(บทความเผยแพร่ ในหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ ทุกวันจันทร์ หน้าที่ 2)

“ผู้แจ้ งเบาะแส” ไม่ถือเป็ น “ผูแ้ จ้งความนาจับ”

ไม่ มสี ิทธิรับเงินสินบนคดียาเสพติด

โดย... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 ร่ วมด้ วยช่ วยกันกาจัด “ยาเสพติด” พิษร้ ายของสังคม

ยาเสพติด ปั ญหาระดับชาติ ที่ต้องได้ รับการแก้ ไขเร่ งด่ วนจากรั ฐบาลทุ กยุคทุกสมัย !! และแม้
หลายหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องจะได้ พยายามดาเนิ นการป้ องกันและปราบปรามกันมาโดยตลอด... แต่ ก็ดูเหมือนว่ าปั ญหายาเสพติ ด
กลับมิได้ ลดน้ อยลงไปอย่ างที่ คาดคิด และในบางช่ วงเวลาก็ดูเหมือนว่ าจะทวีความรุ นแรงขึน้ ด้ วย
“เงิ น สิ น บน” และ “เงิ น รางวั ล ” ถื อ เป็ นมาตรการที่ ท างราชการใช้ส ร้ า งแรงจู ง ใจและส่ ง เสริ ม
การปราบปรามยาเสพติด โดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ได้กาหนดในเรื่ องดังกล่าวไว้ในปี 2537 และต่อมาได้มีการปรับปรุ ง
แก้ไขในปี 2561 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินดังกล่าว
หลายท่านอาจเกิดความสงสัยว่า ... แล้วเงินสิ นบนกับเงินรางวัล มีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร ?
เงินสินบน คือ เงินทีจ่ ่ ายให้ กับบุคคลที่มาแจ้ งความนาจับในคดียาเสพติด ส่ วน เงินรางวัล เป็ นเงินที่จ่าย
ให้ แก่ เจ้ าหน้ าทีท่ สี่ ืบสวนจับกุมคดียาเสพติด
อย่า งไรก็ ต าม...ผู ้ที่ จ ะได้รั บ เงิ น สิ น บนจากการแจ้ง ความน าจับ ผู ้ก ระท าผิ ด เกี่ ย วกับ ยาเสพติ ด นั้น
ย่อมจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบในเรื่ องดังกล่าวได้กาหนดไว้ ซึ่ งวันนี้ ลุงเป็ นธรรมขอนาเสนอผ่านคดี ๆ หนึ่ ง
ที่จะช่วยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับความหมายและการตีความคาว่า “ผู้แจ้ งความนาจับ” ที่จะมีสิทธิ รับเงินสิ นบนในคดียาเสพติ ด
ได้เป็ นอย่างดีครับ
คดี น้ ี . ..เป็ นกรณี ของนายทองเอกแจ้งกับเจ้า หน้าที่ ตารวจว่า ตนได้ทราบข้อมูล จากนักโทษคนหนึ่ ง
ในเรื อนจา ก. ว่า มีนกั โทษที่สามารถติดต่อซื้อยาเสพติดกับบุคคลภายนอกได้ เจ้าหน้าที่ตารวจจึงได้สืบหาข้อมูลผูจ้ าหน่ายยา
เสพติดให้แก่นกั โทษในเรื อนจาดังกล่าว และมีการวางแผนล่อซื้ออยูห่ ลายครั้ง จนในที่สุดสามารถจับกุมผูก้ ระทาความผิดได้
นายทองเอกเห็ นว่าตนเป็ นผู้แจ้ งความนาจับการกระทาความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดให้โทษจนนาไปสู่ การจับกุมผูก้ ระทา
ความผิดได้ ตนจึ งเป็ นผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงิ นสิ นบนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงิ นสิ นบนและเงิ นรางวัล
คดียาเสพติด พ.ศ. 2537 ซึ่งใช้บงั คับในขณะเกิดข้อพิพาท
แต่คณะอนุกรรมการเงิ นสิ นบนเงินรางวัลพิจารณาแล้วมีมติว่านายทองเอกไม่ ได้ เป็ นผู้แจ้ งความนาจับ
เพราะข้อมูลที่แจ้งไม่มีรายละเอียดที่จะนาไปสู่การจับกุมผูจ้ าหน่ายยาเสพติด การจับกุมเกิดจากการสื บสวนหาข้อมูลเพิ่มเติม
ของเจ้าหน้าที่ตารวจชุดสื บสวนจับกุมเอง นายทองเอกจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินสิ นบนดังกล่าว
เป็ นเหตุให้นายทองเอกนาคดีมาฟ้ องต่อศาลปกครองนัน่ เองครับ…

2
ส่ วนที่ 2 “ผู้แจ้ งเบาะแส” ไม่ถือเป็ น “ผู้แจ้ งความนาจับ”
ไม่ มสี ิทธิรับเงินสินบนคดียาเสพติด
เรื่ องนี ้...จึ งมี ประเด็นที่ ศาลต้องวินิจฉัย ว่า มติของคณะอนุก รรมการเงินสิ นบนเงินรางวัล ที่ไม่ ถือว่ า
ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้แจ้ งความนาจับ ตามหลักเกณฑ์ ของระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการจ่ ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดี
ยาเสพติด พ.ศ. 2537 เป็ นมติทชี่ อบด้ วยกฎหมายหรือไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า “ผู้แจ้ งความนาจับ” ที่จะมีสิทธิ ได้รับเงินสิ นบนตามระเบียบดังกล่าว จะต้อง
แจ้งความว่ามีการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งหมายถึงว่า ผูแ้ จ้งต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ตารวจว่า...
“ผู้ใดกระทาผิด หรื อการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้ โทษ อันนาไปสู่ การจับกุมผู้กระทาความผิดดังกล่ าวตามที่
เจ้ าหน้ าทีไ่ ด้ รับแจ้ ง”
แต่จากหนังสื อร้องทุกข์ต่อสานักงาน ป.ป.ส. ของผูฟ้ ้ องคดี ซึ่ งระบุวา่ ผูฟ้ ้ องคดีเพียงแต่ทราบจากนักโทษ
ภายในเรื อนจากลางแห่งหนึ่งว่า มียาเสพติด (ยาบ้า) จาหน่ายในเรื อนจา โดยมีโกดังอยูใ่ นกรุ งเทพ และมีนกั โทษในเรื อนจาเป็ น
ผูต้ ิ ดต่ อกับผูจ้ าหน่ ายยาเสพติ ด ผูฟ้ ้ องคดี จึ งได้แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ตารวจ และมี การวางแผนล่อซื้ อยาเสพติ ดอยู่หลายครั้ ง
จนในที่สุดได้มีการจับกุมผูก้ ระทาความผิดดังกล่าวได้
จึงเห็นได้วา่ ... ผูฟ้ ้ องคดี มิได้แจ้งถึงการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดว่าใครเป็ นผู้กระทาความผิด
อย่ างไร ตามข้อ 6 ของระเบี ยบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงิ นสิ นบนและเงิ นรางวัลคดี ยาเสพติด พ.ศ. 2537 ซึ่ ง ได้
กาหนดคานิ ยามคาว่า “ผู้แจ้ งความนาจับ” หมายความว่า ผูแ้ จ้งความว่ามีการกระทาผิดกฎหมายเกี่ ยวกับยาเสพติดต่อเจ้า
พนักงานผูร้ ับแจ้ง ความตามระเบี ยบนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงเพียงผู้แจ้ งเบาะแสให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบ อันนาไปสู่ การจับกุมผูก้ ระทาผิด
กฎหมายเกี่ ยวกับยาเสพติด มติของคณะอนุกรรมการเงินสิ นบนเงินรางวัล ที่ ไม่ถือว่าผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูแ้ จ้งความนาจับที่มีสิทธิ
ได้รับเงินสิ นบนตามระเบียบดังกล่าวจึงชอบด้ วยกฎหมายแล้ ว
คาวินิจฉั ยของศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกล่ าว ได้ อธิ บายความเกี่ยวกับความหมายของคาว่ า “ผู้แจ้ งความ
นาจั บ” ตามระเบี ยบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการจ่ ายเงิ นสิ นบนและเงิ นรางวัลคดี ยาเสพติ ด พ.ศ. 2537 ไว้ อย่ างชั ดเจน
ว่ าต้ องเป็ นการแจ้ งข้ อมูลที่ มี รายละเอี ยดที่ สามารถนาไปสู่ การจั บกุมได้ โดยระบุได้ ว่า ใครเป็ นผู้กระทาความผิ ด อย่ างไร
การแจ้ งข้ อมูลว่ ามีการกระทาความผิ ดโดยไม่ อาจระบุว่าเป็ นผู้ใด จึ งถือเป็ นเพียงการแจ้ งเบาะแสเท่ านั้น คดี นี้จึงนับว่ าเป็ น
ประโยชน์ สาหรั บผู้ที่ประสงค์ จะแจ้ งข้ อมูลอันนาไปสู่ การจั บกุมผู้กระทาความผิ ด ที่ จะมีสิทธิ ได้ รับเงิ นสิ นบน และยังเป็ น
แนวทางการปฏิ บัติราชการที่ ดีแก่ เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐผู้มีหน้ าที่ ด้วย
อย่างไรก็ตาม ปั จจุ บนั ได้มีการออกระเบี ยบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงิ นค่าตอบแทนผูแ้ จ้งความ
น าจับ เงิ นค่ าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงิ นช่ วยเหลื อในการปฏิ บัติ งานยาเสพติ ด พ.ศ. 2561 ซึ่ งได้ก าหนดค านิ ยามของค าว่า
“ผู้แจ้ งความนาจับ” ไว้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้ น โดยระบุ ว่าจะต้องแจ้งความว่า...มี การกระทาความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติ ดและต้องมี
ข้ อมูลรายละเอียดที่นาไปสู่การจับกุมผูก้ ระทาความผิดหรื อตรวจยึดยาเสพติดของกลางได้
(รายละเอียดอ่ านได้ ในคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.517/2562 และสามารถสื บค้ นบทความย้ อนหลัง
ได้ ที่ www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)
ส่ วนที่ 3 รู้ ทนั กฎหมายเกีย่ วกับการจ่ ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการจ่ ายเงินสิ นบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. 2537 (ซึ่ งมีผลใช้
บังคับในขณะเกิ ดคดี พิพาท) ข้อ 6 ได้กาหนดนิ ยามคาว่า “ผูแ้ จ้งความนาจับ ” หมายความว่า ผูแ้ จ้งความว่ามีการกระทาผิด
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดต่อเจ้าพนักงานผูร้ ับแจ้งตามระเบียบนี้
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ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการจ่ ายเงินค่ าตอบแทนผู้แจ้ งความนาจับ เงินค่ าตอบแทนเจ้ าหน้ าที่
และเงินช่ วยเหลือในการปฏิบัตงิ านยาเสพติด พ.ศ. 2561
ข้อ 6 ในระเบียบนี้ เว้นแต่ขอ้ ความจะแสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
“เงินค่าตอบแทนผูแ้ จ้งความนาจับ” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผแู ้ จ้งความนาจับคดียาเสพติด
“เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าพนักงานผูส้ ื บสวนจับกุมการกระทาความผิด
เกี่ ยวกับยาเสพติดหรื อตรวจยึดยาเสพติด รวมถึงเจ้าหน้าที่ผูม้ ีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการจนนาไปสู่ การจับกุมหรื อตรวจยึด
ยาเสพติด โดยเป็ นข้าราชการตารวจตาแหน่งผูก้ ากับการหรื อเทียบเท่าลงมา ข้าราชการทหารตาแหน่งรองผูบ้ งั คับการกรมหรื อ
เทียบเท่าลงมา ข้าราชการพลเรื อนระดับชานาญการพิเศษหรื อเทียบเท่าลงมา ซึ่งได้ลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุมหรื อตรวจ
ยึดยาเสพติด และพนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบคดีที่ทาการสอบสวนขยายผล
“ผูแ้ จ้งความนาจับ” หมายความว่า ผูแ้ จ้งความว่ามีการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดต่อเจ้าพนักงาน
ผูร้ ับแจ้งความตามระเบียบนี้ และต้องมีขอ้ มูลรายละเอียดที่นาไปสู่การจับกุมผูก้ ระทาความผิดหรื อตรวจยึดยาเสพติดของกลางได้
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