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พระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

พ.ศ. 2519 
-------------------------- 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 
เป็นปีท่ี 31 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่สภาปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519" 
 มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 *[รก.2519/144/14พ/17 พฤศจิกายน 2519] 
 มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วย 
 ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารระเหย
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย 
 *“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 *[แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534] 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและหมายความรวมถึงประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วย 
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “เจ้าพนักงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งเลขาธิการแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 4  พระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนถึงอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการหรือของเจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการใดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการหรือเจ้าพนักงาน และของส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอ านาจเกี่ยวกับยาเสพติด 
ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยและวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการประสานงาน 
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 มาตรา 5  ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเรียกโดยย่อว่า “ป.ป.ส.” ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมต ารวจ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมอัยการ เป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง และกรรมการอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังไม่เกินหกคน และเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 มาตรา 6  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งอาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้ 
 มาตรา 7  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ เม่ือ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
 (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (5) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 เม่ือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งต้ังผู้อื่นแทนได้  กรรมการซึ่งได้รับ
แต่งต้ังซ่อมหรือแต่งต้ังเพิ่ม อยู่ในต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการอื่น 
 มาตรา 8  ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 มาตรา 9  การประชุมทุกครั้ง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวนของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมการวินิจฉัยช้ีขาด ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
 มาตรา 10  คณะกรรมการจะต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
 มาตรา 11  ให้มีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อว่า "ส านักงาน 
ป.ป.ส." มีหน้าที่ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ และปฏิบัติงานธุรการอื่น 
 มาตรา 12  ให้มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีหน้าที่ควบคุมดูแล
โดยทั่วไปซึ่งราชการของส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และจะให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยปฏิบัติ
ราชการก็ได ้
 มาตรา 13  ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ก าหนดแผนงานและมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติด 
 (2) ควบคุมการสืบสวน สอบสวน และการฟ้องคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
 (3) วางโครงการและด าเนินการ  ตลอดจนสั่งให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องด าเนินการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด 
 (4) ควบคุม เร่งรัด และประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
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 (5) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรืองาน แผนงาน หรือ
โครงการของส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
 (6) ประสานงานและก ากับการเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาตัวผู้ติดยาเสพติด 
 (7) พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 14*  เพื่อด าเนินการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ให้
กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการและเจ้าพนักงานมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (1) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
และพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจค้น ยึด หรืออายัดยาเสพติดที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจับกุมบุคคลใด ๆ ที่
มีเหตุอันควรสงสัยว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบุคคลที่จะถูกจับได้หลบซ่อนอยู่ในเคหสถานหรือสถานที่นั้น ประกอบกับมีเหตุอัน
ควรเช่ือว่าหากไม่ด าเนินการในทันที ยาเสพติดนั้นจะถูกโยกย้ายหรือบุคคลที่หลบซ่อนอยู่จะหลบหนี ก็ให้มี
อ านาจเข้าไปในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตกได้ 
 *(2) ค้นเคหสถาน สถานที่ หรือบุคคลใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ยึด หรืออายัดยาเสพติดหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้รับมาเนื่องจากการกระท าความผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่ได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่อาจใช้เป็น
พยานหลักฐานได้ 
 *[แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534] 
 (3) จับกุมบุคคลใดๆ ที่กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
 (4) สอบสวนผู้ต้องหาในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
 (5) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการใด ๆ มาให้ถ้อยค า หรือ
ให้ส่งบัญชี เอกสาร หรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณาเจ้าพนักงานต าแหน่งใดและระดับ
ใด จะมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท้ังหมดหรือแต่บางส่วน ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก าหนด
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยท าเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวเจ้าพนักงานผู้ได้รับมอบหมายนั้น
เจ้าพนักงานผู้ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงเอกสารมอบหมายนั้นต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง 
 มาตรา 15  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามมาตรา 14 ให้ถือว่ากรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ 
และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอ านาจตามมาตรา 14 (3) มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ท่ัวราชอาณาจักร และให้มีอ านาจควบคุมผู้ถูกจับตามมาตรา 14 
(3) ไว้เพื่อท าการสอบสวนได้เป็นเวลาไม่เกินสามวัน เม่ือครบก าหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อนนั้นตามที่จะ
เห็นสมควร ให้ส่งตัวผู้ถูกจับไปยังพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อด าเนินการ
ต่อไป ทั้งนี้ โดยมิให้ถือว่าการควบคุมผู้ถูกจับดังกล่าวเป็นการควบคุมของพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 มาตรา 16  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวก หรือไม่ให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือวัตถุ
ใดแก่กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 14 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
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 มาตรา 17  กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานผู้ใด กระท าความผิดใด ๆ ตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเสียเอง ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ  
 มาตรา 18  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกข้อบังคับหรือ
ระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
           ธานินทร์ กรัยวิเชียร 
               นายกรัฐมนตรี 
 
 
---------------------------- 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ยาเสพติดเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อการ
ด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและรัฐบาลนี้มีนโยบายที่จะป้องกันและปราบปรามการค้าและ
การเสพยาเสพติดอย่างเข้มงวดกวดขัน ในการนี้จ าเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อก าหนดมาตรการและให้อ านาจในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามให้ได้ผลโดยเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ขึ้น 
 
 
---------------------------- 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการด าเนินการเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งการป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับสารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน จึงจ าเป็นต้องตรา   พระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติ 
มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

พ.ศ. 2534 
------------------------- 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2534 
เป็นปีท่ี 46 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี 
 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534" 
 มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 *[รก.2534/170/18พ./27 กันยายน 2534] 
 มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และยาเสพติดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง 
 “กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และกฎหมายว่าด้วยวัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
 “ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า การผลิต น าเข้า ส่งออกจ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติด และให้หมายความรวมถึง การสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายามกระท าความผิด
ดังกล่าวด้วย 
 “ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิด ” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจาก
การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และให้หมายความรวมถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยการใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินดังกล่าวซื้อหรือกระท าไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ให้เงินหรือทรัพย์สินนั้นเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ไม่ว่าจะ
มีการเปลี่ยนสภาพกี่ครั้ง และไม่ว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น โอนไปเป็นของ
บุคคลอื่น หรือปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลอื่นก็ตาม 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินด้วย 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 4  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ 
กับออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 
------------ 

 
 มาตรา 5  ผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแม้จะกระท านอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษ
ในราชอาณาจักร ถ้าปรากฏว่า 
 (1) ผู้กระท าความผิดหรือผู้ร่วมกระท าความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
ไทย หรือ 
 (2) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระท าโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดข้ึนในราชอาณาจักร
หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ 
 (3) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระท า
เกิดข้ึนในเขตอ านาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักร และมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนทั้งนี้ ให้น ามาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 6  ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 
 (1) สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระท าความผิดก่อนหรือขณะกระท าความผิด 
 (2) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชน์หรือให้ความ
สะดวกแก่การกระท าความผิด หรือเพื่อมิให้ผู้กระท าความผิดถูกลงโทษ 
 (3) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่ประชุมที่พ านัก หรือที่ซ่อนเร้นเพื่อช่วยเหลือหรือให้ความ
สะดวกแก่ผู้กระท าความผิด หรือเพื่อช่วยให้ผู้กระท าความผิดพ้นจากการถูกจับกุม 
 (4) รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระท าความผิดเพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวกแก่
การกระท าความผิด หรือเพื่อมิให้ผู้กระท าความผิดถูกลงโทษ 
 (5) ปกปิด ซ่อนเร้น หรือเอาไปเสียซึ่งยาเสพติดหรือวัตถุใด ๆที่ใช้ในการกระท าความผิด เพื่อ
ช่วยเหลือผู้กระท าความผิด 
 (6) ช้ีแนะหรือติดต่อบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการกระท าความผิดผู้ใดจัดหาหรือให้เงินหรือ
ทรัพย์สิน ที่พ านัก หรือที่ซ่อนเร้น เพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของตนให้พ้นจากการถูกจับกุม ศาลจะ
ไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 
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 มาตรา 7  ผู้ใดพยายามกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดส าเร็จ 
 มาตรา 8  ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันต้ังแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้นั้น
สมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับถ้าได้มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกัน
นั้นต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 
 มาตรา 9  ผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยแต่งเครื่องแบบ หรือโดยแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็น
เจ้าพนักงาน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นอีกกึ่งหนึ่ง 
 มาตรา 10  กรรมการหรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้า
พนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาลหรือสภาท้องถิ่นอื่น ข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ใด กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือกระท าความผิดตามมาตรา 42 ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดนั้น 
 มาตรา 11  กรรมการหรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้า
พนักงานหรือข้าราชการผู้ใด กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาอันเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้อง
ระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 
 มาตรา 12  การก าหนดโทษจ าคุกที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 11 
ให้ก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงที่สุดได้ไม่เกินห้าสิบปี 
 มาตรา 13  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการอนุกรรมการ เลขาธิการ และพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา 14  การจับกุมหรือการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 6 หรือตามมาตรา 8 ต้องได้รับ
อนุมัติจากเลขาธิการก่อน และเม่ือด าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้รายงานให้เลขาธิการทราบทันทีการขอ
อนุมัติ การอนุมัติ และการรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 

หมวด 2 
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 

-------------------------- 
 
 มาตรา 15  ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินคณะหนึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรอง
ประธานอัยการสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน อธิบดีกรม
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ต ารวจ อธิบดีกรมบังคับคดี อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมที่ดิน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ 
และเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจะแต่งต้ังข้าราชการคนใดคนหนึ่งในส านักงานเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 มาตรา 16  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 14 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 
และมาตรา 33 
 (2) ตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 (3) วินิจฉัยว่าทรัพย์สินใดของผู้ต้องหาหรือผู้อื่นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ 
 (4) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 22 
 (5) วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการน าทรัพย์สินไปใช้
ประโยชน์ตามมาตรา 24 และระเบียบเกี่ยวกับกองทุนตามมาตรา 37 และมาตรา 38 คณะกรรมการอาจมอบหมาย
ให้อนุกรรมการหรือเลขาธิการด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินตาม (2) หรือด าเนินการยึดหรืออายัดตาม (4) แล้ว
รายงานให้ทราบก็ได้ 
 มาตรา 17  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากรอง
ประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุมการวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงสองในสามของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่งให้
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
 มาตรา 18  คณะกรรมการจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายก็ได้ และให้น าความในมาตรา 17 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 มาตรา 19  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินของผู้ต้องหารายใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับ
การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้คณะกรรมการสั่งให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้นั้นในกรณีที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน เลขาธิการอาจสั่งให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาไปก่อน แล้วรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบก็ได้ 
 มาตรา 20  ในการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหา หากมีหลักฐานเป็นที่เช่ือได้ว่าทรัพย์สินใดของ
ผู้อื่นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหา โดยได้รับทรัพย์สินนั้นมา
โดยเสน่หาหรือรู้อยู่ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก็ให้
คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้นั้นด้วย และให้น าความในมาตรา 19 วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 21  คณะกรรมการหรือเลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ
ทรัพย์สินแทนแล้วรายงานให้ทราบก็ได้ โดยให้ประกาศเพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินยื่นค าร้อง
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พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการ เพื่อขอรับทรัพย์สินคืนได้ด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินและการ
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 22  ในการตรวจสอบทรัพย์สิน ถ้าผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่
สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกตรวจสอบไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ
ได้รับโอนทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี
หรือในทางกุศลสาธารณ ให้คณะกรรมการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ซึ่ง
ต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัดหรือจนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องในคดีที่ต้องหานั้นเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สิน หากมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าทรัพย์สินรายใดอาจมีการโอน ยักย้าย ซุกซ่อน 
หรือเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินรายนั้นไว้
ช่ัวคราวจนกว่าจะมีการวินิจฉัยตามมาตรา 16 (3)  ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินที่จะยื่นค าร้องขอผ่อนผัน เพื่อขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยไม่มีประกันหรือมีประกันหรือมี
ประกันและหลักประกันก็ได้ และให้น าความในมาตรา 19 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลมเม่ือมีการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินช่ัวคราวแล้ว ให้คณะกรรมการจัดให้มีการพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว และในกรณีที่ผู้ถูก
ตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินสามารถพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งได้ ก็ให้คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้นั้นแต่ถ้า
ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ให้ถือว่าการยึดหรืออายัดตามวรรคสองเป็นการยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่ง 
 การยื่นค าร้องขอผ่อนผันตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงเพื่อประโยชน์ตามมาตรานี้ ค าว่า "ทรัพย์สิน" ให้หมายความรวมถึง 
 (1) ทรัพย์สินที่เปลี่ยนสภาพไป สิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ และดอกผลจากทรัพย์สินดังกล่าว 
 (2) หนี้ที่บุคคลภายนอกถึงก าหนดช าระแก่ผู้ต้องหา 
 (3) ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหาที่ได้รับ ขาย จ าหน่าย 
โอน หรือยักย้ายไปเสียในระหว่างระยะเวลาสิบปีก่อนมีค าสั่งยึดหรืออายัดและภายหลังนั้น เว้นแต่ผู้รับโอนหรือ
ผู้รับประโยชน์จะพิสูจน์ต่อคณะกรรมการได้ว่าการโอนหรือการกระท านั้นได้กระท าไปโดยสุจริตและมี
ค่าตอบแทน 
 มาตรา 23  เม่ือคณะกรรมการหรือเลขาธิการแล้วแต่กรณี ได้มีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดแล้ว 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและประเมินราคาทรัพย์สินนั้นโดยเร็ว
แล้วรายงานให้ทราบการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 24  การเก็บรักษาทรัพย์สินที่คณะกรรมการได้มีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนดในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บ
รักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เลขาธิการอาจสั่งให้น าทรัพย์สินนั้น
ออกขายทอดตลาดหรือไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้การน า
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือการน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
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 ถ้าความปรากฏในภายหลังว่าทรัพย์สินที่น าไปใช้ตามวรรคสองมิใช่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้คืนทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามจ านวนที่
คณะกรรมการก าหนด โดยใช้จากเงินกองทุนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้ ให้ชดใช้
ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินนั้นแล้วแต่กรณี 
 การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 มาตรา 25  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและตรวจสอบทรัพย์สินยึดหรืออายัดทรัพย์สินตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการและเลขาธิการ มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (1) มีหนังสือสอบถาม หรือเรียกเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจมาเพื่อให้ถ้อยค า ส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดมาเพื่อตรวจสอบหรือ
เพื่อประกอบการพิจารณา 
 (2) มีหนังสือสอบถาม หรือเรียกบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยค าส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่ง
บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดมาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา  ทั้งนี้ รวมถึงการตรวจสอบจาก
ธนาคารตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินด้วย 
 (3) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีทรัพย์สินตามมาตรา 22ซุกซ่อนอยู่ เพื่อท าการตรวจค้น หรือเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ ยึด หรืออายัดทรัพย์สิน ในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ในกรณีที่มีเหตุอัน
ควรเช่ือได้ว่าหากไม่ด าเนินการในทันทีทรัพย์สินนั้นจะถูกยักย้าย ก็ให้มีอ านาจเข้าไปในเวลากลางคืน 
 ในกรณีตาม (3) ประธานกรรมการ หรือเลขาธิการจะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทน
แล้วรายงานให้ทราบก็ได้ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายตามวรรคสองต้องแสดงเอกสาร
มอบหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง 
 มาตรา 26  การยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 22 ซึ่งกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย หากก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้กระท าไม่ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นส่วนตัว 
 มาตรา 27  เม่ือพนักงานอัยการมีค าสั่งฟ้อง และทรัพย์สินที่คณะกรรมการมีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดตาม
มาตรา 22 เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก็ให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องเพื่อ
ขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินนั้น โดยจะยื่นไปพร้อมกับฟ้องหรือจะยื่นค าร้องก่อนศาลช้ันต้นมีค าพิพากษาก็ได้ 
 เม่ือพนักงานอัยการได้ยื่นค าร้องต่อศาลแล้ว ให้เลขาธิการประกาศเพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินมายื่นค าร้องขอเข้ามาในคดีก่อนคดีถึงที่สุด และถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินได้ก็ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบเพื่อใช้สิทธิดังกล่าวด้วย 
 ในกรณีที่ศาลช้ันต้นมีค าพิพากษาแล้วปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดเพิ่มขึ้นอีก ก็ให้ยื่นค าร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินนั้นในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดได้ และให้น าความ
ในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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 มาตรา 28  การประกาศตามมาตรา 27 วรรคสอง ให้ปิดประกาศไว้ที่ส านักงานและที่สถานีต ารวจ
ท้องที่ท่ีมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นอย่างน้อยเจ็ดวัน และให้ประกาศอย่างน้อยสองวันติดต่อกันใน
หนังสือพิมพ์ที่มีจ าหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่น ส่วนการแจ้งตามมาตรา 27 วรรคสอง ให้แจ้งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏหลักฐานในส านวนการสอบสวน 
 มาตรา 29  บรรดาทรัพย์สินซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นค าร้องต่อศาลตามมาตรา 27 วรรคหนึ่งนั้น ให้
ศาลไต่สวน หากคดีมีมูลว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ศาลสั่งริบ
ทรัพย์สินนั้นเว้นแต่บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ยื่นค าร้องขอคืนก่อนคดีถึงที่สุด และแสดงให้ศาลเห็น
ว่า 
 (1) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
หรือ 
 (2) ตนเป็นผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์ และได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือ
ได้มาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณ 
 เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ถ้าปรากฏหลักฐานว่าจ าเลยหรือผู้ถูกตรวจสอบเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคย
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้นั้น
มีอยู่หรือได้มาเกินกว่าฐานะหรือความสามารถในการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอย่างอื่นโดยสุจริต เป็น
ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 มาตรา 30  บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ใช้ในการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิด หรือมีไว้เพื่อใช้ในการ
กระท าความผิดให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 
 ให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีนั้นเพื่อขอให้สั่งริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และเม่ือ
พนักงานอัยการได้ยื่นค าร้องแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจ าหน่ายแพร่หลายใน
ท้องถิ่นอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน เพื่อให้บุคคลซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินมายื่นค าร้องขอเข้ามาในคดี
ก่อนศาลช้ันต้นมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง  ทั้งนี้ไม่ว่าในคดีดังกล่าวจะปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเช่ือได้ว่าเป็นเจ้าของ
หรือไม่ก็ตาม 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนศาลช้ันต้นมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง หรือในกรณีที่ปรากฏ
เจ้าของ แต่เจ้าของไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบ หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระท า
ความผิด และจะมีการน าทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในการกระท าความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการ
กระท าความผิด หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระท าความผิด ให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าวได้เม่ือพ้นก าหนดสามสิบ
วันนับแต่วันแรกของวันประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันตามวรรคสอง และในกรณีนี้มิให้น ามาตรา 36 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ 
 มาตรา 31  ทรัพย์สินที่ศาลมีค าสั่งในริบตามมาตรา 29 และ 
 มาตรา 30 ให้ตกเป็นของกองทุน 
 มาตรา 32  ในกรณีที่มีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องผู้ต้องหาหรือจ าเลย
รายใด ให้การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้น รวมทั้งทรัพย์สินของผู้อื่นที่ได้ยึดหรืออายัดไว้
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เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดของผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้นสิ้นสุดลง ส่วนทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏตัว
เจ้าของที่ได้ยึดหรืออายัดไว้เนื่องจากการกระท าความผิดของผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้น ถ้าไม่มีผู้ใดมาขอรับคืน
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง ให้ตกเป็นของกองทุน 
 ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินคดีได้ภายในสองปีนับแต่วันที่การกระท าความผิดเกิดและไม่อาจจับตัว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ ให้ทรัพย์สินที่ได้ยึดหรืออายัดไว้เนื่องจากการกระท าความผิดของผู้ต้องหาหรือจ าเลยราย
นั้นตกเป็นของกองทุน แต่ถ้าไม่อาจด าเนินคดีต่อไปได้เพราะเหตุที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายใดถึงแก่ความตาย ให้
ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน เว้นแต่ภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้นถึงแก่ความตาย และ
ทายาทของผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้นได้ทรัพย์สินดังกล่าวมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้ม า
ตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณ ก็ให้คืนทรัพย์สินนั้นให้แก่ทายาทของผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยรายนั้น 
 มาตรา 33  การขอรับทรัพย์สินคืน ให้ยื่นค าร้องพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการ 
 การขอรับทรัพย์สินคืนและการคืนทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

 
หมวด 3 

กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
----------------------------- 

 
 มาตรา 34  ให้จัดต้ังกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงานเพื่อใช้
ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 มาตรา 35  กองทุนตามมาตรา 34 ประกอบด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
 (1) ทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 31 และมาตรา 32 
 (2) ทรัพย์สินที่มีผู้ให้ 
 (3) ทรัพย์สินที่ได้รับจากรัฐบาล 
 (4) ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินตาม (1) (2) และ (3) 
 มาตรา 36  กองทุนตามมาตรา 35 ให้เป็นของส านักงานโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 มาตรา 37  การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 มาตรา 38  การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการ และการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 มาตรา 39  ภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ให้เลขาธิการเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงิน
ของกองทุนในปีท่ีล่วงมาแล้วซึ่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองต่อรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี 



 111 

 ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเงินกองทุนมีมากพอสมควร ซึ่งเม่ือน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนแล้วยังคงมีเงินเหลืออยู่อีกเป็นจ านวนมาก คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้ส่งเงินกองทุนจ านวนใดจ านวน
หนึ่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้ 

 
หมวด 4 

บทก าหนดโทษ 
------------- 

  
 มาตรา 40  ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือหรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐาน
ตามมาตรา 25 (2) หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา 25 (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา 41  ผู้ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กระท า
ด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา 42  ผู้ใดยักย้าย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท าให้เสียหายท าลาย ท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ หรือ
รับไว้โดยมิชอบด้วยประการใดซึ่งทรัพย์สินที่มีค าสั่งยึดหรืออายัดหรือที่ตนรู้ว่าจะถูกยึดหรืออายัดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
              อานันท์ ปันยารชุน 
                  นายกรัฐมนตรี 
  
 
 
 
 
        
-------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้การปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ด าเนินการ
ปราบปรามผู้กระท าผิดตามกฎหมายดังกล่าวขึ้นโดยเฉพาะ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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 แนวค าตัดสินของศาลเก่ียวกับการริบทรัพย์ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๔๓๔ 

 
แนวค าตัดสินของศาลเก่ียวกับการริบทรัพย์ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด

เก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๔๓๔ 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๔๐๘๗/๒๕๔๘ 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๔๓๔  
ประเด็นส าคัญ 
 การร้องขอทรัพย์สินที่ถูกยึดคืนต้องกระท าโดยสุจริต 
สาระส าคัญโดยสรุป 
 ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาคดีในข้อกฏหมายโดยมิได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงซึ่งเป็นปัญหาขึ้นมาสู่ศาลอุธรณ์แต่
เพื่อให้คดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็วเพราะข้อเท็จจริงท่ีปรากฏตามค าร้องของผู้ร้องวินิจฉัยคดีได้แล้ว ศาลฏีกาเห็นสมควรวินิจฉัย
คดีไปโดยไม่จ าต้องย้อนส านวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่ 
 การร้องคัดค้านและขอคืนทรัพย์สินที่ถูกยึดตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดฯ มาตรา ๓0 เป็นการใช้สิทธิทางศาลอย่างหนึ่ง ผู้ร้องต้องกระท าการโดยสุจริต เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งว่าใน
วันที่รถกระบะถูกเจ้าพนักงานต ารวจยึดไว้เป็นของกลางนั้น กรรมสิทธิ์ยังคงเป็นของ  ห.  หาใช่เป็นของผู้ร้องแต่อย่างใดไม่  
ผู้ร้องเพิ่งได้กรรมสิทธิ์ในรถกระบะของกลางภายหลังจากการกระท าความผิดเกิดข้ึน ซึ่งขณะนั้นเจ้าพนักงานต ารวจได้
จับกุมจ าเลยทั้งเจ็ดพร้อมทั้งยึดรถกระบะของกลางไว้แล้ว การที่ผู้ร้องอ้างในค าร้องคัดค้านว่า ตลอดเวลานับต้ังแต่ผู้ร้อง
ได้รับมอบทรัพย์สินดังกล่าวจากผู้ขาย  ผู้ร้องได้ใช้รถกระบะของกลางอย่างสุจริตและเปิดเผยมาโดยตลอดนั้น  จึงเป็น
เหตุผลที่ขัดกันเอง  พฤติการณ์ตามค าร้องส่อให้เห็นว่า  ผู้ร้องใช้สิทธิโดยไม่สุจริต  กรณีมิใช่การร้องขอคืนทรัพย์สินที่ถูก
ยึดหรืออายัดไว้เพราะเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในกระบวนการตามมาตรา ๒๒, 
๒๗, ๒๙ (๒)  ที่ศาลช้ันต้นเห็นว่าพอวินิจฉัยได้และให้งดการไต่สวนพยานของผู้ร้องและมีค าสั่งให้ริบรถกระบะของกลาง
นั้นชอบแล้ว 
 โจทก์ยื่นค าร้องขอให้มีค าสั่งริบทรัพย์ของกลางดังกล่าวให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดตาม  พ.ร.บ.  มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา ๓๐, ๓๑ 
 ศาลช้ันต้นได้ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจ าหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นอย่างน้อย ๒  วัน  
ติดต่อกันเพื่อให้บุคคลซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินของกลางยื่นค าร้องขอเข้ามาในคดีแล้ว 
 ศาลช้ันต้นนัดไต่สวนค าร้องของโจทก์เม่ือวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๔๔  อันเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์และ
นัดไต่สวนค าร้องดังกล่าว ศาลช้ันต้นอ่านอธิบายฟ้องพร้อมกับสอบค าให้การจ าเลยทั้งเจ็ด  จ าเลยที่ ๑  ให้การรับสารภาพ  
ส่วนจ าเลยที่  ๒  ถึงที่  ๗  ให้การปฏิเสธ  และโจทก์แถลงขอเลื่อนคดี   ศาลช้ันต้นอนุญาตให้เลื่อนไปนัดสืบพยานโจทก์  
วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๕๔๔ 
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 ครั้นถึงวันนัดสืบพยานโจทก์วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๔  ศาลช้ันต้นสอบค าให้การจ าเลยทั้งเจ็ดอีกครั้ง
หนึ่ง  จ าเลยที่  ๑  และที่  ๖  ให้การรับสารภาพ  ส่วนจ าเลยที่  ๒  ถึงที่  ๕  และที่  ๗  ให้การปฏิเสธ  และโจทก์แถลงขอ
เลื่อนคดีศาลช้ันต้นอนุญาตให้เลื่อนคดีไปนัดสืบพยานโจทก์วันที่ ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๔ 
 ในวันนัดสืบพยานโจทก์วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๔  ผู้ร้องยื่นค าร้องคัดค้านว่า  ผู้ร้องเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า  หมายเลขทะเบียน  บล  ๘๙๘๘  เชียงใหม่  ซึ่งรับโอนมาโดยชอบด้วยกฎหมาย  ผู้
ร้องไม่เคยเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ทั้งไม่ทราบว่ามีการน ารถกระบะคัดดังกล่าวไปใช้ในการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ขอให้คืนรถกระบะให้แก่ผู้ร้อง  ศาลช้ันต้นมีค าสั่งรับเป็นค าคัดค้าน  ส าเนาให้โจทก์
หลังจากนั้นศาลช้ันต้นด าเนินกระบวนพิจารณาสืบพยานโจทก์และพยานจ าเลยทั้งเจ็ดที่นัดไว้ 
 ในวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๔  ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานจ าเลยทั้งเจ็ด  ทนายผู้ร้องขอเลื่อนการไต่สวน
พยานผู้ร้องออกไปอีกนัดหนึ่งเนื่องจากทนายผู้ร้องยังไม่สามารถติดต่อแจ้งวันนัดให้ผู้ร้องทราบได้เนื่องจาก
ระยะเวลากระช้ันชิด ศาลช้ันต้นพิจารณาแล้วมีค าสั่งคดีพอวินิจฉัยได้แล้วให้งดการไต่สวนพยานของผู้ร้องและไม่
อนุญาตให้ผู้ร้องเลื่อนคดี ให้นัดฟังค าพิพากษาวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๓๓ 
  ศาลช้ันต้นมีค าสั่งให้ริบรถยนต์หมายเลขทะเบียน ช ๓๕๐๔ เชียงใหม่ จ านวน ๑ คัน รถกระบะหมายเลข
ทะเบียน บล ๘๙๘๘ เชียงใหม่ จ านวน ๑ คัน รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน คฉท เชียงใหม่ ๔๘๙ จ านวน ๑ คัน 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อโนเกีย หมายเลข  ๐๑-๙๙๓๒๐๙๕ จ านวน ๑ เครื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อฟิลิปส์ หมายเลข  
๐๑-๙๙๘๘๐๖๒  จ านวน ๑ เครื่อง เครื่องรับโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมจอมอนิเตอร์และกล้องยี่ห้อฟิลิปส์ จ านวน ๑ 
เครื่อง ของกลางตกเป็นกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ. ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๔๓ มาตรา ๓๐,๓๑ 
 ผู้ร้องอุทธรณ์  
 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกค าพิพากษาของศาลช้ันต้น ให้ศาลช้ันต้นด าเนินกระบวนพิจารณาใหม่โดย
ก าหนดวันนัดให้ผู้ร้องสืบพยานผู้ร้องแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี 
 โจทก์ฎีกา  
 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่ศาลช้ันต้นไม่ได้ให้โอกาสผู้ร้อง
น าพยานเข้าสืบโดยไม่ได้ก าหนดวันนัดสืบพยานผู้ร้อง แล้วมีค าสั่งให้ริบรถกระบะของกลางนั้น เป็นการด าเนิน
กระบวนพิจารณาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า แม้คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาคดีในข้อกฎหมายโดย
มิได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงซึ่งเป็นปัญหาขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์ที่ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของรถกระบะของกลางไม่มีโอกาสทราบ
ว่าจะมีการน ารถกระบะของกลางไปใช้ในการกระท าความผิดก็ตาม แต่เพื่อให้คดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็วเพราะ
ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏตามค าร้องของผู้ร้องพอวินิจฉัยคดีได้แล้ว ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยคดีไปโดยไม่จ าต้องย้อน
ส านวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่ 
 การร้องคัดค้านและขอคืนทรัพย์สินที่ถูกยึดตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๐ เป็นการใช้สิทธิของศาลอย่างหนึ่งผู้ร้องต้องกระท าการโดยสุจริต เม่ือ
ข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งว่า ในวันที่รถกระบะถูกเจ้าพนักงานต ารวจยึดไว้เป็นของกลางนั้นกรรมสิทธิ์ยังเป็นของ
นายหลวงหาใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องแต่อย่างใดไม่  ผู้ร้องเพิ่งได้กรรมสิทธิ์ในรถกระบะของกลางเม่ือวันที่ ๗ 
มีนาคม ๒๕๔๔ อันเป็นเวลาภายหลังจากที่มีการกระท าความผิดเกิดข้ึนแล้ว  ซึ่งขณะนั้นเจ้าพนักงานต ารวจได้
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จับกุมจ าเลยทั้งเจ็ดพร้อมทั้งยึดรถกระบะของกลางไว้แล้ว การที่ผู้ร้องอ้างในค าร้องคัดค้านว่าตลอดเวลานับต่ังแต่
ผู้ร้องได้รับมอบทรัพย์สินดังกล่าวจากผู้ขายแล้ว ผู้ร้องได้ใช้รถกระบะของกลางอย่างสุจริตและเปิดเผยมาโดย
ตลอดนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ขัดกันเองพฤติการณ์ตามค าร้องคัดค้านส่อให้เห็นว่า  ผู้ร้องใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ทั้งกรณี
มิใช่การร้องขอคืนทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดไว้เพราะเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดในกระบวนการตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๒๒ , ๒๗, ๒๙ ( ๒ )  ที่ศาลช้ันต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้วให้งดการไต่สวนพยานของผู้ร้อง แล้วมี
ค าสั่งริบรถกระบะของกลางนั้นชอบแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ให้ศาลช้ันต้นด าเนินกระบวนพิจารณาใหม่โดยให้ก าหนด
วันนัดให้ผู้ร้องสืบพยานของผู้ร้องแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของ
โจทก์ฟังขึ้น 
 พิพากษากลับเป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามค าพิพากษาศาลช้ันต้น 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๑๔/๒๕๔๘  
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ ( ๔ )  
 พระราชบัญญัติมาตาการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา 
๒๙, ๓๑ 
ประเด็นส าคัญ 
 การฟ้องซ้ าหรือร้องซ้ าตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ และ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ประมวลกฎหมายอาญา 
สาระส าคัญโดยสรุป 
 คดีนี้มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่าเงินสดของกลางจ านวน ๑๑๖ ,๖๐๐ บาท เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการ
กระท าความผิดเกี่ยวกะยาเสพติดให้โทษของผู้คัดค้านทั้งสองตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ และให้ริบเงินสดดังกล่าวตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หรือไม่ แต่ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๘๑๕/๒๕๔๔ ของศาลช้ันต้นคดีก่อน มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่าเงินสด
ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ได้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระท าความผิด หรือได้มาโดยได้กระท าความผิดคดีดังกล่าว
ที่ต้องริบให้ตกเป็นของแผ่นดินตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษฯ และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
หรือไม่ เห็นได้ว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในคดีอาญาดังกล่าวและคดีตามค าร้องคดีนี้แตกต่างกัน การพิจารณาคดีนี้จึง
ไม่เป็นการฟ้องซ้ าหรือร้องซ้ ากับคดีอาญาดังกล่าว 
 เงินสดของกลางจ านวน ๑๑๖ ,๖๐๐ บาท เป็นของผู้คัดค้านทั้งสองท่ีมีอยู่หรือได้มาเกินกว่าฐานะหรือ
ความสามารถในการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอย่างอื่นโดยสุจริตและผู้คัดค้านทั้งสองเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทรัพย์สินดังกล่าวจริงต้องด้วยข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่า เป็นทรัพย์สินที่
เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เม่ือผู้คัดค้านทั้งสองไม่อาจพิสูจน์หักล้างได้ จึงต้องริบเงินสด
จ านวนดังกล่าวให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ แห่ง 
พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ 
  คดีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานต ารวจจับกุมผู้คัดค้านทั้งสองพร้อมด้วยเมทแอมเฟตามีนจ านวน 
๕๕๐ เม็ด เงินสดจ านวน ๑๑๖ ,๖๐๐ บาท กับโทรศัพท์เคลื่อนที่จ านวน ๑ เครื่อง  พร้อมแบตเตอรี่จ านวน ๑ ก้อน 
ต่อมาผู้ร้องเป็นโจทก์ฟ้องผู้คัดค้านทั้งสองเป็นจ าเลยที่ ๑ และที่ ๒ ต่อศาลช้ันต้น ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้
โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย ตามคดีอาญาหมายเลขที่ ๑๖๘๕/๒๕๔๒ และ
เนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินของบุคคลทั้งสองเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดที่มีการตรวจสอบทรัพย์สินของบุคคลทั้งสอง ต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินมีค าวินิจฉัยว่าเงิน
สดจ านวน ๑๑๖,๖๐๐ บาท กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อโมโตโรล่าจ านวน ๑ เครื่อง พร้อมแบตเตอรี่จ านวน ๑ ก้อน 
เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้คัดค้านทั้งสอง จึงมีค าสั่งให้ยึดทรัพย์สิน
ดังกล่าว และให้ผู้ร้องเป็นคดีนี้ ขอให้ศาลมีค าสั่งริบเงินสดจ านวน ๑๑๖,๖๐๐ บาท กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อโมโต
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โรล่า ๑ เครื่อง พร้อมแบตเตอรี่จ านวน ๑ ก้อน ให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามประราช
บัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๗, ๒๙, ๓๑ 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศค าร้องในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจ าหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นสองวัน
ติดต่อกันเพื่อให้ผู้ซื้อซึ่งอาจอ้างเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ขอให้ศาลมีค าสั่งริบมายื่นค าร้องขอเข้ามาในคดีก่อนคดีถึง
ที่สุด อีกทั้งมีหนังสือแจ้งไปยังผู้คัดค้านทั้งสองทราบประกาศดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วย 

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นค าคัดค้านว่า ทรัพย์สินทั้งสองรายการตามค าร้องเป็นทรัพย์สินที่ผู้เป็นทรัพย์สินที่ผู้
คัดค้านทั้งสองได้มาโดยสุจริตและมิใช่ทรัพย์สินที่มีอยู่หรือได้มาเกินกว่าฐานะหรือความสามารถในการประกอบ
อาชีพหรือกิจกรรมอย่างอื่นโดยสุจริต จึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ขอให้ยกค า
ร้องและคืนทรัพย์สินทั้งสิ้นสองรายการแก่ผู้คัดค้านทั้งสอง 
 ศาลช้ันต้นมีค าสั่งให้ริบเงินจ านวน ๑๑๖ ,๖๐๐ บาท (ที่ถูก ๑๑๖ ,๐๐๐ บาท) ให้ตกเป็นของกองทุน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา ๒๙, ๓๑ ค าขออื่นให้ยก 
 ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์ 

 ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ พิพากษายืน 
 ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา 
 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า “ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสองข้อแรกมีว่า ค าร้องขอให้ริบเงินสด

ของกลางจ านวน ๑๑๖,๖๐๐ บาท เป็นการฟ้องซ้ าหรือร้องซ้ ากับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๘๑๕/๒๕๔๔ ของศาล
ช้ันต้นซึ่งพิพากษาไม่ริบเงินสดของกลางดังกล่าว และคดีถึงที่สุดแล้วหรือไม่นั้น เห็นว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในคดีนี้
มีว่าเงินสดของกลางดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ริบเงินสด
ดังกล่าวตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือไม่ แต่ในคดีอาญาดังกล่าวปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่า
เงินสดของกลางเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระท าความผิดหรือได้มาโดยได้กระท าความผิด ในคดี
ดังกล่าวที่ต้องริบเงินให้ตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และประมวล
กฎหมายอาญาหรือไม่จึงเห็นได้ว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในคดีอาญาดังกล่าวและคดีตามค าร้องคดีนี้แตกต่างกัน 
ดังนั้น การพิจารณาคดีนี้จึงหาเป็นการฟ้องซ้ าหรือร้องซ้ ากับคดีอาญาดังกล่าวไม่ ฎีกาข้อนี้ผู้คัดค้านทั้งสองฟังไม่ขึ้น 

 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คิดค้านทั้งสองต่อไปว่ามี เงินสดของกลางจ านวน ๑๑๖ ,๖๐๐ บาท เป็น
ทรัพย์สินของผู้คัดค้านทั้งสองท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ ฯลฯ พยานหลักฐานของผู้
ร้องมีน้ าหนักให้รับฟังได้ว่าเงินสดจ านวน ๑๑๖,๖๐๐ บาท เป็นของผู้คัดค้านทั้งสองท่ีมีอยู่หรือได้มาเกินกว่าฐานะหรือ
ความสามารถในการประกอบอาชีพหรือกิจกกรมอย่างอื่นโดยสุจริต และผู้คัดค้านทั้งสองเป็นผู้เกี่ยวของกับการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทรัพย์สินดังกล่าวจึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่า เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับ
การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เม่ือผู้คัดค้านทั้งสองไม่อาจพิสูจน์หักล้างได้ จึงต้องริบเงินสดจ านวนดังกล่าวให้
ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ศาลอุธรภาค ๔ พิพากษามานั้นศาล
ฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสองฟังไม่ขึ้น” 

 พิพากษายืน 
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ข้อสังเกต : 
 การด าเนินคดีขอริบทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นกระบวนการพิเศษและมีกระบวนการพิจารณาแตกต่างไปจากการด าเนินกระบวนพิจารณา
คดีอาญาทั่วไปและไม่เป็นการฟ้องซ้ ากับคดีอาญาด้วย 
 


