสานงาน 
ในการรวบรวมเอกสารหลักฐานสงให สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อรวบรวมเอกสาร
หลักฐานและรายละเอียดในฐานะผูรบัผดิชอบโครงการฯ เพื่อประสานกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ดำเนินการเบิกจายเงินรางวัลนำจับแกผูชี้ชองใหเบาะแสหรือเจาหนาท่ีผูจับกุมตอไปดังนี้ 

๓.๑.๑ ระดับพื ้นที ่ ประกอบดวย กองบัญชาตำรวจนครบาลหรือตำรวจภูธรภาค ๑ - ๙  
หรือหนวยอื ่น ๆ ของทางราชการในพื ้นที ่ท ี ่ม ีอำนาจบังคับใชกฎหมายดานการปราบปรามยาเสพติด  
ใหประสานงานไปยงั สำนกังาน ปปส.ภาค ๑ - ๙/กทม.  

๓.๑.๒ สวนกลาง ประกอบดวย กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และกองบัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลาง หรือหนวยอื ่น ๆ ของทางราชการในพื ้นที ่ส วนกลางที ่มีอำนาจบังคับใชกฎหมาย 
ดานการปราบปรามยาเสพติด ใหประสานงานไปยงัสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.  

๓.๒ เอกสารประกอบ 
๓.๒.๑ หนังสือขอรับเงินสินบนรางวัลจากหนวยงานระดับกองบังคับการข้ึนไป  
๓.๒.๒ หนังสือมอบฉันทะรับเงินรางวัลนำจับ   
๓.๒.๓ แบบขอรับเงินสินบนและมอบฉันทะรับเงินสินบนนำจับตามหมาย (กรณีชี้ชองใหเบาะแส) 
๓.๒.๔ หลักฐานการรับแจงขาวบุคคลตามหมายจับ (กรณีชี้ชองใหเบาะแส)  
๓.๒.๕ บันทึกการจับกุม รายงานประจำวันเก่ียวกับคดี 
๓.๒.๖ หลักฐานการยืนยันตัวตนการเสียชีวิต กรณีเสียชีวิต 

  ๓.๒.๗ กรณีมีการจับกุมผูตองหาในตางประเทศ ใหประสานสำนักปราบปราม สำนักงาน ป.ป.ส. 
พรอมหนังสือการประสานสงตัวเปาหมายบุคคลตามหมายจับกลบัมาดำเนินคดีในประเทศไทย (กรณีหนวยงาน
ของตางประเทศเปนผูจับกุม) 
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ตารางแสดงหลักเกณฑการพิจารณาอัตราเงินสินบนรางวัลหมายจับ 
โครงการประกาศสีบจับผูตองหาคดียาเสพติดรายสำคัญตามหมายจับ ประจำป ๒๕๖๕ 

 
ลำดับ กลุมผูท่ีมีหมายจับ จำนวนเงินรางวัลนำจับ (บาท) 

๑ กลุมที่ ๑ กลุมที่มีหมายจับในคดียาเสพติดขอหา ผลิต นำเขา 
สงออก จำหนาย ครอบครองเพื่อการคายาเสพติด ความผิด
ฐานสมคบหรือสนับสนุนชวยเหลือ ตามพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และประมวลกฎหมายยาเสพติด 

รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒ กลุมที่ ๒ กลุมที่มีหมายจับในกลุมที่ ๑ และเปนบุคคลที่มี
พฤติการณคายาเสพติดมาอยางตอเนื่อง หรือผูเกี่ยวของรวม
กระบวนการหลายคน หรือทำหนาที่ในหลายบทบาท หรือมี
การดำเนินการเชื่อมโยงครอบคลุมในหลายพ้ืนท่ี  

รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

๓ กลุมที่ ๓ กลุมที่มีหมายจับในกลุมที่ ๒ มีบทบาททำหนาท่ี
เปนหัวหนา หรือ เปนผูสั ่งการ หรือ เปนผูมีหนาที่จัดการ 
ในเครือขาย ซ่ึงมีความสำคัญในขายงาน 

รายละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๔ กลุมท่ี ๔ กลุมท่ีอยูในตางประเทศ แบงออกเปนดังนี้  
      - กลุ ม ๔.๑ : ผู ท ี ่ม ีหมายจับจากกลุ มที ่ ๑ ยังไมมี 

การเคลื่อนไหวในการคาหรือไมมีบทบาทสำคัญ 
รายละไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

- กลุม ๔.๒ : ผูท่ีมีหมายจับจากกลุมท่ี ๒ รายละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

- กลุ ม ๔.๓ : ผ ู ท ี ่ม ีหมายจับจากกลุ มท ี ่ ๓ รวมถึง 
กลุมท่ี ๑ และ กลุมท่ี ๒ ท่ียังมีความเคลื่อนไหว (รายละเอียด
ตามตารางแสดงหลักเกณฑการพิจารณาอัตราเงินสินบน
รางวัลหมายจับฯ กลุมท่ี 4.3 ท่ีแนบ) 

รายละไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(รายละเอียดตามตารางแสดงหลักเกณฑ

การพิจารณาอัตราเงินสินบน 
รางวัลหมายจับฯ กลุมท่ี 4.3 ท่ีแนบ) 

 
------------------------------------ 



1 ล้านบาท 2 ล้านบาท 3 ล้านบาท 4 ล้านบาท 5 ล้านบาท 1 ล้านบาท 2 ล้านบาท 3 ล้านบาท 4 ล้านบาท 5 ล้านบาท 1 ล้านบาท 2 ล้านบาท 3 ล้านบาท 4 ล้านบาท 5 ล้านบาท 1 ล้านบาท 2 ล้านบาท 3 ล้านบาท 4 ล้านบาท 5 ล้านบาท
1. บทบาทนักค้า เป็นหัวหน้า
หรือสั่งการ
2. เครือข่ายที่มีความสําคัญ 
เชื่อมโยงกับหลายเครือข่าย 
หลายพื้นที่ และต่างประเทศ
3. ปริมาณยาเสพติดที่นักค้า
มีพฤติการณ์ในการลักลอบ
ลําเลียงมาจําหน่าย ที่มี
ความถี่สูงหรือมีปริมาณมาก
อย่างต่อเนื่องใน 1 ปี

ไม่เกิน 
1,999,999 

เม็ด

2,000,000 -
2,999,999 

เม็ด

3,000,000 -
3,999,999 

เม็ด

4,000,000 - 
4,999,999 

เม็ด

ตั้งแต่ 
5,000,000 
เม็ดขึ้นไป

ไม่เกิน 
99 กก.

100 - 
299 กก.

300 -
399 กก.

400 -
499 กก.

ตั้งแต่
500 กก.
ขึ้นไป

ไม่เกิน 
99 กก.

100 - 
299 กก.

300 -
399 กก.

400 -
499 กก.

ตั้งแต่
500 กก.
ขึ้นไป

ไม่เกิน 
99 กก.

100 - 
299 กก.

300 -
399 กก.

400 -
499 กก.

ตั้งแต่
500 กก.
ขึ้นไป

4. ทรัพย์สินที่สามารถพิสูจน์
ทราบ/เงินหมุนเวียน
ภายใน 1 ปี 

 100 ล้านบาท 200 - 300 
ล้านบาท
ขึ้นไป

300 - 400 
ล้านบาท
ขึ้นไป

400 - 500 
ล้านบาท
ขึ้นไป

ตั้งแต่
500 

ล้านบาท
ขึ้นไป

 100 
ล้านบาท

200 - 300 
ล้านบาท
ขึ้นไป

300 - 400 
ล้านบาท
ขึ้นไป

400 - 500 
ล้านบาท
ขึ้นไป

ตั้งแต่
500 

ล้านบาท
ขึ้นไป

 100 
ล้านบาท

200 - 300 
ล้านบาท
ขึ้นไป

300 - 400 
ล้านบาท
ขึ้นไป

400 - 500 
ล้านบาท
ขึ้นไป

ตั้งแต่
500 

ล้านบาท
ขึ้นไป

 100 
ล้านบาท

200 - 300 
ล้านบาท
ขึ้นไป

300 - 400 
ล้านบาท
ขึ้นไป

400 - 500 
ล้านบาท
ขึ้นไป

ตั้งแต่
500 

ล้านบาท
ขึ้นไป

5. ทรัพย์สินที่มีการยึด อายัด
ทรัพย์สินที่ ลปส. มีคําสั่งแล้ว
หรือจะสามารถตรวจยึดได้ 
ภายใน 1 ปี 

 10 ล้านบาท 20 - 30 
ล้านบาท
ขึ้นไป

30 - 40 
ล้านบาท
ขึ้นไป

40 - 50 
ล้านบาท
ขึ้นไป

ตั้งแต่ 50 
ล้านบาท
ขึ้นไป

 10 
ล้านบาท

20 - 30 
ล้านบาท
ขึ้นไป

30 - 40 
ล้านบาท
ขึ้นไป

40 - 50 
ล้านบาท
ขึ้นไป

ตั้งแต่ 50 
ล้านบาท
ขึ้นไป

 10 
ล้านบาท

20 - 30 
ล้านบาท
ขึ้นไป

30 - 40 
ล้านบาท
ขึ้นไป

40 - 50 
ล้านบาท
ขึ้นไป

ตั้งแต่ 50 
ล้านบาท
ขึ้นไป

 10 
ล้านบาท

20 - 30 
ล้านบาท
ขึ้นไป

30 - 40 
ล้านบาท
ขึ้นไป

40 - 50 
ล้านบาท
ขึ้นไป

ตั้งแต่ 50 
ล้านบาท
ขึ้นไป

หัวหน้าหรือสั่งการ หัวหน้าหรือสั่งการ หัวหน้าหรือสั่งการ หัวหน้าหรือสั่งการ

จําหน่ายในประเทศ หรือ นําผ่านไปประเทศที่สาม จําหน่ายในประเทศ หรือ นําผ่านไปประเทศที่สาม จําหน่ายในประเทศ หรือ นําผ่านไปประเทศที่สาม จําหน่ายในประเทศ หรือ นําผ่านไปประเทศที่สาม

หมายเหตุ จะตรงตามหลักเกณฑ์ต่อเมื่อมีพฤติการณ์ตามข้อ 1 และ 2 ประกอบกับพฤติการณ์ตามข้อ 3 หรือ 4 หรือ 5 อย่างน้อย 1 ข้อ

ตารางแสดงหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราเงินสินบนรางวัลหมายจับ โครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสําคัญ ประจําปี 2565 กลุ่มที่ 4.3

พฤติการณ์
ยาบ้า ไอซ์  กัญชา คีตามีน

เงินรางวัล เงินรางวัล เงินรางวัล เงินรางวัล



หลักเกณฑการเบิกจายเงินรางวัลตามหมายจับ 
โครงการประกาศสืบจับผูตองหาคดียาเสพติดรายสำคัญตามหมายจับ ประจำป ๒๕๖๕ 

 
๑. ข้ันตอนการปฏิบัติการรับแจงเบาะแสขอมูลขาวสารเปาหมายบุคคลตามหมายจับ 

๑.๑ สำนักงาน ป.ป.ส. รับแจงเบาะแสบุคคลตามหมายจับ ผานชองทาง สายดวน ๑๓๘๖ หรือแจง 
ไปยงั สำนกังาน ปปส. ภาค ๑ - ๙/กทม. หรือกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด หรือกองบัญชาตำรวจ
นครบาลหรือตำรวจภธูรภาค ๑ - ๙ หรอืกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรือหนวยอ่ืน ๆ ของทางราชการ
ท่ีมีอำนาจบังคับใชกฎหมายดานการปราบปรามยาเสพติด โดยเจาหนาท่ีจะดำเนินการบันทึกขอมูลท่ีไดรับแจงขาว
โดยละเอียดตามเอกสาร “หลักฐานการรับแจงขาวบุคคลตามหมายจับ”   

๑.๒ ใหผูรับแจงเบาะแสขอมูลขาวสารบุคคลตามหมายจับ สงแบบรับแจงขาวบุคคลตามหายจับใหกับ
เจาหนาท่ีชุดปฏิบัติการในพ้ืนท่ีหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการสืบสวนจับกุมทันที  

๑.๓ เมื่อมีการจับกุมผูตองหาตามประกาศสืบจับ ใหชุดจับกุมประสานพนักงานสอบสวนเจาของคดี 
ทำการถอนหมาย และแจงใหไปยังสำนักงาน ปปส. ภาค ๑ - ๙/กทม. หรือสำนักปราบปรามยาเสพติด 
สำนักงาน ป.ป.ส. ทราบเพ่ือดำเนินการลบขอมูลผูถูกจับกุมออกจากการประกาศสืบจับภายในวันท่ีถอนหมายจับ 

 
๒. หลักเกณฑการจายเงินสินบนรางวัล 

๒.๑ การจายเงินรางวัลนำจับบุคคลตามหมาย สามารถดำเนินการไดโดยตองไดร ับการอนุมัติ 
จากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินอนุมัติโครงการฯ โดยมีผลบังคับใชตั ้งแตหวงวันที ่ ๑ มกราคม -  
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

๒.๒ ใหจ ายเง ินรางว ัลนำจ ับเมื ่อมีการจ ับกุมเปาหมายบุคคลตามหมายจับตามบัญชีรายชื่อ 
ของโครงการฯ แตในกรณีท่ีเปาหมายบุคคลตามหมายจับยอมเขามอบตัวตอเจาหนาท่ีดวยตัวเอง หรือถูกอายัดตัว 
จะไมสามารถจายเงินรางวัลนำจับได 

๒.๓ กรณีที่หนวยงานของตางประเทศเปนผูจับกุมเปาหมายบุคคลตามหมายจับ ใหมีการประสานงาน
และสงตัวผู ตองหากลับมาดำเนินกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายไทยแลว จึงใหจายเงินรางวัลนำจับ 
โดยดำเนินการจายผานหนวยงานของประเทศไทยท่ีไดรับการประสานงาน 

๒.๔ สัดสวนการจายเงินรางวัลนำจับ 
- กรณีมีผูชี้ชองใหเบาะแส จายผูแจงเบาะแส รอยละ ๗๕ และจายเจาหนาท่ีผูจับกุม รอยละ ๒๕ 
- กรณีไมมีผูชี้ชองใหเบาะแส จายเจาหนาท่ีผูจับกุม รอยละ ๑๐๐ 
- ถาคดีใดมีผูแจงความนำจับหรือเจาหนาที่ผูจับกุมหลายคน ใหจายเงินสินบนรางวัลใหกับ 

ผูแจงความนำจับหรือเจาหนาท่ีผูจับกุม ตามสัดสวนท่ีกำหนด โดยใหแบงเทา ๆ กันทุกคน 
๒.๕ ผูแจงเบาะแสหรือผูแจงความนำจับ ตองไมเปนผูซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีในการปราบปรามตามกฎหมาย

เก่ียวกับยาเสพติด 
๒.๖ กรณีเปาหมายบคุคลตามหมายจับเสียชวีิต ในระหวางเจาหนาทีจ่บักุม ใหมีการดำเนินการชนัสูตร 

ตรวจหาเอกลักษณของบุคคลตามกฎหมายและมีรายงานยืนยันวาเปนศพเปาหมายผูตองหาตามหมายจับจริง 
จึงใหจายเงินสินบนรางวัล 
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๒.๗ กรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามหลกัเกณฑนี้ หรือกรณีมีขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิของผูแจงเบาะแส
หรือเจาหนาที่ ใหผูที่เกี่ยวของในการกำหนดหลักเกณฑโครงการประกาศสืบจับผูตองหาคดียาเสพติดรายสำคัญ
ตามหมายจับ ประจำป ๒๕๖๕ ใหเสนอเลขาธิการ ป.ป.ส. พิจารณาและมีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัย  
และใหถือเปนท่ีสุด 

 
๓. เอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินสินบนรางวัล 

๓ .๑ กรณีเม ื ่อม ีการจ ับกุมเป าหมายบุคคลตามหมายจับได แลว ให ดำเน ินการประสานงาน 
ในการรวบรวมเอกสารหลักฐานสงให สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อรวบรวมเอกสาร
หลักฐานและรายละเอียดในฐานะผูรบัผดิชอบโครงการฯ เพื่อประสานกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ดำเนินการเบิกจายเงินรางวัลนำจับแกผูชี้ชองใหเบาะแสหรือเจาหนาท่ีผูจับกุมตอไปดังนี้ 

๓.๑.๑ ระดับพื ้นที ่ ประกอบดวย กองบัญชาตำรวจนครบาลหรือตำรวจภูธรภาค ๑ - ๙  
หรือหนวยอื ่น ๆ ของทางราชการในพื ้นที ่ท ี ่ม ีอำนาจบังคับใชกฎหมายดานการปราบปรามยาเสพติด  
ใหประสานงานไปยงั สำนกังาน ปปส.ภาค ๑ - ๙/กทม.  

๓.๑.๒ สวนกลาง ประกอบดวย กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และกองบัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลาง หรือหนวยอื ่น ๆ ของทางราชการในพื ้นที ่ส วนกลางที ่มีอำนาจบังคับใชกฎหมาย 
ดานการปราบปรามยาเสพติด ใหประสานงานไปยงัสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.  

๓.๒ เอกสารประกอบ 
๓.๒.๑ หนังสือขอรับเงินสินบนรางวัลจากหนวยงานระดับกองบังคับการข้ึนไป  
๓.๒.๒ หนังสือมอบฉันทะรับเงินรางวัลนำจับ   
๓.๒.๓ แบบขอรับเงินสินบนและมอบฉันทะรับเงินสินบนนำจับตามหมาย (กรณีชี้ชองใหเบาะแส) 
๓.๒.๔ หลักฐานการรับแจงขาวบุคคลตามหมายจับ (กรณีชี้ชองใหเบาะแส)  
๓.๒.๕ บันทึกการจับกุม รายงานประจำวันเก่ียวกับคดี 
๓.๒.๖ หลักฐานการยืนยันตัวตนการเสียชีวิต กรณีเสียชีวิต 

  ๓.๒.๗ กรณีมีการจับกุมผูตองหาในตางประเทศ ใหประสานสำนักปราบปราม สำนักงาน ป.ป.ส. 
พรอมหนังสือการประสานสงตัวเปาหมายบุคคลตามหมายจับกลบัมาดำเนินคดีในประเทศไทย (กรณีหนวยงาน
ของตางประเทศเปนผูจับกุม) 
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ตารางแสดงหลักเกณฑการพิจารณาอัตราเงินสินบนรางวัลหมายจับ 
โครงการประกาศสีบจับผูตองหาคดียาเสพติดรายสำคัญตามหมายจับ ประจำป ๒๕๖๕ 

 
ลำดับ กลุมผูท่ีมีหมายจับ จำนวนเงินรางวัลนำจับ (บาท) 

๑ กลุมที่ ๑ กลุมที่มีหมายจับในคดียาเสพติดขอหา ผลิต นำเขา 
สงออก จำหนาย ครอบครองเพื่อการคายาเสพติด ความผิด
ฐานสมคบหรือสนับสนุนชวยเหลือ ตามพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และประมวลกฎหมายยาเสพติด 

รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒ กลุมที่ ๒ กลุมที่มีหมายจับในกลุมที่ ๑ และเปนบุคคลที่มี
พฤติการณคายาเสพติดมาอยางตอเนื่อง หรือผูเกี่ยวของรวม
กระบวนการหลายคน หรือทำหนาที่ในหลายบทบาท หรือมี
การดำเนินการเชื่อมโยงครอบคลุมในหลายพ้ืนท่ี  

รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

๓ กลุมที่ ๓ กลุมที่มีหมายจับในกลุมที่ ๒ มีบทบาททำหนาท่ี
เปนหัวหนา หรือ เปนผูสั ่งการ หรือ เปนผูมีหนาที่จัดการ 
ในเครือขาย ซ่ึงมีความสำคัญในขายงาน 

รายละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๔ กลุมท่ี ๔ กลุมท่ีอยูในตางประเทศ แบงออกเปนดังนี้  
      - กลุ ม ๔.๑ : ผู ท ี ่ม ีหมายจับจากกลุ มที ่ ๑ ยังไมมี 

การเคลื่อนไหวในการคาหรือไมมีบทบาทสำคัญ 
รายละไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

- กลุม ๔.๒ : ผูท่ีมีหมายจับจากกลุมท่ี ๒ รายละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

- กลุ ม ๔.๓ : ผ ู ท ี ่ม ีหมายจับจากกลุ มท ี ่ ๓ รวมถึง 
กลุมท่ี ๑ และ กลุมท่ี ๒ ท่ียังมีความเคลื่อนไหว (รายละเอียด
ตามตารางแสดงหลักเกณฑการพิจารณาอัตราเงินสินบน
รางวัลหมายจับฯ กลุมท่ี 4.3 ท่ีแนบ) 

รายละไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(รายละเอียดตามตารางแสดงหลักเกณฑ

การพิจารณาอัตราเงินสินบน 
รางวัลหมายจับฯ กลุมท่ี 4.3 ท่ีแนบ) 

 
------------------------------------ 



1 ล้านบาท 2 ล้านบาท 3 ล้านบาท 4 ล้านบาท 5 ล้านบาท 1 ล้านบาท 2 ล้านบาท 3 ล้านบาท 4 ล้านบาท 5 ล้านบาท 1 ล้านบาท 2 ล้านบาท 3 ล้านบาท 4 ล้านบาท 5 ล้านบาท 1 ล้านบาท 2 ล้านบาท 3 ล้านบาท 4 ล้านบาท 5 ล้านบาท
1. บทบาทนักค้า เป็นหัวหน้า
หรือสั่งการ
2. เครือข่ายที่มีความสําคัญ 
เชื่อมโยงกับหลายเครือข่าย 
หลายพื้นที่ และต่างประเทศ
3. ปริมาณยาเสพติดที่นักค้า
มีพฤติการณ์ในการลักลอบ
ลําเลียงมาจําหน่าย ที่มี
ความถี่สูงหรือมีปริมาณมาก
อย่างต่อเนื่องใน 1 ปี

ไม่เกิน 
1,999,999 

เม็ด

2,000,000 -
2,999,999 

เม็ด

3,000,000 -
3,999,999 

เม็ด

4,000,000 - 
4,999,999 

เม็ด

ตั้งแต่ 
5,000,000 
เม็ดขึ้นไป

ไม่เกิน 
99 กก.

100 - 
299 กก.

300 -
399 กก.

400 -
499 กก.

ตั้งแต่
500 กก.
ขึ้นไป

ไม่เกิน 
99 กก.

100 - 
299 กก.

300 -
399 กก.

400 -
499 กก.

ตั้งแต่
500 กก.
ขึ้นไป

ไม่เกิน 
99 กก.

100 - 
299 กก.

300 -
399 กก.

400 -
499 กก.

ตั้งแต่
500 กก.
ขึ้นไป

4. ทรัพย์สินที่สามารถพิสูจน์
ทราบ/เงินหมุนเวียน
ภายใน 1 ปี 

 100 ล้านบาท 200 - 300 
ล้านบาท
ขึ้นไป

300 - 400 
ล้านบาท
ขึ้นไป

400 - 500 
ล้านบาท
ขึ้นไป

ตั้งแต่
500 

ล้านบาท
ขึ้นไป

 100 
ล้านบาท

200 - 300 
ล้านบาท
ขึ้นไป

300 - 400 
ล้านบาท
ขึ้นไป

400 - 500 
ล้านบาท
ขึ้นไป

ตั้งแต่
500 

ล้านบาท
ขึ้นไป

 100 
ล้านบาท

200 - 300 
ล้านบาท
ขึ้นไป

300 - 400 
ล้านบาท
ขึ้นไป

400 - 500 
ล้านบาท
ขึ้นไป

ตั้งแต่
500 

ล้านบาท
ขึ้นไป

 100 
ล้านบาท

200 - 300 
ล้านบาท
ขึ้นไป

300 - 400 
ล้านบาท
ขึ้นไป

400 - 500 
ล้านบาท
ขึ้นไป

ตั้งแต่
500 

ล้านบาท
ขึ้นไป

5. ทรัพย์สินที่มีการยึด อายัด
ทรัพย์สินที่ ลปส. มีคําสั่งแล้ว
หรือจะสามารถตรวจยึดได้ 
ภายใน 1 ปี 

 10 ล้านบาท 20 - 30 
ล้านบาท
ขึ้นไป

30 - 40 
ล้านบาท
ขึ้นไป

40 - 50 
ล้านบาท
ขึ้นไป

ตั้งแต่ 50 
ล้านบาท
ขึ้นไป

 10 
ล้านบาท

20 - 30 
ล้านบาท
ขึ้นไป

30 - 40 
ล้านบาท
ขึ้นไป

40 - 50 
ล้านบาท
ขึ้นไป

ตั้งแต่ 50 
ล้านบาท
ขึ้นไป

 10 
ล้านบาท

20 - 30 
ล้านบาท
ขึ้นไป

30 - 40 
ล้านบาท
ขึ้นไป

40 - 50 
ล้านบาท
ขึ้นไป

ตั้งแต่ 50 
ล้านบาท
ขึ้นไป

 10 
ล้านบาท

20 - 30 
ล้านบาท
ขึ้นไป

30 - 40 
ล้านบาท
ขึ้นไป

40 - 50 
ล้านบาท
ขึ้นไป

ตั้งแต่ 50 
ล้านบาท
ขึ้นไป

หัวหน้าหรือสั่งการ หัวหน้าหรือสั่งการ หัวหน้าหรือสั่งการ หัวหน้าหรือสั่งการ

จําหน่ายในประเทศ หรือ นําผ่านไปประเทศที่สาม จําหน่ายในประเทศ หรือ นําผ่านไปประเทศที่สาม จําหน่ายในประเทศ หรือ นําผ่านไปประเทศที่สาม จําหน่ายในประเทศ หรือ นําผ่านไปประเทศที่สาม

หมายเหตุ จะตรงตามหลักเกณฑ์ต่อเมื่อมีพฤติการณ์ตามข้อ 1 และ 2 ประกอบกับพฤติการณ์ตามข้อ 3 หรือ 4 หรือ 5 อย่างน้อย 1 ข้อ

ตารางแสดงหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราเงินสินบนรางวัลหมายจับ โครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสําคัญ ประจําปี 2565 กลุ่มที่ 4.3

พฤติการณ์
ยาบ้า ไอซ์  กัญชา คีตามีน

เงินรางวัล เงินรางวัล เงินรางวัล เงินรางวัล
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