
 
บทที่ 3 

กฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดของต่างประเทศและของประเทศไทย 

 การป้องกันเป็นมาตรการที่ใช้ส าหรับผู้ที่อาจจะเกิดเป็นปัญหาในอนาคต แต่ยังไม่ได้เป็น
ปัญหาในปัจจุบัน แตกต่างจากการรักษาซ่ึงเป็นมาตรการส าหรับผู้ที่ติดยาแล้ว โดยที่การบ าบัดรักษา
ท าได้ล าบากและได้ผลไม่ดีนัก การป้องกันจึงเป็นมาตรการที่ส าคัญที่สุด สาเหตุของปัญหายาเสพ
ติดแตกต่างกันในสังคมหรือชุมชนต่าง ๆ การป้องกันที่เหมาะสมจึงย่อมต้องแตกต่างกันไปด้วย 
นอกจากนี้กลุ่มบุคคลเป้าหมายของมาตรการป้องกัน ย่อมมีสภาพด้านบุคลิกภาพและ
สภาพแวดล้อมแตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องเลือกมาตรการป้องกันที่เหมาะสม มาตรการบางอย่างท่ี
เหมาะสมกับคนกลุ่มหนึ่ง อาจกลายเป็นโทษส าหรับคนกลุ่มอ่ืนได้ ยังไม่มีมาตรการใดอย่างเดียวที่
ใช้ได้ผลกับคนทุกกลุ่มท้ังนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหานั้น ยังไม่หมดไป เนื่องจากการที่ผู้ท าการค้า
ยาเสพติดกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมีการสร้างเครือข่าย สร้างอิทธิพลป้องกันตนเอง หรือหมุนเวียนอยู่ใน
วงจรการค้ายาเสพติดหรือธุรกิจผิดกฎหมายต่อเนื่อง สร้างความเดือดร้อนเสียหายและสร้างปัญหา
คนไทย ตลอดทั้งเศรษฐกิจของประเทศชาติ การปราบปรามท าลายเครือข่ายการผลิต การค้า นายทุน 
หรือผู้มีอิทธิพลในการะบวนการค้ายาเสพติดในช่วงท่ีผ่านมาได้ใช้วิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
เช่น หาตัวผู้กระท าความผิดทุกพื้นที่ ปิดล้อม ตรวจค้น จับกุม ซ่ึงสามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมา
ด าเนินคดี กระบวนการผลิตการค้ายาเสพติดมีความเข้มแข็งสามารถขยายเครือข่ายสร้างความ
เดือดร้อนเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติหนักขึ้น จากยากที่จะปราบปรามได้ ดังนั้นจึงมีการน า
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกัน และปราบปรามการลักลอบผลิตน าเข้า ขนย้าย 
หรือจ าหน่ายจ่ายแจกยาเสพติด ย่อมมีความส าคัญในการท าให้ยาหายากขึ้น โอกาสที่คนจะไปติดยา
จะได้น้อยลงโดยที่ความพยายามท่ีจะให้มีคนติดยา เพื่อให้มีความต้องการและตลาดส าหรับยาเสพ
ติดชนิดหนึ่ง ๆ นั้นมีส่วนในการท าการระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรง กว้างขวางขึ้นได้ 
และกระบวนการค้ายาเสพติดเป็นอาชญากรรมที่มีระบบอิทธิพลและเงินทุนมาก ท้ังในระดับ
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มาตรการในการปราบปรามจึงท าได้ยาก และประสบปัญหา
มากเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามอาจถูกปองร้าย และได้รับอันตรายได้ หรืออาจถูกอิทธิพลทาง
การเงินหรืออ่ืน ๆ ท าให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบขึ้นได้ ระบบงานและเทคนิควิธีการในการ
รักษากฎหมายก็มีความส าคัญ ส าหรับยาเสพติดให้โทษที่กฎหมายห้ามการผลิตน าเข้า และจ าหน่าย
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โดยเด็ดขาดนั้น ต ารวจ และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็น
เจ้าหน้าที่ท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ส่วนวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท และยาเสพติดที่ยังใช้เป็นยา
รักษาโรคนั้นการควบคุมเป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง 
 ส าหรับประเทศไทยนั้นแนวทางหรือมาตรการที่น ามาใช้ในการป้องกันยาเสพติด ได้แก่  
 1. การสร้างกฎหมายที่เหมาะสม  
 ยาท่ีก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรง หรือมีศักยภาพท่ีจะก่อปัญหา เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน 
และกัญชา ควรมีกฎหมายห้ามการผลิต การน าเข้าในอาณาจักรและการขาย โดยมีบทบาทลงโทษที่
รุนแรงพอที่จะให้ผู้ท่ีประสงค์จะลักลอบกลัว และไม่กล้าเส่ียงแม้ว่าจะมีทางได้ก าไรมากก็ตาม ใน
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ.2522 ซ่ึงก าหนดโทษผู้ละเมิดไว้แรงมาก  
 2. มาตรการรักษากฎหมาย  
 การป้องกัน และปราบปรามการลักลอบผลิต น าเข้า ขนย้าย หรือจ าหน่ายจ่ายแจกยาเสพ
ติด ย่อมมีความส าคัญในการท าให้ยาหายากขึ้น โอกาสที่คนจะไปติดยาจะได้น้อยลง  
 3. มาตรการด้านเจตคติ และค่านิยมของสังคม  
 ปัญหายาเสพย์ติดเป็นปัญหาของชุมชน และสังคม เจตคติและค่านิยมในสังคมนั้น ๆ มี
ส่วนเป็นอย่างมากในการห้ามหรือยอมให้เกิดปัญหาขึ้น ในชุมชนบางแห่งท่ีต่อต้านยาเสพติด 
โอกาสที่จะเกิดปัญหาย่อมมีน้อยกว่าชุมชนที่มีทัศนคติยอมรับการติดยา โดยไม่ถือว่าร้ายแรงนัก  
 4. มาตรการทางการศึกษา  
 โดยที่การติดยาเสพติด ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันที่มีในบุคคลที่อาจเป็นปัญหา การให้การศึกษา
ย่อมเป็นการสร้างความรู้ บุคลิกภาพ เจตคติ และค่านิยมที่ดี อันประกอบเป็นภูมิคุ้มกันต่อต้านการ
ติดยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับนักเรียนและเยาวชน ซ่ึงเป็นผู้ท่ีล่อแหลมต่อปัญหายาเสพติด  
 5. มาตรการทางชุมชน  
 โดยที่ปัญหายาเสพย์ติดมีสาเหตุส าคัญมาจากสภาพแวดล้อมในชุมชน มาตรการที่มุ่ง
แก้ปัญหาท่ีเป็นสาเหตุในชุมชนจึงเป็นการแก้มท่ีตรงเป้า อาจจ าเป็นต้องพิจารณาศึกษาในแต่ละ
ชุมชน หรือสภาพของชุมชนถึงปัจจัยที่เป็นปัญหาในชุมชนนั้น ๆ  
 6. มาตรการในการป้องกันการระบาดของการติดยา  
 ผู้ที่ติดยาเสพติด มีส่วนส าคัญในการชักน าให้ผู้อ่ืนไปติดด้วย การขจัดไม่ให้มีผู้ติดยาหรือ
ให้ลดจ านวนลงจะช่วยลดการแพร่ระบาดได้ การป้องกันจึงควรมุ่งท่ีการหากผู้ท่ีติดยาให้ได้โดยเร็ว
ที่สุดและท าการรักษาให้ได้ผลเสียโดยเร็ว ส่วนผู้ที่ติดยางอมแงมจนกลายเป็นปัญหาสังคม และเป็น
ตัวการให้เกิดการแพร่ระบาดไปสู่ผู้อ่ืน ก็น่าจะได้แยกออกไปจากสังคม  
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มาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของต่างประเทศ 

 1. มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามยาเสพติดของประเทศสิงค์โปร์ 
 สิงค์โปร์มีลักษณะของประเทศเป็นศูนย์กลางด้านการค้าของภูมิภาคและของโลกจึงท าให้
สิงค์โปร์กลายเป็นศูนย์กลางของผู้ค้ายาเสพติดระหว่างประเทศไปด้วยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
นอกเหนือจากการค้ายาเสพติดระหว่างทวีปท่ีผิดกฎหมายแล้ว สิงค์โปร์ยังเป็นศูนย์จ าหน่ายยาเสพ
ติดที่ส าคัญส าหรับอินโดนีเซียและบางส่วนของแหลมมลายูกลุ่มยาเสพติดระหว่างประเทศ ได้ใช้
สิงค์โปร์เป็นส านักงานใหญ่ในภูมิภาคนี้ ท าให้รัฐบาลประสบความยากล าบากในอันที่จะลดการติด
ยาเสพติดภายในประเทศหรือลดจ านวนยาเสพติดที่จะส่งจ าหน่ายต่อที่อ่ืน ดังนั้นรัฐบาลจึงเปล่ียน
ยุทธวิธีและหันไปกวดขันกัลป์กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด หลังจากนั้นผู้ลักลอบค้ายาเสพติดก็เล่ียงจากสิงค์
โปร์และมุ่งมาที่กรุงเทพฯแทน งานในด้านการปราบปรามยาเสพติดของสิงค์โปร์แต่เดิมอยู่ในความ
รับของกรมศุลกากร และโอนไปให้กับส านักงานยาเสพติดกลางท่ีจัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและในขณะที่การลักลอบค้ายาเสพติดระหว่างประเทศไม่ได้ใช้สิงค์โปร์เป็น
ศูนย์กลาง แต่การแพร่เข้ามาของยาเสพติดชนิดร้ายแรงเพื่อการเสพในประเทศสิงค์โปร์กลับเพิ่มมาก
ขึ้น 
 กฎหมายการใช้ยาในทางท่ีผิด พ.ศ.2516 ได้ควบคุมยาบางชนิดและก าหนดโทษของการ
เสพ การครอบครอง และการค้ายาท่ีควบคุม เมื่อสถานการณ์เลวร้ายลง มีการแก้ไขกฎหมายการใช้
ยาในทางท่ีผิด พ.ศ.2518 โดยก าหนดโทษประหารชีวิตส าหรับผู้ที่เชื่อได้ว่า 
  1) ค้า ส่ังเข้า ส่งออก เฮโรอีนบริสุทธ์ิจ านวนมากกว่า 15 กรัม หรือมอร์ฟีน บริสุทธ์ิ 
จ านวนมากกว่า 30 กรัม หรือ  
  2) ผลิตเฮโรอีนหรือมอร์ฟีน 
 กฎหมายการใช้ยาในทางท่ีผิดยังให้อ านาจผู้อ านวยการส านักงานยาเสพติดกลางในการ
ส่ังบุคคลใดก้อตามท่ีพบว่าเป็นผู้ติดยาเสพติด (หรือตรวจพบร่องรอยของการใช้ยาที่ควบคุมใน
ปัสสาวะ) เข้ารับการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพภาคบังคับในสถานพยาบาลที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว กฎหมายต่อมาได้ก าหนดให้มีการสอดส่องดูแลผู้เคยติดยาเสพติดที่ได้รับการปล่อยตัว 
โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ค าแนะน า และมีการตรวจสอบปัสสาวะของผู้อยู่ในความดูแลที่สถานีต ารวจ
ประจ าท้องถ่ินทุก ๆ 5 วัน ภายใต้กฎหมายนี้ ผู้ท่ีต้องโทษเป็นครั้งที่สองจะถูกจ าคุกไม่ต่ ากว่า 3 ปี 
 เดิมสิงค์โปร์มีแผนการปราบปรามยาเสพติดที่มีชื่อว่า “Operation ferret” (แผนปฏิบัติการ 
เฟอร์เรท) โดยมีจุดมุ่งหมายเบื้องต้นคือจับกุมผู้ใช้เฮโรอีนให้รวดเร็ว มีการควบคุมตัวและการฟื้นฟู
สมรรถภาพท่ีมีผลดีพอที่จะหยุดการเพิ่มจ านวนของผู้ติดเฮโรอีน โดยได้หน่วยปราบปรามยาเสพติด
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จากส านักงานยาเสพติดกลาง ต ารวจและองค์กรอ่ืน ๆ และต ารวจพิเศษจะปฏิบัติงานร่วมกัน และ
จากการประเมินผลขั้นต้นโครงการนี้สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ในการลดอุปสงค์ยาเสพติดลง
ภายในปีแรกการประมาณของรัฐบาลสิงค์โปร์ได้ยืนยันว่าอัตราส่วนของผู้ใช้เฮโรอีนรายใหม่ต่อ
ผู้ใช้เฮโรอีนรายเก่าลดลง การตรวจจับผู้ค้ายาเสพติดทั้งรายใหญ่และรายย่อยลดลงอย่างรวดเร็วนี้
สามารถท าลายข่ายงานจ าหน่ายยาเสพติดในสิงค์โปร์ลงได้ท าให้สิงค์โปร์ประสบความส าเร็จในการ
ก าจัดกลุ่มยาเสพติดส าคัญ ๆ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราท่ีจุดเข้าประเทศโดยเฉพาะ
บริเวณทางท่ีเชื่อมสิงค์โปร์กับมาเลเซียได้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของโครงการสุนัขยาเสพติดให้
สูงขึ้น 
 หน่วยงานที่หน้าที่เกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดของประเทศสิงค์โปร์มี 3 หน่วย คือ  
  1) ส านักงานยาเสพติดกลาง  (Central narcotic bureau-CBN) ก่อตั้งขึ้นในเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ.1971 
  2) กรมต ารวจสิงค์โปร์ มีหน้าที่ในการสืบสวนและจับกุมผู้กระท าความผิดกฎหมาย 
รวมท้ังผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด 
  3) กรมศุลกากรและสรรพากร มีหน้าที่ในการป้องกันมิให้มีการลักลอบน ายาเสพติด
เข้ามาในประเทศ 
 หน่วยงานส าคัญของประเทศสิงค์โปร์ที่มีหน้าที่หลักในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติดคือ (Central narcotic bureau-CBN) ซ่ึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทยใน
การรักษาระเบียบและกฎหมายของชาติ ความปลอดภัยของพลเมือง และการป้องกันสังคม ซ่ึง CBN 
มีบทบาส าคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศสิงค์โปร์ ดังนั้น 
  1) บังคับใช้กฎหมายต่อผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด 
  2) เป็นผู้น าและประสานงานในการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด เพื่อเป็นการ
ป้องกัน 
  3) ให้ความช่วยเหลือและเป็นศูนย์รวมในการร่วมมือเพื่อท าให้ปัญหายาเสพติดหมด
ไป 
  4) แนะน าบทบัญญัติของกฎหมายใหม่ ๆ และมาตรการอ่ืน ๆ  
 CBN จัดตั้งในปี ค.ศ. 1971 เพื่อเป็นการตอบรับกับปัญหายาเสพติดของสิงค์โปร์ที่มีความ
รุนแรงมากในขณะนั้น เนื่องจากปัญหายาเสพติดมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นซ่ึงมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของสิงค์โปร์ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1961-1969 และได้ปรากฏว่ามีผู้ติดยาเสพติดประเภทใหม่ คือ 
กัญชา และ MK Pills ซ่ึงรัฐบาลสิงค์โปร์ในขณะนั้นมีความกังวลต่อปัญหานี้เป็นอย่างมากก่อนที่จะ
จัดตั้ง CBN ขึ้นนั้น มีหน่วยงานหนึ่ง คือ CID (Central investigation department) ซ่ึงในช่วงนั้นเป็น
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หน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของยาเสพติด โดยเป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่มีหน้าที่ใน
การต่อสู้กับปัญหายาเสพติด แต่เนื่องจากจ านวนผู้เสพยาเสพติดที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ท าให้รัฐบาล
สิงค์โปร์ตระหนักว่าควรที่จะมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อ
ท าให้เกิดความมั่นใจว่าปัญหายาเสพติดจะไม่เพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นการคุกคามต่อความปลอดภัย
และความมั่นคงของประเทศสิงค์โปร์ 
  1.1 ภาระหน้าที่ของส านักงานยาเสพติดกลาง (CBN) 
  ภาระหน้าที่ของ CNB คือ การท าให้ประเทศสิงค์โปร์ปลอดภัยจากทั้งการใช้ยาเสพติด
และสาระเหย ซ่ึงหน้าที่หนึ่งนอกเหนือจากการเป็นหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติดโดยการจับกุมและด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ท้ังหมดแล้ว CBN ยังมีหน้าที่
รับผิดชอบในการให้ความปรึกษาแก่ผู้เสพยาเสพติดภายหลังจากผู้เสพยาฯเหล่านี้ได้รับการปล่อยตัว
จากสถานบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด กฎหมายก าหนดให้ผู้ติดยาเสพติดต้อง
รายงานผลการตรวจปัสสาวะต่อ CNB ในช่วงระยะเวลา 2 ปี เพื่อเป็นการยับยั้งไม่ให้ผู้ติดยาเสพติด
เหล่านี้กลับไปติดยาเสพติดอีก ช่วง เวลาท่ีผ่านมา CNB มีบทบาทเป็นผู้น าในการวางแผนและน า
โครงการให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดมาใช้ รวมทั้งให้ความร่วมมือ และผลส าเร็จเพื่อท าให้
ปัญหายาเสพติดหมดไป นอกจากนี้ CNB ก็มีหน้าที่ในการตรวจตราและสืบสวนถึงการน าเข้าสาร
ตั้งต้นเพื่อน ามาผลิตยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในประเทศสิงค์โปร์ในปัจจุบันนี้อยู่ในสภาวะที่
สามารถควบคุมได้ และปัญหามีความคงท่ีเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดท าให้จ านวน
การจับกุมผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีความลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ.1994 กฎหมายยา
เสพติดที่ส าคัญของสิงค์ โปร์คือ Misuse drugs Act 1973 ซ่ึงก าหนดบทลงโทษที่รุนแรงแก่ผู้ท่ี
ลักลอบค้ายาเสพติด คือ ถ้าบุคคลใดมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจ าหน่ายเกิน 2 กรัม หรือมี
มอร์ฟีนไว้ในความครอบครองเกิน 3 กรัม จะได้รับโทษประหารชีวิต นอกจากนี้สิงค์โปร์ยังมี
กฎหมาย Criminal law Act ซ่ึงมีมาตรการควบคุมบุคคลผู้เป็นตัวการโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณา
ของศาล คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของอัยการ มีอ านาจส่ังควบคุม
นายทุนหรือตัวการตัวการค้ายาเสพติดไว้ไม่เกิน 2ปี และประธานาธิบดีมีอ านาจที่จะขยายระยะเวลา
การควบคุมได้อีกครั้งละไม่เกิน 1 ปี ผลจากการใช้มาตรการดังกล่าวนี้ ท าให้ทางการสามารถจับกุม
หัวหน้าขบวนการค้ายาเสพติดได้เป็นจ านวนมากซ่ึงผลท าให้การลักลอบค้ายาเสพติดมีจ านวนลดลง 
  กฎหมายของสิงค์โปร์ได้บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดมีอ านาจหน้าที่เพื่อ
ด าเนินการทั้งหลาย อย่างเช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ ตามท่ีบัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ในส่วนที่เกี่ยวกับการสืบสวนในคดีความผิดที่สามารจับได้ ดั้งนั้นเจ้าหน้าที่ปราบปราม
ยาเสพติดของสิงค์โปร์จึงมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีอ านาจใน
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การตรวจค้น จับกุม เรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึงพยานหลักฐานแห่งคดีและ
เสนอรายงานการสืบสวนนั้นแก่พนักงานอัยการ  
  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการด าเนินคดียาเสพติดของประเทศสิงค์โปร์ตามท่ี
บัญญัติไว้ใน Missuse of drugs Act (Chapter 185) Section 32 คือ ในคดีใดก็ตามท่ีเป็นการกระท า
ความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ เจ้าหน้าที่ของส านักงาน (Officer of the bureau) จะมีอ านาจหน้าที่เพื่อ
ด าเนินการทั้งหลายอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ต ารวจตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจาราณาความ
อาญา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนในคดีความผิดที่สามารถจับได้ 
  1.2 อ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด 
   1.2.1 ด าเนินการเพื่อให้เกิดการจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายยาเสพติด 
   1.2.2 ตรวจสอบแยะรวบรวมข้อมูลข่าวสารและพยานหลักฐาน เพื่อด าเนินการกับ
ผู้กระท าความผิดในคดียาเสพติด 
   1.2.3 ปฏิบัติพรางตัวเพื่อต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด 
   1.2.4 ท าส านวนการสอบสวน (IPS) เพื่อการฟ้องคดียาเสพติดต่อศาล 
   1.2.5 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด ให้แก่เยาวชนและองค์กรต่าง ๆ  
   1.2.6 รายงานการสอบสวนทางอิเล็กโทรนิกส์ ( Electronic IPS) เพื่อปรับปรุง
ระบบข้อมูลคดีของ CNB ให้ทันสมัย และมีอ านาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้ยาในทางท่ีผิด 
(ประเทศสิงค์โปร์) (ตอนที่ 185) 
  1.3 อ านาจในการตรวจค้นและยึดทรัพย์ ตามมาตรา 24  
   (1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีต าแหน่งชั้นยศไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยผู้ก ากับการ 
หรือ เจ้าหน้าที่ต ารวจที่อยู่ในบังคับของผู้ช่วยผู้ก ากับการ หรือ เจ้าหน้าที่อาวุโสของศุลกากรอาจ
กระท าได้ดังต่อไปนี้ในเวลาใด ๆ  
    (a) เข้าไปตรวจค้นสถานที่หรือบริเวณที่ต้องสงสัย โดยไม่ต้องมีหมายค้นหรือ
ค้นสถานที่ใด ๆ หรือบริเวณสงสัย โดยว่าจะพบส่ิงต่อไปนี้ 
     (i) ยาควบคุมพิเศษ สารควบคุม หรือ หรือส่ิงท่ีผิดกฎหมายที่สามารถยึดได้ 
หรือ 
     (ii) บุคคลที่กระท าหรือมีเหตุอันควรเช่ือว่าได้กระท าผิดกฎหมายตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือ กระท าผิดตามระเบียบ 
    (b) ค้นตัวบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นหรือบริเวณนั้นและ  
    (c) ยึดและอายัดทรัพย์ที่เป็นยาควบคุมพิเศษ หรือ สารควบคุมที่พบในสถานที่
นั้น หรือบริเวณนั้น หรือส่ิงของผิดกฎหมายอ่ืนใดที่สามารถยึดได้  
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  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านอ านาจกระท าการของเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้ เมื่อ
พิจารณาแล้วว่ามีความจ าเป็น เจ้าหน้าที่อาจท าลายส่ิงกีดขวางโดยท าลายประตูหน้าต่าง เครื่องยึด
พื้น ผนัง ห้อง กล่อง ตู้บรรจุสินค้า หรือส่ิงอ่ืนใดก็ได้ 
  1.4 อ านาจในการจับ ตามมาตรา 25  
   (1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน, เจ้าหน้าที่ต ารวจ , เจ้าหน้าที่ศุลกากร หรือเจ้าหน้าที่
ต ารวจพิเศษ หรือสมาชิกของ The vigilante corps ที่อยู่ในบังคับเป็นลายลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ระดับยศไม่ต ากว่าผู้ช่วยผู้ก ากับการ อาจจับหรือค้นโดยไม่มีหมาย ซ่ึงบุคคลใด ๆ ท่ีกระท าความผิด
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ  
   (2) ภายใต้อนุมาตรานี้ บุคคลใดที่ถูกจับ 
    (a) เนื่องจากมียาควบคุมพิเศษ สารควบคุม หรือส่ิงผิดกฎหมายอันสามารถยึด
ด้วย จะถูกน าตัวไปท่ีส านักงานปราบปรามยาเสพติดกลางของสิงค์โปร์ สถานีต ารวจ ส านักงาน
ศุลกากรและอาจถูกค้นตัว  

   (3) บุคคลที่เป็นผู้หญิงจะไม่ถูกค้นตัว เว้นแต่จะมีการค้นตัวก็แต่โดยผู้หญิงเท่านั้น 
   (4) เจ้าหน้าที่กระท าการจับกุมตามที่บัญญัติในมาตรนี้ อาจยึดหรืออายัด ยาควบคุม

พิเศษ สารควบคุม หรือส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด  
  1.5 อ านาจในการค้นเรือ Hovercraft เครื่องบิน ยานพาหนะ หรือ รถไฟ รวมถึงบุคคล
ที่เข้ามาหรือออกจากประเทศสิงค์โปร์ ตามมาตร 26  

   (1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจ  
    (a) ส่ังให้หยุดแล้วขึ้นไปเพื่อตรวจค้น เรือ Hovercraft เครื่องบิน ยานพาหนะ 

หรือ รถไฟ ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่า ภายในยานพาหนะดังกล่าวนั้นมียาควบคุมพิเศษ ซ่ึงเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังสารควบคุม หรือส่ิงผิดกฎหมายที่สามารถยึดได้  

    (b) ค้นตัวบุคคลใด ๆ ในเรือ Hovercraft เครื่องบิน ยานพาหนะ หรือ รถไฟ ท่ี
ใช้ เพื่อการกระท าความผิดหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามมาตรานี้ 
    (c) ค้นตัวบุคคลใด ๆ ท่ีเข้ามาในสิงค์โปร์หรือ ออกจากประเทศสิงค์โปร์ 
   (2)เจ้าหน้าที่อาจยึดและกักกัน 

    (a) ยาควบคุมพิเศษใด ๆ สารควบคุม และส่ิงผิดกฎหมายที่สามารถยึดได้ อัน
เป็นผลจากการตรวจคันตามมาตรานี้ และ 

    (b) เรือ  Hovercraft เครื่องบิน ยานพาหนะ หรือ รถไฟ ท่ีใช้เพื่อการกระท า
ความผิดหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามมาตรนี้ 
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   (3) การริบยาควบคุมพิเศษ สารควบคุม และส่ิงผิดกฎหมายที่สามารถยึดได้ตาม
มาตรา 27  

   (1) ส่ิงท่ีถูกยึดตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าหน้าที่ผู้เข้าตรวจค้นและท าการยึดทรัพย์
นั้นต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงการยึดต่อเจ้าของทรัพย์นั้นโดยไม่ชักช้า และโดยการ
ส่งค าบอกกล่าวนั้นเป็นหนังสือถึงบุคคลนั้นหรือโดยทางไปรษณีย์ที่บุคคลนั้นมีถ่ินที่อยู่ (ถ้ารู)้ 

   (2) หนังสือบอกกล่าวตามอนุมาตรานี้ 
    (a) ไม่จ าต้องบอกกล่าว เม่ือมีการยึดทรัพย์ต่อหน้าผู้กระท าความผิด หรือ 

เจ้าของ หรือ ตัวแทน หรือ ในกรณีที่เรือ หรือ เครื่องบิน เม่ือมีการยึดทรัพย์ต่อหน้าหัวหน้า หรือ 
กัปตัน เรือ หรือเครื่องบินแล้วแต่กรณี 

   (3) ค าส่ังในการริบยาควบคุมพิเศษใด ๆ สารควบคุม หรือ ส่ิงอ่ืนใดที่พิสูจน์จน
เป็นที่พอใจต่อศาลแล้วว่าได้มีการกระท าความผิดหรือได้ใช้ในการกระท าความผิดแม้จะไม่มีบุคคล
ใดพิสูจน์ความผิดนั้นก็ตาม 

   (4) ถ้าไม่มีการด าเนินการอันที่เกี่ยวข้องกับยาที่ถูกควบคุมพิเศษสารที่ถูกควบคุม
หรือส่ิงท่ีผิดกฎหมายที่สามารถยึดได้ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ยาท่ีถูกควบคุมพิเศษ สารที่ถูกควบคุม
หรือส่ิงผิดกฎหมายที่สามารถยึดได้ ภายใต้พระราชบัญญัตินี้จะถูกลงความเห็นให้มีการยึดไว้ก่อน 1 
เดือน เว้นแต่ได้มีการร้องขอในส่ิงเหล่านี้ไปก่อนเกิดการด าเนินการจับกุม โดยอาจจะเป็นกรณีการ
ส่ังยา 
  1.6 การริบเรือ Hovercraft เครื่องบิน ยานพาหนะ ตามมาตรา 28  
   (1) เมื่อบุคคลใดถูกประกาศว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ศาลอาจส่ังริบ
เรือ Hovercraft เครื่องบิน ยานพาหนะ ซ่ึงมีการพิสูจน์ว่าถูกใช้ด้วยวิธีการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิด 
   (2) เมื่อบุคคลใดถูกประกาศว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ศาลอาจส่ัง 
(ตามท่ีพนักงานอัยการร้องขอ) ให้รัฐบาลริบยานพาหนะใด ๆ ซ่ึงพิสูจน์ว่าถูกใช้ด้วยวิธีการใด ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 

   (3) มาตรานี้ ไม่ใช้กับเรื่อใด ๆ หรือ เรือ  Hovercraft ที่มีน้ าหนักมากกว่า 200 ตัน 
หรือ เครื่องบินใด ๆ ท่ีเป็นของบุคคลซ่ึงใช้ให้บริการขนส่งโดยสารเป็นปกติจากประเทศอ่ืนไปยัง
ประเทศสิงค์โปร์ หรือขนส่งโดยสารจากประเทศสิงค์โปร์ไปยังประเทศอ่ืน 

   (4) จ าท าการยึดเรือ  Hovercraft เครื่องบิน ยานพาหนะ ภายใต้พระราชบัญญัตินี้
ไม่ได้ ถ้าเรือ  Hovercraft เครื่องบิน ยานพาหนะ ดังกล่าวถูกติดตั้งโดยผู้เป็นเจ้าของ ยกเว้น เรือ  
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Hovercraft เครื่องบิน ยานพาหนะ ข้างต้น จะอยู่ในความครอบครองของผู้อ่ืน โดยผิดกฎหมายและ
ปราศจากความยินยอมของเจ้าของ 
  1.7 สิทธิการจัดการที่ถูกยึด ตามมาตรา 29  

   (1) ส่ิงซ่ึงถูกยึดโดยรัฐบาลภายใต้พระราชบัญญัตินี้จะถูกด าเนินการในวิธีการนั้น 
ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีเห็นว่าเหมาะสม 

   (2) รัฐมนตรีอาจจะใช้ดุลพินิจได้ หลังจากกระบวนการด าเนินการภายใต้
พระราชบัญญัตินี้ส้ินสุดลง การรับการพิจารณา และการด าเนินการต่อค าร้องต่าง ๆ ส าหรับ หรือ 
เกี่ยวกับทุกส่ิงท่ีได้ถูกยึดโดยรัฐบาล 
  1.8 อุปสรรคในการตรวจสอบหรือตรวจค้น ตามมาตรา 30 (1)บุคคลที่กระท าความผิด 
ตามกฎหมาย 
   (a) ขัดขวางเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากร หรือ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐอ่ืน ๆ ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ 
   (b) ไม่ยินยอมกระท าตามค าร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐอ่ืน ๆ ในการด าเนินการตาม
หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  
   (c) โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ละเลยการให้ข้อมูลในความครอบครอง โดย
อาจจะถูกร้องขอโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ศุลกากร โดยอาจจะถูกร้องขอโดยเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากร หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐอ่ืน  
   (d) การจัดหาข้อมูลต่าง ๆ ซ่ึงเขารู้ และเขามีเหตุผลซ่ึงเชื่อว่านั้นคือส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐอ่ืน ๆ  
 2. มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามยาเสพติดของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 หน่วยงานหลักในการด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละประเทศ มักจะเป็น
หน่วยงาน สระ มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะส าหรับ
สหรัฐอเมริกานั้นมี หน่วงงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามคดีความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดโดยเฉพาะ เรียกว่า ส านักงานปราบปรามยาเสพติด ( Drug enforcement administration) 
หรือ DEA ก่อตั้งโดยกรทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา ( U.S. Department of justice) เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม  1973 มีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ถือเป็น
หน่วยงานกลางของ รัฐบาลกลางเทียบเท่าหน่วยต ารวจสอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกา หรือ FBI 
(Federal bureau of investigation) ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเผชิญกับปัญหาการใช้ยาเสพติดอันเป็น
ปัญหาในทุกระดับช้ัน ของสังคมอเมริกา และเพื่อที่จะต่อสู้กับปัญหายาเสพติดที่มีอยู่อย่าง
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มากมายนี้รัฐบาลกลางโดยส านักงานปราบปรามยาเสพติด ( DEA) ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักใน
การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นความส าคัญในด้านการชี้หรือระบุ
แหล่งท่ีมาและการจ าหน่ายยาเสพติดมากกว่าการจับกุมผู้ใช้ยาเสพติด ด้วยเหตุนี้ในช่วงแรกเริ่มนั้น 
DEA ได้ปฏิบัติงานในเรื่องเกี่ยวกับการจับกุมการค้ายาเสพติด ในแหล่งตั้งต้นของยาเสพติดใน
ต่างประเทศ ปฏิบัติการท าลายค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายภายในประเทศ และให้การช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ต ารวจทั้งในระดับมลรัฐและระดับท้องถ่ินในการป้องกันมิให้ยาเสพติดเข้ามาครอบง า
ชุมชน เพื่อที่จะให้บรรลุผลส าเร็จตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ DEA จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับรัฐบาลกลางโดยผ่านทางโครงการ 
แผนการ การประเมิน และการข่าว นอกจากนี้ DEA ยังมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่ 
และปฏิบัติการหรือด าเนินการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาล
ต่างประเทศภายใต้นโยบายท่ีเป็นค าแนะน าจากคณะรัฐมนตรีในการควบคุมยาเสพติดระหว่าง
ประเทศ และในการปฏิบัติตามหน้าที่นั้น DEA จะให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีปฏิบัติ
หน้าที่ประจ าในเมืองใหญ่ ๆ ท่ัวประเทศสหรัฐอเมริกา รวมท้ังใน 54 ส านักงานใน 31 ประเทศทั่ว
โลก เป้าหมายของเจ้าหน้าที่ DEA คือการเข้าถึงแหล่งยาเสพติดขนาดใหญ่และการยึดยาเสพติด
ก่อนที่ยาเสพติดจะไปถึงมีผู้ใช้ยาเสพติด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เจ้าหน้าที่ DEA จะต้องปฏิบัติการ
หรือด าเนินการร่วมกันระหว่างเทคนิคการบังคับ ใช้กฎหมายทีมีการก้าวหน้ามากขึ้นกับการใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีมีความทันสมัย 
 หน่วยงาน DEA ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายในเรื่องการผลิต
ยาเสพติดและสารควบคุมภายใต้กฎหมายควบคุมยาเสพติด (Controlled Substance Act of 1970) ซ่ึง
ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้ DEA ก าหนดจ านวนของการน าเข้า การส่งออก และการผลิต
ยาเสพติดต่าง ๆ ท่ีมีการควบคุม แพทย์ เภสัชกร และบุคคลอ่ืน ผู้ควบคุม จ่ายยา หรือผสมยาหรือ
แพทย์ที่ให้ใบส่ังยาท่ีเป็นยาเสพติด ควบคุมจะอยู่ภายใต้การตรวจสอบ โดยผู้แทนของ DEA ซ่ึงการ
ควบคุมเหล่านี้ก็เพื่อท าให้แน่ใจว่ายาเสพติดที่ถูกกฎหมายนั้นมีอยู่อย่างเพียงพอส าหรับแพทย์และ
การวิจัย และในขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันมิให้ยาเสพติดเหล่านี้ไปสู่กระบวนการการค้ายาเสพ
ติดที่ผิกฎหมาย 
  2.1 ภารกิจของส านักงานปราบปรามยาเสพติด (DEA) คือ  
  การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับยาควบคุมพิเศษและกฎเกณฑ์ของ
สหรัฐอเมริกา และน าไปใช้กับระบบความยุติธรรมทางอาญาและทางแพ่งของสหรัฐอเมริกาหรือใช้
กับศาลที่มีเขตอ านาจตามกฎหมาย รวมท้ังองค์กรต่าง ๆ และสมาชิกขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการ
เจริญเติบโต การผลิต หรือการจ าหน่ายควบคุมพิเศษที่ปรากฏในกฎหมายหรือถูกก าหนดไว้ใน
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กฎหมายไว้ เกี่ยวกับการค้าส่ิงผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการแนะน าและ
สนับสนุนโครงการที่ไม่ต้องมีการบังคับตามกฎหมายด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสามารถ
ในการจัดหายาควบคุมพิเศษที่ขายทั้งในตลาดในประเทศและตลาดระหว่างประเทศ 
  การปฏิบัติภารกิจนี้ให้ส าเร็จลุล่วงเป็นหน้าที่ของส านักงานปราบปรามยาเสพติด 
(DEA) ซ่ึงเป็นตัวแทนที่รับผิดชอบเพื่อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับยาควบคุมพิเศษและ
กฎเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกา ความรับผิดชอบโดยตรงของ DEA ยังรวมถึง 
   1)  การสืบสวนสอบสวนและการเตรียมการด าเนินคดีผู้กระท าความผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาควบคุมพิเศษในระดับระหว่างรัฐหรือระหว่างประเทศ 
   2) การสืบสวนสอบสวนและการเตรียมการด าเนินคดีอาญาพวกค้ายาท่ีกระท า
ความผิดอย่างร้ายแรงในชุมชน รวมท้ังการคุกคามประชาชนด้วยการข่มขู่ 
   3) การจัดการแผนการข่าวกรองด้านยาเสพติดแห่งชาติโดยการสร้างความร่วมมือ
กับมลรัฐ รัฐ ท้องถ่ินและเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างชาติในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่
ยุทธศาสตร์ ข้อมูลข่าวกรองด้านยาเสพติดที่มีการด าเนินการปราบปรามอย่างจริงจัง 
   4) การยึดและการริบทรัพย์ที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดหรือทรัพย์ท่ีพอจะ
ตรวจสอบได้ว่ามาจากการค้ายาเสพติด หรือทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้เพื่อกระท าความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพ
ติด 
   5) การบังคับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยยาควบคุมพิเศษ ท้ังในด้านการผลิต การ
จ าหน่ายจ่ายแจก ยาควบคุมพิเศษที่ถูกควบคุมการผลิตตามกฎหมาย 
   6) การประสานงานและความร่วมมือระหว่างมลรัฐ รัฐ และเจ้าหน้าที่ท่ีบังคับใช้
กฎหมายในระดับท้องถ่ิน เพ่ือให้มีความพยายามร่วมกันในการบังคับใช้กฎหมายและยกระดับความ
ร่วมมือกันให้มากขึ้นโดยการส่งเสริมศักยภาพสืบสวนสอบสวนในระดับระหว่างรัฐและระดับ
ระหว่างประเทศ นอกเหนือไปจากแหล่งข้อมูลและอ านาจศาลที่ถูกจ ากัดในระดับมลรัฐหรือระดับ
ท้องถ่ิน และกฎหมายที่อาจครอบคลุมไม่ถึง 
   7) การประสานงานและความร่วมมือระหว่างมลรัฐ รัฐ และเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 
รวมท้ังรัฐบาลต่างประเทศและการฝึกเจ้าหน้าที่ต่างชาติด้วย ในโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อลด
การจัดหายาเสพติดในตลาดของสหรัฐอเมริกา โดยใช้วิธีการที่ไม่ต้องบังคับตามกฎหมาย 
ยกตัวอย่างเช่น การก าจัดพืชเสพติด การปลูกพืชทดแทน เป็นต้น 
   8) ภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกา ส านักงานปราบปรามยาเสพติด ( DEA) ต้องรับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การบังคับใช้กฎหมายปราบปรามยาเสพติดในต่างประเทศ 
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   9)การติดต่อประสานงานกับองค์กรการสหประชาชาติ องค์การต ารวจสากล และ
องค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ 
  ส านักงาน DEA จัดแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ( Region) เพื่อให้
สอดคล้องกับเส้นทางเข้าออกและบริเวณที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยมีผู้อ านวยการ 
(Director) เป็นผู้รับผิดชอบ หากในพื้นที่ใดมีพื้นที่กว้างขวาง ก็จะแบ่งออกเป็นพื้นที่ย่อย ( Special 
Agent-in-Charge) เป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่จะมีปัญหาพาดพิงไปถึงผู้น าทางการเมือง นักการเมือง 
ข้าราชการของประเทศต่าง ๆ DEA ต้องเสนอความเห็นไปยังกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาผ่านเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงฝ่ายกิจการยาเสพติด เพื่อให้กระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยด าเนินการทางการทูต เพราะการปราบปรามยาเสพติดนั้นจะเกี่ยวข้อง
กับการเมืองระหว่างประเทศด้วย 
  2.2 แนวทางการปราบปรามยาเสพติดของส านักงาน DEA  
  แนวทางการปราบปรามยาเสพติดของส านักงาน DEA มีดังนี้ 
   1)เมื่อมีการจับกุมเกี่ยวกับคดียาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามจะต้องแจ้ง
ให้ส านักงาน DEA ทราบโดยด่วน 
   2)หน่วยงานที่จับกุมได้จะเป็นผู้ด าเนินคดีต่อไปนี้ก็ได้ หรือจะให้ส านักงาน DEA 
ด าเนินคดีแทนก็ได้ โดยมอบเรื่องท้ังหมดให้ส านักงาน DEA ที่ตั้งขึ้นในเขตที่มีการจับกุม 
   3)ส านักงาน DEA จะมีอัยการซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคดียาเสพติดท าการว่าความ
ในคดียาเสพติดโดยเฉพาะ 
   4)ในกรณีที่บทลงโทษในคดียาเสพติดตามกฎหมายของมลรัฐสูงกว่าบทลงโทษ
ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง อาจส่งผู้ต้องหามาฟ้องท่ีศาลรัฐแทนที่จะส่งไปฟ้องท่ีศาลของรัฐบาล
กลาง 
   5)จัดตั้งหน่วยข่าวผสม ( Unified intelligence command) ซ่ึงประกอบด้วยส านัก  
งาน DEA ในเขตพื้นที่ เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่สรรพากร เจ้าหน้าที่
กรมการบินพลเรือน เจ้าหน้าที่ตรวจยามชายฝั่ง และอาจรมถึงเจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการลักลอบค้าอาวุธ และเจ้าหน้าที่ทหารท าการรวบรวมข่าวสารการเคล่ือนไหวของ
พ่อค้ายาเสพติด ยาเสพติดในพื้นที่แต่ละแห่ง ซ่ึงมักจะท าการเป็นรูปของการด าเนินงานเป็น
ขบวนการในลักษณะองค์กรอา๙ญากรรม (Organized crime) 
   6)จัดตั้งหน่วยปราบปรามผสม ( Task force) ซ่ึงประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
เจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าเมือง เจ้าหน้าที่ต ารวจประจ ามลรัฐ เจ้าท่ีต ารวจประจ าเขตและเจ้าหน้าที่
ปราบปรามยาเสพติดประจ าพื้นที่ การจัดหน่วยปราบปรามผสมดังกล่าวจะแบ่งก าลังออกเป็นชุด
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ปราบปรามย่อย แบ่งเขตรับผิดชอบคนในพื้นที่ท้ังหมด ส าหรับในการบังคับบัญชานั้น อาจ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ DEA หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าเมือง หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ ามลรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากร เป็นหัวหน้าชุดปราบปรามผสม โดยจัดตั้งส านักงานขึ้นที่ส านักงาน DEA 
ประจ าเขต การจัดตั้งชุดปราบปรามผสมนั้น มีความมุ่งหมายที่จะระดมก าลังเครื่องมือเครื่องใช้และ
ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยมาปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นการลดการท างานซ้ าซ้อน แต่
เนื่องจากการจัดตั้ง หน่วยปราบปรามผสมจะต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่
มาร่วมด้วย เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในบางพ้ืนที่ความร่วมมือดังกล่าวยังไม่ดีพอ จึงยังจัดตั้งไม่ได้ 
หรือบางพื้นที่จัดตั้งไปแล้วเกิดความขัดแย้งหรือขาดความร่วมมืออย่างจริงจังท าให้ต้องยกเลิกการ
ปฏิบัติการดังกล่าวไปหลายแห่ง ฉะนั้น ความส าเร็จของหน่วยงานปราบปรามผสม จึงขึ้นอยู่กับ
ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยที่จะให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 
  ระบบความยุติธรรมทางอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระบบกล่าวหา 
(Adversarail system) โดยมีพนักงานอัยการของรับเป็นโจทก์ และทนายความเป็นผู้แก้ต่างให้จ าเลย
อย่างไรก็ตาม วิธีการที่ผู้ต้องหาต้องถูกด าเนินคดียังมีความซับซ้อนและไม่สอดคล้องกับรูปแบบ
ดั้งเดิมท่ีเรียกว่า “ผู้พิพากษา-ลูกขุน-การฟ้องร้องและการต่อสู้คดี ” (Judge-jury-prosecution and 
defense) โดยข้อเท็จจริงแล้ว คดีส่วนมากเสร็จส้ินก่อนขั้นตอนการพิจารณาในชั้นศาล 
  อย่างไรก็ตาม ตามบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  (Amendment) ฉบับที่ 10 การจัด
องค์กรและการงบประมาณของระบบความยุติธรรมทางอาญาเป็นความรับผิดชอบของ แต่ละมลรับ
ความรับผิดชอบดังกล่าวรวมถึง การตรากฎหมายอาญาและการก าหนดวิธีการลงโทษ การจัดตั้ง
องค์กรต ารวจ ราชทัณฑ์ ระบบการต่อสู้คดีสาธารณะ (Public defense system) และการเลือกตั้งและ
แต่งตั้งพนักงานอัยการ ท้ังนี้ในบรรดามลรัฐทั้งหมด 50 มลรัฐ ไม่มีมลรัฐใดมีระบบความยุติธรรม
ทางอาญาท่ีเหมือนกันเลย 
  ระบบความยุติธรรมทางอาญาของรัฐบาลกลางครอบคลุมถึงเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ
กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รัฐบาลกลางมี
ต ารวจของตนเอง เช่น ส านักงานต ารวจสอบสวนกลาง ( Federal bureau of investigation-FBI) และ
เรือนจ าส าหรับขังผู้ต้องโทษในคดีเหล่านั้น โดยทั่วไปรัฐบาลกลางจะไม่สอดแทรกเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับระบบความยุติธรรมทางอาญาของแต่ละมลรัฐ เว้นแต่ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเกี่ยวกับสถานการณ์
ภายในที่รุนแรงเท่านั้น 
  องค์กรของรัฐบาลกลางมีหลายหน่วยงานซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ในการความสงบเรียบร้อย
และสอบสวนคดี เช่น ส านักงานต ารวจสอบสวนกลาง  (FBI) ส านักงานตรวจสอบภาษีอากร 
(Bureau of internal revenue) เฉพาะกรณีเล่ียงภาษีส านักงานปราบปรามยาเสพติด ส านักงานตรวจ
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คนเข้าเมืองและสัญชาติบุคคล ( Immigration and nationalization service) ส านักงานบังคับคดี ( US 
marshal service) ส านักศุลกากร ( U.S. Custums service) ส านักงานสุรา ยาสูบ และอาวุธปืน 
(Bureau of alcohol, Tobacco and firearms) หน่วยสืบราชการลับ ( United States secret service) 
ส านักงานตรวจสอบการขนส่งทางไปรษณีย์ ( Postal inspection service) ส านักงานสรรพากร  
(Internal revenue service) หน่วยสวนสาธารณะแห่งชาติ (National park service) องค์กรอาหารและ
ยา (Food and drug administration) หน่วยรักษาชายฝ่ัง (U.S. Coast guard) และต ารวจประจ ารัฐสภา 
(Capital police) โดยบางกรณีอ านาจของต ารวจอาจซ้ าซ้อนกัน โดยเฉพาะอย่างนิ่งในเรื่องการ
สืบสวนสอบสวน เพราะคดีหนึ่งต ารวจท้องถ่ิน อาจเป็นผู้เริ่มต้นสอบสวน แต่ต่อมามีต ารวจจาก
หน่วยงานอ่ืน เช่น ต ารวจของมลรัฐ หรือส านักงานต ารวจสอบสวนกลางเข้ามาท าการสอบสวน 
  เจ้าหน้าที่ของส านักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกา (DEA) มีอ านาจหน้าที ่
ในการสืบสวนและเตรียมการส าหรับการด าเนินการสอบสวนและการฟ้องร้องตามกฎหมายในกรณี
ผู้กระท าความผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในรายท่ีส าคัญ ทั้งในระดับระหว่างมลรัฐและระดับ
ระหว่างประเทศ ดังนี้ (Code of federal regulations) บรรพท่ี 28 การบรรหารงานยุติธรรม (Title 28-
Judicial administration) 
   (a)เป็นผู้บริหารส านักงานปราบปรามยาเสพติด (DEA) มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (1) เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับโดย DEA และรายงานการสืบสวนสอบสวนของ 
DEA แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง เจ้าหน้าที่ของมลรัฐ และเจ้าหน้าที่ของท้องถ่ินที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสารควบคุม (ยาเสพติด) 
    (2) เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับโดย DEA และรายงานการสืบสวนสอบสวนของ 
DEA แก่อัยการของรัฐบาลกลาง อัยการมลรัฐ และอัยการท้องถ่ิน และคณะกรรมการควบคุมสาร
เสพติดของมลรัฐ ท่ีมีหน้าที่ในการด าเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนจะด าเนินคดีในชั้นศาลและ
คณะกรรมการควบคุมสารเสพติด 
    (3) ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ DEA ให้ค าให้การตามหมายเรียกที่ออกโดยอัยการ
ของรัฐบาลกลาง, อัยการมลรัฐ และอัยการท้องถ่ินในคดีความผิดอาญาท่ีเกี่ยวกับสารควบคุม(ยาเสพ
ติด) 
  จะเห็นได้ว่าอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ DEA ในการด าเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดนั้น มีกฎหมายบัญญัติรับรองอ านาจหน้าที่ไว้อย่างกว้างขวางเพื่อให้เป็นมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยให้อิสระใน
การปฏิบัติงาน ในกรณีผู้กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในรายท่ีส าคัญ ทั้งในระดับ
ระหว่างมลรัฐและระดับระหว่างประเทศ และมีหน้าที่ในการสืบสวนและเตรียมการส าหรับการ
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ด าเนินการสอบสวนและการฟ้องร้องตามกฎหมายในกรณีของอา๙ญากรและกลุ่มอาชญากรที่
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นคดีที่มีความร้ายแรงส่งผล
กระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง จึงต้องใช้มาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่ามาตรการ
ทางกฎหมายโดยทั่ว ๆ ไป 

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทย  

 1. อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
 อ านาจของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) (ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2550, หน้า... ) เพื่อด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง ( 1)-(7) แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนจะเป็นอ านาจที่
น าไปสู่การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรา 14 ของเลขาธิการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ปัญหา
อุปสรรค ปริมาณการปฏิบัติงานและผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงาน
ดังกล่าวพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามมาตรา 14 วรรคท้าย 
ต่อไป 
 อ านาจของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ตามมาตรา 14 วรรค
หนึ่ง (1)-(2) มีดังนี้ 
  (1) เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่เพื่อตรวจค้นเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยตามควร ว่ามี 
บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลบซ่อนอยู่ หรือมีทรัพย์สินซ่ึงมีไว้
เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระท าความผิด หรือได้ใช้ หรือจะใช้ในการกระท าความเกี่ยวกับ ยา
เสพติดหรือซ่ึงอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเช่ือว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่า
จะเอาหมายค้นมาได้ บุคคลนั้นจะหลบหนีไป หรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือ
ท าให้เปล่ียนสภาพไปจากเดิม 
  (2) ค้นบุคคล หรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามียาเสพติดซุก
ซ่อนอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  (3) จับกุมบุคคลใด ๆ ท่ีกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
  (4) ยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่ได้ใช้ 
หรือจะใช้ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 
  (5) ค้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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  (6) สวบสวนผู้ต้องหาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
  (7) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการใด ๆ มา
ให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชีเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบ หรือประกอบการพิจารณา
หลักเกณฑ์การก าหนดอ านาจของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  
 อ านาจตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง ( 1) - ( 7) ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของ เจ้าพนักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดก าหนด ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
  1) ข้าราชการต ารวจ ซ่ึงมียศตั้งแต่รองผู้บังคับการขึ้นไป ให้มีอ านาจตามมาตรา 14 
วรรคหนึ่ง (1)-(2) ส่วนข้าราชการต ารวจอ่ืน ให้มีอ านาจตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1)-(6) 
  2) ข้าราชการทหาร ให้มีอ านาจตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (1)-(6) 
  3) ข้าราชการส านักงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  ซ่ึงมีหน้าที่ในการ
สืบสวนและปราบปรามยาเสพติดให้มี 
อ านาจตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1)-(6) เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าจ าเป็นและเลขาธิการ เห็นว่ามี 
เหตุอันเหมาะสม ก็ให้มีอ านาจตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (7) 
  4) ข้าราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด ให้มีอ านาจ ตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1)-(7) 
  5) ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ได้แก่ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด
นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอ าเภอ และปลัดอ าเภอ มีอ านาจตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1)-
(6) 
  6) ข้าราชการในสังกัดส่วนราชการอ่ืน ๆ เช่น กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ให้มีอ านาจตามมาตรา (1)-(6) 
  7) กรณีตามข้อ 1 หรือ ข้อ 6 เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรและแสดงเหตุผลอาจขอให้
มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (7) ด้วยก็ได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการ เมื่อเห็นว่า
บุคคลผู้นั้นมีความเหมาะสมและจ าเป็นจะต้องใช้อ านาจตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1) 
 นอกจากอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1)-(7) แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ท่ีกล่าวในข้างต้นแล้ว เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด (ป.ป.ส.) ยังมีอ านาจอ่ืน ๆ ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
กล่าวคือ 
  1) ในกรณีที่จ าเป็นและมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเสพยาเสพติดใน 
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เคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะ เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มี
อ านาจตรวจ หรือทดสอบ หรือส่ังให้รับการตรวจ หรือทดสอบว่าบุคคล หรือกลุ่มบุคคลนั้นมีสาร
เสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่  
(มาตรา 14 ทวิ) 
  2) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ใน
การปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) สามารถขอให้บุคคลใดช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยให้ถือว่าบุคคลนั้นมีอ านาจช่วย
การปฏิบัติงานของ เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ (มาตรา 14 ตรี) 
  3) เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร กรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเอกสาร หรือข้อมูลข่าวสารอ่ืนใด ซ่ึงส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข 
โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์  เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการส่ือสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือ
ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ ถูกใช้ 
หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ (มาตรา 14 จัตวา) 
  4) เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีอ านาจในการตรวจตรา
สถานประกอบการเกี่ยวกับมาตรการบุคคลและสถานที่ รวมท้ังการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดตามมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จากนั้นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ด าเนินการจัดท า
รายงานการตรวจตราดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดในสถานประกอบการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนที่จะน าเสนอคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดพิจารณาว่าควรมีค าส่ังปิดชั่วคราวหรือส่ังพักใช้ใบอนุญาตประกอบการของ
สถานประกอบการในกรณีที่พบว่ามีการกระท า 
  1.1 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (มาตรา 13 ตรี) 
  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด ตามมาตรา 14 แห่ง 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2 519 ให้ถือว่าเจ้าพนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซ่ึงได้รับมอบหมายให้มีอ านาจตามมาตรา 14 (3) คือ อ านาจในการ
จับกุมบุคคลใด ๆ ท่ีกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ทั่วราชอาณาจักร และให้มีอ านาจควบคุมผู้ถูกจับ 
ตามมาตรา 14 ( 3) ไว้เพื่อท าการสอบสวน ได้เป็นเวลาไม่เกินสามวัน (มาตรา 15) เมื่อครบ
ก าหนดเวลาดังกล่าว หรือก่อนนั้น ตามที่จะเห็นสมควร ให้ส่งตัวผู้ถูกจับไปยังพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อด าเนินการต่อไปท้ังนี้โดยมิให้ถือว่าการควบคุมผู้
ถูกจับดังกล่าวเป็นการควบคุมของพนักงานสอบสวนตามประมวล 
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  1.2 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเจ้าพนักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซ่ึงสังกัดหลายหน่วยงาน เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 
กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต  กรมการปกครอง ส านักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้การใช้อ านาจของ เจ้า
พนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ตามมาตรา 14 มาตรา 14 ทวิ มาตรา 14 ตรี 
มาตรา 14 จัตวา และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม พ.ศ.2 519 ในเรื่องการ
ค้น การจับกุม การควบคุมตัว การยึดหรืออายัด และการสอบสวน เป็นต้น มีแนวทางปฏิบัติเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จึงได้ออกระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่และการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พ.ศ.2 545 หมวด 
2 ข้อ 13 ถึงข้อ 24 ก าหนดหลักเกณฑ์ให้เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
ปฏิบัติ เมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
  1.3 การรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) 
  ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการแต่งตั้ง การ
ปฏิบัติหน้าที่และการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) พ.ศ.2545 ก าหนดให้เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เมื่อมีการใช้
อ านาจตามมาตรา 13 ตรี มาตรา 14 (1)-(7) มาตรา 14 ทวิ มาตรา 14ตรีมาตรา 14 จัตวา หรือ มาตรา 
15 ให้รายงานการด าเนินงานปราบปรามยาเสพติด ต่อเลขาธิการ ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ด าเนินการเสร็จตามแบบการรายงานการปฏิบัติงาน ซ่ึงก าหนดไว้ใน  หมวด 2 แห่งระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการออกบัตรประจ าตัวและ
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พ.ศ.2 546 เพื่อ
ประโยชน์ของคณะกรรมการ ในการก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ
ของ เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ทั่วประเทศ และเป็นข้อมูลในการ
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
ตลอดจนน าไปสู่การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรา 14 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจ าปีเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค ปริมาณการปฏิบัติงานและผลส าเร็จ
ของการปฏิบัติงานโดยละเอียด เพื่อให้คณะรัฐมนตรี เสนอรายงานดังกล่าวพร้อมข้อสังเกตของ
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คณะรัฐมนตรีต่อ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตาม มาตรา 14 วรรคท้าย ต่อไปดังนั้น นอกจากเจ้า
พนักงาน ป.ป.ส. จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว 
การรายงานการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ก็นับเป็น
ภารกิจหนึ่งที่ส าคัญที่ เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ทุกคนจะต้อง
ด าเนินการ เพื่อให้การใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ตั้งไว้ 
  1.4 การก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติ 
หน้าที่และการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) พ.ศ.2545 หมวด 3 ข้อ 25 ถึงข้อ 27 เรื่องการก ากับดูแลได้ก าหนดให้รายงานต่อเลขาธิการ 
ทราบ ดังนี้ 
   1) การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ (มาตรา 13 ตรี
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519) 
   2) การใช้อ านาจ (มาตรา 14 (1)-(7) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด พ.ศ.2519) 
   3) การตรวจหรือทดสอบบุคคลเพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย (มาตรา 14 ทวิ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519) 
   4) การขอให้บุคคลใดช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน (มาตรา 14 ตรี 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519) 
   5) การขออนุมัติให้เจ้าพนักงานได้มาซ่ึงข้อมูลข่าวสาร  (มาตรา 14 จัตวา
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519) 
   6) การควบคุมตัวผู้ถูกจับ (มาตรา 14 (3) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด พ.ศ.2519) ไว้ท าการสอบสวน (มาตรา 15 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดพ.ศ.2519) จะต้องรายงานให้ เลขาธิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทราบภายใน 15 วัน 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด 2 เพื่อประโยชน์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
การก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ในกรณีผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล
บังคับบัญชาการปราบปรามยาเสพติดให้รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
ในสังกัดให้เลขาธิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแบบที่
เลขาธิการก าหนดในกรณีที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพฤติการณ์ของผู้ค้ายาเสพติด หรือ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ให้ส่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้เลขาธิการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ทราบตามแบบที่เลขาธิการก าหนด 



 64 

  ในกรณีที่ได้รับการร้องขอจาก เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) ต่างสังกัด หรือผู้ท่ีเลขาธิการ มอบหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้
รายงานผลการปฏิบัติตามค าร้องขอดังกล่าวให้เลขาธิการทราบโดยเร็วในกรณีที่ เจ้าพนักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) หรือผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด (ป.ป.ส.) ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด ให้ เจ้า
พนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ผู้นั้นรายงานข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดีให้เลขาธิการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ทราบโดยเร็ว เมื่อเลขาธิการได้รับรายงานให้พิจารณาด าเนินการตามระเบียบ
ของทางราชการ แต่ถ้าไม่มีระเบียบดังกล่าวให้พิจารณาด าเนินการควรแก่กรณีเมื่อเลขาธิการได้รับ
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และการที่เจ้า
พนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) หรือผู้ช่วยเหลือ เจ้าพนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยดังกล่าวแล้ว ให้เลขาธิการรายงานให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทราบ  (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, 2551) 
  1.5 ลักษณะส าคัญของการเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
  เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย
ในการด าเนินงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดของประเทศ โดยใช้อ านาจหน้าที่ภายใต้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2 519 ท่ีบัญญัติไว้ เจ้าพนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จึงนับเป็นส่วนส าคัญต่อผลส าเร็จในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอย่างมาก ดังนั้นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จึงมีลักษณะส าคัญ 4 ด้าน ดังนี้  
   1) ด้านอ านาจ 
    เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีอ านาจในการบังคับตาม
มาตรการต่าง ๆ เพื่อด าเนินการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พอ
พิจารณาได้ 2 ลักษณะ คือ 
    ลักษณะแรก เจ้าพนักงานมีอ านาจตามกฎหมายเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจ  คือ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น มีอ านาจจับกุมบุคคลที่กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ค้นบุคคลหรือยานพาหนะ ค้นเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ สอบสวน
ผู้ต้องหาท่ีกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สอบถามหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า หรือส่งบัญชี
เอกสารหรือวัตถุ แจ้งข้อหา ควบคุมผู้ถูกจับและยึดยาเสพติดของกลาง 
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    ลักษณะที่สอง เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีอ านาจ
ตามกฎหมายพิเศษ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 
   2) ด้านความคุ้มครอง 
    กรณี เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ใช้อ านาจโดยชอบ
ด้วยกฎหมายย่อมได้รับความคุ้มครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีบุคคลใดกระท าความผิดต่อเจ้าพนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จะต้องรับผิดทางอาญา เช่น ความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน 
ความผิดฐานแจ้งความเท็จ ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน ความผิดฐานข่มขืนใจเจ้า
พนักงาน เป็นต้น และส านักงาน ป.ป.ส.จะให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ เจ้าพนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
   3) ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) บางคนอาจเป็นเจ้าหน้าที่ท่ี
มีอ านาจหรือหน้าที่หลัก ซ่ึงต้องปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะพิเศษบางลักษณะอยู่แล้ว 
เช่น เป็นพนักงานต ารวจ พนักงานฝ่ายปกครอง เป็นข้าราชการพลเรือน เช่น เจ้าหน้าที่ศุลกากร 
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร การได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จะช่วยให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ 
กล่าวคือ การปฏิบัติภารกิจหลักอาจมีข้อจ ากัดทั้งในด้านพื้นที่ ด้านการใช้อ านาจตามกฎหมายหรือ
ระเบียบภายใน การได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จะ
มีส่วนช่วยอ านวยความสะดวกโดยลดอุปสรรคและข้อจ ากัดบางประการได้ ท าให้การปฏิบัติภารกิจ
หลักมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติหน้าที่ของทหารบริเวณชายแดน หรือในเขต
น่านน้ า การปฏิบัติหน้าที่ของศุลกากรในบริเวณด่านศุลกากรต่าง ๆ เป็นต้น  
    หน่วยงานที่มี เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในสังกัด 
และผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ย่อมเกิดความ
ส านึกในเรื่องของปัญหายาเสพติด โดยถือเป็นภารกิจและหน้าที่ส าคัญเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นอกจากนี้ เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) จะได้รับการอบรม ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการใช้อ านาจตามกฎหมาย และการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การสืบสวนจับกุม การรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อด าเนินคดี
กับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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   4) ด้านประสานความร่วมมือระหว่างเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด (ป.ป.ส.) นสังกัดหน่วยงานหน่วยงานที่มี เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) จะเกิดความร่วมมือประสานการปฏิบัติเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประสาน
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ประสานการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น 
  1.6 ขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 

 
ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
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  1.7 ขั้นตอนการต่ออายุบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แผนผังขั้นตอนการต่ออายุบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
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กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย 

 ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รัฐบาลไทยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด” โดยในวันที่ 31 พ.ค. 2001 ได้มีค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรีที่ 228/2544 (2001) 
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด ซ่ึงประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติ 9 ประเภทคือ 
 1. การระดมพลังแผ่นดินในการป้องกันยาเสพติด โดยการสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซ่ึงก าลังส าคัญของชาติในอนาคต 
 2. การควบคุมสารเสพติดและสารตั้งต้น โดยควบคุมการลักลอบน าเข้า ตลอดจนการ
ผลิตยาเสพติดทั้งในและนอกประเทศ 
 3. การบ าบัดและฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ท่ีติดยาเสพติดเหล่านั้นสามารถกลับมาด าเนินชีวิตได้
อย่างปกติสุข โดยการบ าบัดและฟื้นฟูดังกล่าวมีหลายประเภท ได้แก่ การถอนพิษ การให้ค าปรึกษา 
การจัดตั้งศูนย์บ าบัด เป็นต้น  
 4. ด้านข่าวกรอง โดยมีแลกเปล่ียนข้อมูล ตลอดจนการจัดการและการจัดท าแผนปฏิบัติ
เพื่อรองรับกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติด โดยมุ่งเน้นการสกัดกั้นการน าเข้าและส่งออก
ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย เครือข่ายการลักลอบค้ายาเสพติด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด 
 5. การปราบปรามยาเสพติด โดยเชื่อมโยงกับกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พระราช  
บัญญัติยึดทรัพย์ พระราชบัญญัติการฟอกเงิน เป็นต้น 
 6. การบริหารและการประสานความร่วมมือ สร้างบูรณภาพระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนเพื่อให้แผนปฏิบัติการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย 
 7. การปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด  
 8. ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประเทศไทยจะร่วมกับประชาคมโลกและองค์การ
ระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้เหตุผลพื้นฐานที่ว่า ไม่มีประเทศใด
ที่สามารถจัดการกับปัญหายาเสพติดได้โดยล าพัง 
 9. การวิจัย การพัฒนาและการประเมินผล เนื่องจากการวิจัย การติดตามผลการ
ด าเนินการ ตลอดจนการประเมินผลมีส่วนส าคัญต่อการแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดใน
อนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งระบบและเครือข่ายนักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา



 69 

ต่าง ๆ เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานที่ผ่านมานอกจากนี้ แผนปฏิบัติการดังกล่าวยังได้ถูก
บรรจุอยู่ภายใต้กรอบของแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2002-2006)  
 อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม 2546 นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรได้ลงนามในค าส่ัง
ส านักนายกรัฐมนตรีที่ 29/2546 (2003) ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ซ่ึงค าส่ังดังกล่าวได้
น าไปสู่การจัดตั้งศูนย์อ านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ หรือ ศตส. (National command 
centre for combating drugs-NCCD) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นประธาน
และมี เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นเลขานุการ ท้ังนี้แผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดได้แบ่งออกเป็น  
3 ระยะคือ 
 ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2546 -30 เม.ย. 2546 
 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 2546 -31 ก.ค. 2546 
 ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2546 -2 ธ.ค. 2546 
 ส่วนแนวทางการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดนั้น แบ่งออกเป็น 4 แนวทางใหญ่ ๆ คือ  
 1. แนวทางด้านการป้องกัน ( Preventive approach) โดยการให้การศึกษาและความรู้ 
ตลอดจนการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติด ภายใต้การระดมความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 2. แนวทางการบ าบัดและการฟื้นฟู ( Treatment and rehabilitation approach) โดยมองผู้ที่
ติดยาเสพติดเป็นเสมือนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการบ าบัด นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้
ที่ผ่านการบ าบัดให้มีทักษะและฝีมือเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
 3. แนวทางการปราบปรามยาเสพติด ( Narcotics law enforcement approach) โดยเร่งการ
ปราบปรามผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การลักลอบ รวมท้ังการค้ายาเสพติด ซ่ึง
บุคคลหรือเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะถูกสอบสวนและด าเนินคดีตามกฎหมายทุกฉบับที่
เกี่ยวข้อง  
 4. ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อน
บ้าน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ซ่ึงแนวทางความร่วมมือที่ส าคัญ ก็คือ แนวทางการพัฒนา
ทางเลือก (Alternative development หรือ A/D) ซ่ึงเป็นแนวทางการลดอุปทานยาเสพติดที่ยั่งยืนและ
รอบด้าน โดยเฉพาะพ้ืนที่สามเหล่ียมทองค าบริเวณชายแดนประเทศลาวและพม่า 
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 การด าเนินการด้านกฎหมาย  
 1. การก าหนดกรอบและลักษณะของความผิดตามกฎหมายไทยท่ีส าคัญบางฉบับ 
 การก าหนดกรอบและลักษณะของความผิดตามกฎหมายของไทยนั้น ผู้เขียนจะขอ
ยกตัวอย่างกฎหมายที่มีสาระส าคัญเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคืองและใช้วิเคราะห์
ประกอบกับการพิจารณาก าหนดกรอบและลักษณะของความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไป 
  1.1 การก าหนดกรอบและลักษณะของความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 
  กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามนายทุนหรือ
ตัวการส าคัญที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบค้ายาเสพติด ซ่ึงมาตรการตามกฎหมาย เดิมที่มีอยู่ไม่สามารถ
น าตัวมาลงโทษได้ เพราะติดขัดในเรื่องการหาพยานหลักฐานที่จะเช่ือมโยงไปถึงตัวบุคคลเหล่านั้น 
ในฐานะผู้กระท าผิดตามข้อหาท่ีมีอยู่ตามกฎหมายเดิม และกฎหมายได้ก าหนดมาตรการพิเศษเพื่อ
น ามาใช้ประโยชน์ในการปราบปราม ยาเสพติด 3 ประการ คือ  
   1) ข้อหา “สมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” 
   2) มาตรการริบทรัพย์สิน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
    (2.1) การริบทรัพย์สินของกลางในคดียาเสพติด 
    (2.2) การริบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
   3) มาตรการขยายเขตอ านาจศาล โดยรายละเอียดของมาตรการดังกล่าว ผู้วิจัยได้
กล่าวไว้แล้วในข้อ 4.4 
  การก าหนดกรองและลักษณะของความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว กฎหมายมุ่ง
หมายที่จะใช้มาตรการตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นกับบุคคลหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการ
กระท าความผิดยาเสพติด โดยการก าหนดกรอบของความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไว้ในนิยามตาม
มาตรา 3 ดังนี้  
  “ยาเสพติด ” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
และยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ท้ังนี้ ตามท่ีรัฐมนตรี
ก าหนดในกฎกระทรวง 
  “กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและ
กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
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  “ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า การผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้
ครอบครองเพื่อจ าหน่ายซ่ึงยาเสพติด และให้หมายความรวมถึง การสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือ 
หรือพยายามกระท าความผิดดังกล่าวด้วย 
  “ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิด ” หมายความว่า เงิน หรือทรัพย์สินที่
ได้รับมาเนื่องจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และให้หมายความรวมถึง เงินหรือ
ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการใช้เงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว ซ้ือหรือกระท าไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ให้เงิน
หรือทรัพย์สินนั้นเปล่ียนสภาพไปจากเดิม ไม่ว่าจะมีการเปล่ียนสภาพกี่ครั้ง และไม่ว่าเงินหรือ
ทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลอ่ืน โดยไปเป็นของบุคคลอ่ืนหรือปราก ฏตาม
หลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลอ่ืนก็ตาม 
  การที่กฎหมายได้ก าหนดกรอบและลักษณะของความผิดไว้ชัดเจนแล้ว เป็นผลให้การ
ใช้มาตรการตามกฎหมายดังกล่าวต้องเป็นไปท่ีระบุไว้ในกรอบดังต่อไปนี้ 
   1)  ข้อหา “สมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ” การที่บุคคลใดจะมี
ความผิดและต้องรับโทษในข้อหาสมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การสมคบกันนั้น
จะต้องกระท าโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามนิยามใน
มาตรา 3 ไ ด้แก่ การผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซ่ึงยาเสพติด 
และให้หมายความรวมถึง การสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายาม กระท าความผิดดังกล่าว
ด้วยเท่านั้น  
   2) มาตรการริบทรัพย์สิน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

    (1) การริบทรัพย์สินของกลาง ในคดียาเสพติดตามมาตรา 30 ได้แก่ บรรดา
เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่ใช้ในการกระท าความผิดหรือ
ใช้อุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ครอบครอง
เพื่อจ าหน่ายซ่ึงยาเสพติด และให้หมายความรวมถึง การสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือ หรือพยายาม
กระท าความผิดดังกล่าว ตามความหมายในนิยามมาตรา 3 เท่านั้น โดยให้ริบเสียทั้งส้ินไม่ว่าจะมีผู้
ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ก็ตาม 
    (2) การริบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้แก่ 
เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการผลิต 
น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซ่ึงยาเสพติดและให้หมายความรวมถึง 
การสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายามกระท าความผิดดังกล่าว ตามความหมายในนิยาม
มาตรา 3 เช่นเดียวกัน และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยการใช้เงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว
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ซ้ือหรือกระท า ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ให้เงินหรือทรัพย์สินนั้นเปล่ียนสภาพไปจากเดิมไม่ว่าจะมี
การเปล่ียนสภาพกี่ครั้ง และไม่ว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลอ่ืนโอน
ไปเป็นของบุคคลอ่ืนหรือปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลอ่ืนก็ตาม 
 1. ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2 542 ได้ก าหนดนิยาม ค าว่า 
ความผิดมูลฐานที่เกี่ยวกับยาเสพติดไว้ดังนี้ 
 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
 ความผิดมูลฐาน หมายความว่า ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ตามนิยามดังกล่าว สามารถที่จะแยกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซ่ึงเป็นความผิดมูลฐาน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ได้ดังนี้ 
  1.1 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 
  ยาเสพติดให้โทษ คือ สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซ่ึงเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดย
รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ ท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ 
เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพไปเรื่อย ๆ มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความต้องการเสพท้ังทางร่างกาย
และจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลาและสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลงกับให้รวมตลอดถึงพืช
หรือส่วนของพืชที่เป็น หรือผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและ
สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจ าบ้านบางต ารับตาม
กฎหมายว่าด้วยตัวยาท่ีมียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ (มาตรา 4) 
  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 7 ได้ก าหนดยาเสพติดให้โทษ ไว้ 
5 ประเภท คือ  
  ประเภทท่ี 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน 
  ประเภทท่ี 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน โคคาอีน ฝิ่นยา (ฝิ่นยา หมายถึง  
ฝิ่นดิบ ฝ่ินสุก หรือมูลฝิ่น) 

ประเภทท่ี 3 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต้นต ารับยา และมียาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท 2 ผสมอยู่ด้วย 

ประเภทท่ี 4 สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 1 หรือประเภทท่ี  
2 เช่น อาเซติแอนไฮโดรด อาเซติลคลอไรด์ 

ประเภทท่ี 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 4 เช่น  
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กัญชา พืชกระท่อม  
  นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังมีอ านาจออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 ได้ โดยระบุให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุช่ือในบัญชีท้ายประกาศเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 
1 ประเภท 2 ประเภท 4 และประเภท 5 ทั้งนี้ ตามความร้ายแรงของโทษที่เกิดจากยาเสพติด นั้น 
  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2 522 ที่ส าคัญ 
ได้แก่ ความผิดที่เกี่ยวกับการผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก เสพ หรือมีไว้ในครอบครอง ซ่ึงยาเสพติด 
ประเภท 1 (มาตรา 15) ความผิดเกี่ยวกับการผลิต น าเข้า หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษ ประเภท 2 
(มาตรา 16) ความผิดที่เกี่ยวกับการจ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 
2 (มาตรา 17) ความผิดเกี่ยวกับการผลิต จ าหน่าย น าเข้า หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 
3 (มาตรา 20) ความผิดเกี่ยวกับการผลิต จ าหน่ายน าเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติด
ให้โทษประเภทท่ี 4 หรือในประเภทที่ 5 (มาตรา 26) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท
ที่ 1 หรือประเภทท่ี 5 (มาตรา 57)  
  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2 522 ได้ก าหนดโทษส าหรับความผิดบาง
ลักษณะไว้ ดังนี้ 
  ความผิดที่เกี่ยวกับการผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก เสพ หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยา
เสพติด ประเภท 1 (มาตรา 15) ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบางถึงห้า
ล้านบาท ความผิดเกี่ยวกับการผลิต น าเข้า หรือส่งออก ซ่ึงยาเสพติดให้โทษ ประเภท 2 มาตรา ( 16) 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท ความผิด
เกี่ยวกับการจ าหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซ่ึงยาเสพติด ให้โทษในประเภท 2 (มาตรา 17) ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินห้า ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ ความผิดเกี่ยวกับการผลิต 
จ าหน่าย น าเข้า หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษ ประเภท 3 (มาตรา 20) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสามปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท ความผิดเกี่ยวกับการผลิต จ าหน่าย 
น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 4 หรือในประเภทที่ 5 (มาตรา 
26) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
  โดยในส่วนของความผิดเกี่ยวกับสารเสพยาเสพติดให้โทษนั้น มาตรา 91 ได้ก าหนด
ไว้ ดังนี้ คือ ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57 หรือ ยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 2 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 58 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือรับ
ตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 อันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา 57 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจ า
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ทั้งปรับถ้ายาเสพติดให้โทษซ่ึงเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดดังกล่าวมานั้นเป็นพืชกระท่อมผู้นั้น
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
  1.2 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ.2534 
  พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
2534 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามนายทุนหรือตัวการส าคัญที่อยู่
เบื้องหลังการลักลอบค้ายาเสพติด ซ่ึงมาตรการตามกฎหมายเดิม ที่มีอยู่ไม่สามารถน าตัวมาลงโทษ
ได้เพราะติดขัดในเรื่องการหาพยานหลักฐานที่จะเช่ือมโยงไปถึงตัวบุคคลเหล่านั้นในฐานะผู้กระท า
ความผิดตามข้อหาท่ีมีอยู่ตามกฎหมายเดิมกฎหมายฉบับนี้ใช้กับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ระบุไว้
เท่านั้น คือ 
   1.2.1 ใช้กับข้อหาผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือครอบครองเพื่อจ าหน่าย 
รวมถึงการ สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือหรือพยายามกระท าความผิดดงกล่าว (มาตรา 3) 
   1.2.2 ต้องเป็นกรณียาเสพติดที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง คือ เฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น โค-
คาอีน อาเซติคแอนไฮโดรด์ อาเซติลคลอไรด์ เอทิลิดีไดอาเซเตต กัญชา วัตถุออกฤทธ์ิ กลุ่มแอมเฟ
ตารมีน แอลเอสดี และอีเฟดรีน 
  กฎหมายฉบับนี้ก าหนดมาตรการพิเศษเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปราบปราม 3 
ประการ 
   1) ข้อหา “สมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” 
   ก าหนดให้บุคคลที่สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเรื่องการผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายและครอบครองเพื่อจ าหน่ายมี
ความผิดฐานสมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (มาตรา 8) 
   2) มาตรการริบทรัพย์สิน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
    2.1 การริบทรัพย์สินของกลางในคดียาเสพติดมาตรา 30 ทรัพย์สินที่ริบตาม
มาตรา 30 นี้ เป็นทรัพย์สินที่เอ้ืออ านวยในการกระท าความผิดเท่านั้น คือ 
    ทรัพย์สินที่ใช้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น เครื่องอัด 
ไฮโดรลิก ซ่ึงใช้ในการอันไฮโดรลิกหรือกัญชาก้อน เพ่ือความสะอาดต่อการขนส่งหรือจ าหน่าย
กระทะ กะละมัง ท่ีใช้ในการเคี่ยวฝิ่นในการผลิตเฮโรอีน รถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งล าเลียง ยาเสพติด 
ช้างไม้แก่สลักที่ใช้บรรจุซุกซ่อนเฮโรอีน เพ่ือน าส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศ 
     ก. ทรัพย์สินที่ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดกับยาเสพ
ติด หมายถึง เป็นทรัพย์สินที่มีส่วนประกอบช่วยในการกระท าความส าเร็จโดยสะดวกยิ่งขึ้น แต่มิใช่
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ทรัพย์สินที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ความผิดส าเร็จคือ แม้ไม่มีทรัพย์สินที่เป็นอุปกรณ์นี้การกระท า
ความผิดอาจส าเร็จได้แต่อาจไม่สะดวก ซ่ึงได้รถยนต์ที่ใช้เป็นยานพาหนะในการติดต่อซ้ือขายยา
เสพติด เป็นต้น 
     ข. ทรัพย์สินที่มีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิด ได้แก่ ถุงพลาสติกสก๊อต
เทปที่เตรียมไว้ในการบรรจุหีบห่อยาเสพติด ไม้ซ่ึงเตรียมไว้เพ่ือต่อเป็นลังบรรจุซุกซ่อนยาเสพติด 
เป็นต้น 
    การริบทรัพย์สินของกลางตามมาตรา 30 นี้ ก าหนดให้ริบทรัพย์สินทั้งส้ินแม้
จ าเลยในคดีนั้นไม่ถูกลงโทษตามค าพิพากษาก็ตาม แต่การที่ศาลจะส่ังริบทรัพย์สินได้ก็ต้องพิจารณา
พยานหลักฐานของโจทก์และเจ้าของทรัพย์ตามกระบวนการดังนี้ 
     ก. โจทก์มีหน้าที่น าสืบให้ปราก ฏหลักฐานฟังได้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็น
ทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือกระท าความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
     ข. เจ้าของทรัพย์สินจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ตนไม่มีโอกาสทราบคือ ไม่มีเหตุ
สมควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิด และจะมีการน าทรัพย์สินของตนไปใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการ
กระท าความผิดหรือใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดแล้วแต่กรณี 
     ค. ถ้าเจ้าของทรัพย์สินพิสูจน์ไม่ได้ หรือไม่มีผู้ใดร้องของเข้ามาในคดีก็ให้
ศาลส่ังริบทรัพย์สินนั้นได้ หลังจากพ้นก าหนด 30 วัน นับแต่วันแรกของการประกาศใน
หนังสือพิมพ์ซ่ึงในการนี้กฎหมายตัดสิทธิเจ้าของทรัพย์สิน โดยจะอ้างว่ามิได้มีส่วนรู้เห็นในการ
กระท าความผิดและร้องขอคืนทรัพย์สินภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ค าพิพากษาถึงท่ีสุดตามประมวล
กฎหมายอาญา 36 ไม่ได้ 
    2.2 การริบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
    ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง เงิน
หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและให้รวมถึงเงินหรือ
ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการใช้เงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวซ้ือหรือกระท า ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ให้เงิน
หรือทรัพย์สินนั้นเปล่ียนสภาพไปจากเดิมไม่ว่าจะมีการเปล่ียนสภาพกี่ครั้ง และตามหลักฐานทาง
ทะเบียนว่าเป็นบุคคลอ่ืนก็ตาม 
    2.3 มาตรการขยายเขตอ านาจศาล 
    ตามปกติศาลไทยจะมีอ านาจลงโทษผู้กระท าความผิดที่กระท าความผิดใน
ประเทศไทยเท่านั้น แต่กฎหมายนี้ได้ก าหนดข้อยกเว้นไว้ว่า แม้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
นอกประเทศไทย ศาลไทยก็สามารถลงโทษได้ หากเข้าเงื่อนไขใด เง่ือนไขหนึ่งดังต่อไปนี้ ( 1) 
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ผู้กระท าความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย หรือ (2) ผู้กระท าความผิด
เป็นคนต่างด้าวและได้กระท าโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็น
ผู้เสียหาย หรือ (3) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าวและการกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
ของรัฐที่การกระท าเกิดขึ้นในเขตอ านาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฎตัวอยู่ในราชอาณาจักรและ
มิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
 2. กฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดของไทยในปัจจุบัน 
 ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้คุกคามและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ โดยแพร่กระจายไปถึงระดับหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน และวัดซ่ึงเป็น
รากฐานส าคัญของสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนซ่ึงถือเป็นพลังและ
อนาคตที่ส าคัญของประเทศ มาตรการทางกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยเฉพาะกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 นั้นในปี พ.ศ.2 545 (พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2 545) ได้มีการแก้ไข
บทบัญญัติบางส่วนให้เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสอดคล้องกับหลักการที่ต้องการแยก
ผู้กระท าผิดรายย่อย เช่น ผู้เสพ ผู้ครอบครอง ผู้ครอบครองเพื่อจ าหน่าย หรือผู้จ าหน่ายรายย่อย ออก
จากผู้กระท าผิดรายใหญ่ เช่น ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้จ าหน่ายรายใหญ่ เพื่อตัดวงจรการค้ายา
เสพติด และถือว่าผู้เสพติดเป็นผู้ป่วยซ่ึงควรจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นต้น 
  2.1 มาตรการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในการริบทรัพย์สิน 
  การริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 แม้จะถือได้ว่าเป็นมาตรการพิเศษในการริบทรัพย์สินแต่เนื่องจากการ
ด าเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นการก าจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามท่ีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550) จึงจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการอย่างรอบ
ครอบและระมัดระวัง เพื่อมิให้เป็นการล่วงละเมินสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ควบคู่ไปกับการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้มีปัญหาในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นได้ง่าย 
  ส าหรับปัญหาในการริบทรัพย์สินให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดนั้น เนื่องจากมีบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการริบทรัพย์สินเป็นการเฉพาะหลายฝ่าย จึง
อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
  1) พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
หรือด าเนินการอ่ืน ๆ โดยจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับสามหรือเทียบเท่าหรือ
ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป หรือเป็นพนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเทียบได้
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ไม่ต่ ากว่าข้าราชการตั้งแต่ระดับสามหรือชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ ความสามารถและมีความสุจริต 
ยุติธรรม (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ข้อ 3.)  
 อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตรวจสอบ
ทรัพย์สิน มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1) รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ทราบถึงทรัพย์สินที่ได้มาหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับ
การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จากข้อมูลข่าวสารหรือหลักฐานที่ได้รับการรายงานการจับกุม 
หรือจากรายงานที่ได้รับจากการสืบสวนในทางอ่ืน 
  2) ตรวจสอบทรัพย์สินให้ปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นเป็นผู้ใด ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น 
ได้มาโดยวิธีใด เม่ือใด มีหลักฐานการได้มาอย่างไร และมีราคาประมาณเท่าใด 
  3) จัดท ารายละเอียดแสดงรายการทรัพย์สินที่ตรวจสอบรวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีได้ 
จากการตรวจสอบลงไว้ในสาระบบคดี 
 นอกจากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ยังมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึง
ข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การรวบรวมข้อมูลเอกสาร และ
พยานหลักฐานในการตรวจสอบหาทรัพย์สินของผู้ที่ถูกตรวจสอบทรัพย์สิน เช่น การขอความ
ร่วมมือจากเจ้าพนักงานที่ดินหรือเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ด าเนินการตรวจสอบ เป็นต้น 
 การด าเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการที่
คณะกรรมการแต่งตั้ง และจะต้องรายงานผลการด าเนินการพร้อมด้วยสารบบคดี บันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ตรวจสอบได้ต่อเลขาธิการ เพื่อเลขาธิการ ฯ จะได้น าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาด าเนินการต่อไป กรณีที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมีค าส่ังให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใด
แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการยึดทรัพย์สิน และประเมินราคาทรัพย์สิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ 
  2.2 คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน โดยที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2 534 ในหมวดที่ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน ได้บัญญัติให้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้อนุกรรมการ ด าเนินการ
ตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือด าเนินการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินแล้วรายงานให้ทราบก็ได้ ซ่ึงในปัจจุบันนี้มีคณะอนุกรรมการอยู่ 4 คณะคือ 
   1) คณะอนุกรรมการประจ าคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 
   2) คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาคเหนือ 
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   3) คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   4) คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาคใต้ 
  การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ มีขอบเขตจ ากัดเฉพาะตามภารกิจอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินมอบหมายเท่านั้น จึงอาจท าให้การ
ปฏิบัติงานขาดความคล่องตัวเท่าที่ควร 
  2.3 คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 
  คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินจัดตั้งขึ้นเพื่อตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2 534 มาตรา 15 การที่จ าเป็นจะต้องมี 
“คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน” เนื่องจากในการด าเนินการเกี่ยวกับริบทรัพย์สินในชั้น
พนักงานอัยการและชั้นศาลจ าเป็นต้องทราบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เช่น พยานหลักฐาน
เกี่ยวกับการได้มาจ่ายไป ซ่ึงทรัพย์สิน เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความละเอียด
รอบคอบและเป็นธรรม จึงให้อ านาจเจ้าหน้าที่ในรูปคณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจส่ังการให้เจ้าของ
ทรัพย์สินเปิดเผย หรือยึดหลักฐานทางการเงิน ธนาคารจะอ้างเหตุผลเกี่ยวกับความลับของธนาคาร
ไม่ได้ จะเห็นได้ว่ากรรมการล้วนแต่เป็นผู้อยู่ในต าแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบทรัพย์สินทั้งส้ิน จึงท าให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ (วัฒนา ช้ันบุญ, 2547)  
  ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงสองใน
สามของกรรมการที่มาประชุม (พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2 534 มาตรา 17) เหตุที่ก าหนดองค์ประชุมและคะแนนเสียงของ
คณะกรรมการในการวินิจฉัยชี้ขาดไว้ค่อนข้างสูง เพื่อให้การริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2 534 มาตรา 27 ซ่ึงเป็น
มาตรการที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญา ค.ศ. 1988 มีมาตรฐานใกล้เคียงกับมาตรฐานสากลในการต่อต้าน
การค้ายาเสพติด (United nation) 
  คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ (พระราชบัญญัติมาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 16) 
   1) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2 534 ซ่ึงก็คือนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออก
กฎกระทรวงในเรื่องต่าง ๆ เช่น การขออนุมัติจับกุมหรือแจ้งข้อหาแก่ผู้กระท าความผิด 
(กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2 535)) ซ่ึงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ได้ขยายฐานความผิดให้ครอบคลุมถึงการสนับสนุนช่วยเหลือ
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ผู้กระท าความผิด จัดหา หรือให้เงิน หรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ ที่ประชุม ท่ีพ านัก รับเงิน หรือ
ทรัพย์สิน จากผู้กระท าผิด ตามมาตรา 14 การตรวจสอบทรัพย์สินและการประกาศเพื่อให้ผู้ซ่ึงอาจ
อ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินยื่นค าร้อง พร้อมท้ังเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการเพื่อขอรับ
ทรัพย์สินคืน (กฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535)) ตามมาตรา 19, 21 การยื่นค าร้องของผ่อนผันการ
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราว (กฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2535)) ตามมาตรา 22 การยึดทรัพย์สิน
และการประเมินราคาทรัพย์สินที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหรือเลขาธิการมีค าส่ังให้ยึด
หรืออายัดไว้ (กฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2 535) ตามมาตรา 23 และการขอรับทรัพย์สินคืน และ
การคืนทรัพย์สิน (กฎกระทรวง ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2535) ตามมาตรา 33) 
   2) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินจะท าการ
ตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และวินิจฉัยว่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับการกระท าผิดหรือไม่ และยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวแล้วส่งเรื่องให้
พนักงานอัยการพิจารณาด าเนินการริบทรัพย์สินต่อไป 
   3) วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา (ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 
ว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ.2535) การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือ
น าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ หรือระเบียบว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
   4) ตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซ่ึง
คณะกรรมการอาจด าเนินการเองหรือมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการก็ได้ 
   5) พิจารณาวินิจฉัยว่าทรัพย์สินใดของผู้ต้องหาหรือผู้อ่ืนเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่อง
กับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ 
  จากอ านาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในหลักการนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สินมีบทบาทส าคัญในการด าเนินการตรวจสอบ ยึด อายัด ทรัพย์สินซ่ึงเป็นกระบวนการ
ขั้นต้นที่จะน าไปสู่การริบทรัพย์สินในคดียาเสพติดให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ดังนั้น การใช้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจะต้องด าเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ
และถูกต้อง ไม่กระทบต่อสุจริตชนควบคู่ไปกับการปราบปรามยาเสพติดอย่างมีประสิทธิผล 
  2.4 พนักงานอัยการ 
  ในการด าเนินการริบทรัพย์สินมีขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งคือ การด าเนินงาน
ของพนักงานอัยการ ซ่ึงมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
   1) ตรวจพิจารณาส านวนการสอบสวนเม่ือพนักงานอัยการ ได้รับส านวนการ
สอบสวนจากพนักงานสอบสวนแล้ว พนักงานอัยการจะตรวจและพิจารณาหลักฐานในส านวนการ
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สอบสวน เม่ือเห็นว่าพยานหลักฐานพอที่จะฟ้องผู้ต้องหาและขอให้ศาลส่ังริบทรัพย์สินให้ตกเป็น
ของกองทุนได้ พนักงานอัยการก็จะมีความเห็นส่ังฟ้อง และยื่นฟ้องผู้ต้องหาเป็นจ าเลยต่อศาล แล้ว
ยื่นค าร้องขอให้ศาลส่ังริบทรัพย์สินที่ริบจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้วแต่ถ้าพนักงานอัยการ
พิจารณาเห็นว่า พยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาก็จะส่ังไม่ฟ้องผู้ต้องหา
ในความผิดหลัก ซ่ึงในกรณีนี้จะไม่มีการยื่นค าร้องขอให้ริบทรัพย์สินแต่อย่างใด 
   2) ยื่นค าร้องต่อศาลชั้นต้น ท่ีพิจารณาคดีก่อนศาลชั้นต้น มีค าพิพากษา โดยจะยื่น
ค าร้องพร้อมกับค าฟ้องหรือจะยื่นค าร้องภายหลังจากยื่นค าฟ้องก็ได้ ในทางปฏิบัติพนักงานอัยการ
จะยื่นค าร้องในภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นรับค าฟ้องและได้หมายเลขคดีด าแล้ว จากนั้นจึงระบุ
หมายเลขคดีด าลงในค าร้องแล้วน าค าร้องไปยื่นศาล ท้ังนี้ เพื่อความสะดวกในการด าเนินการต่อไป 
  ค าร้องขอให้ริบทรัพย์สินตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 นี้ พนักงานอัยการจะต้องบรรยายให้ครบ
หลักเกณฑ์ตามที่กล่าวมาข้างต้น 
   1) ด าเนินการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแล้วแถลงให้ศาลทราบ ในทางปฏิบัติ
เมื่อศาลส่ังรับค าร้องท่ีพนักงานอัยการยื่นแล้ว ศาลก็จะส่ังให้มีการประกาศในหนังสือพิมพ์ท่ีมี
จ าหน่ายแพร่หลายในท้องถ่ินสองวันติดต่อกัน เพ่ือให้ผู้ซ่ึงอาจอ้างเป็นเจ้าของทรัพย์สินมายื่นค าร้อง
ขอเข้ามาในคดีก่อนคดีถึงท่ีสุด 
   2) การน าสืบพยาน เมื่อศาลส่ังให้มีการไต่ส่วนพนักงานอัยการต้องยื่นบัญชีพยาน
และน าพยานเข้าสืบให้ได้ความว่าทรัพย์สินที่ขอริบเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 27 
หรือ มาตรา 30 แล้วแต่กรณี ตามท่ีระบุในค าร้องและจ าเลยได้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตาม
ค าฟ้องท้ังได้มีการประกาศให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว ส่วนผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินและ
ยื่นค าร้องขอเข้ามาในคดีก็จะต้องน าสืบให้ได้ว่าตนเป็นเจ้าของท่ีแท้จริงในทรัพย์สินดังกล่าว และ
ตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดและจะมีการน าทรัพย์สินไป
ใช้ในการกระท าความผิด หรือใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิด หรือมีไว้เพ่ือใช้ใน
การกระท าความผิดก่อนที่ศาลถึงจะมีค าพิพากษาหรือค าส่ังให้ริบทรัพย์สิน ซ่ึงขั้นตอนนี้ในทาง
ปฏิบัติยังขาดความชัดเจน 
 


