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พระราชบัญญตั ิ
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด 

เก่ียวกับยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตินี้ เ รียกวา “พระราชบัญญัติมาตรการในการ

ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ยาเสพติด” หมายความวา ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดให

โทษ และยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้ ตามที่
รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง 

“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความวา กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
และกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

“ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความวา การผลิต นําเขา สงออก จําหนาย 
หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติด และใหหมายความรวมถึง การสมคบ สนับสนุน 
ชวยเหลือ หรือพยายามกระทําความผิดดังกลาวดวย 

“ทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิด” หมายความวา เงินหรือทรัพยสิน
ที่ไดรับมาเนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และใหหมายความรวมถึง เงินหรือ
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๗๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑๘/๒๗ กันยายน ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ทรัพยสินที่ไดมาโดยการใชเงินหรือทรัพยสินดังกลาวซื้อหรือกระทําไมวาดวยประการใดๆ ใหเงิน
หรือทรัพยสินนั้นเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ไมวาจะมีการเปลี่ยนสภาพกี่ครั้ง และไมวาเงินหรือ
ทรัพยสินนั้นจะอยูในความครอบครองของบุคคลอื่น โอนไปเปนของบุคคลอื่นหรือปรากฏตาม
หลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลอื่นก็ตาม 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการตรวจสอบทรัพยสินและใหหมายความ

รวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบทรัพยสินดวย 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและระเบียบนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ

ได 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา  ๕   ผู ใดกระทํ าความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติด  แมจะกระทํานอก
ราชอาณาจักรผูนั้นจะตองรับโทษในราชอาณาจักร ถาปรากฏวา 

(๑) ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทยหรือมี
ถ่ินที่อยูในประเทศไทย หรือ 

(๒) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคใหความผิด
เกิดข้ึนในราชอาณาจักรหรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ 

(๓) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาวและการกระทํานั้นเปนความผิดตาม
กฎหมายของรัฐที่การกระทําเกิดขึ้นในเขตอํานาจของรัฐนั้น หากผูนั้นได 

ปรากฏตัวอยูในราชอาณาจักร และมิไดมีการสงตัวผูนั้นออกไปตามกฎหมายวา
ดวยการสงผูรายขามแดน 

ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖  ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

(๑) สนับสนุนหรือชวยเหลือผูกระทําความผิดกอนหรือขณะกระทําความผิด 
(๒) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานที่หรือวัตถุใดๆ เพ่ือ

ประโยชน หรือใหความสะดวกแกการกระทําความผิด หรือเพ่ือมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ 
(๓) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่ประชุม ที่พํานัก หรือที่ซอนเรนเพื่อ

ชวยเหลือหรือใหความสะดวกแกผูกระทําความผิด หรือเพ่ือชวยใหผูกระทําความผิดพนจากการ
ถูกจับกุม 

(๔) รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด จากผูกระทําความผิดเพื่อประโยชน 
หรือใหความสะดวกแกการกระทําความผิด หรือเพ่ือมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ 

(๕) ปกปด ซอนเรนหรือเอาไปเสียซึ่งยาเสพติดหรือวัตถุใดๆ ที่ใชในการกระทํา
ความผิดเพื่อชวยเหลือผูกระทําความผิด 

(๖) ช้ีแนะ หรือติดตอบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการกระทําความผิด 
ผูใดจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่พํานักหรือที่ซอนเรนเพื่อชวยบิดา มารดา 

บุตร สามี หรือภริยาของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอย
กวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได 

 
มาตรา ๗  ผูใดพยายามกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตองระวางโทษตามที่

กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ 
 
มาตรา ๘  ผูใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนข้ึนไป เพ่ือกระทําความผิด

เก่ียวกับยาเสพติด ผูนั้นสมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหา
ป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาไดมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ไดมีการสมคบกันตาม
วรรคหนึ่ง ผูสมคบกันนั้นตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๙  ผูใดกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยแตงเครื่องแบบหรือโดย

แตงกายใหเขาใจวาเปนเจาพนักงาน ขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน พนักงานองคการ หรือ
หนวยงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองระวางโทษหนักกวาโทษตามที่กําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้นอีกก่ึงหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๐  กรรมการหรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมาย

เก่ียวกับยาเสพติด เจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภา
เทศบาลหรือสภาทองถ่ินอื่น ขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน พนักงานองคการหรือหนวยงานของ
รัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจผูใดกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือกระทําความผิดตามมาตรา 
๔๒ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑  กรรมการหรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย
เก่ียวกับยาเสพติด เจาพนักงานหรือขาราชการผูใดกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือ
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาอัน
เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนด
ไวสําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๑๒  การกําหนดโทษจําคุกที่จะลงแกผูกระทําความผิดตามมาตรา ๙ 

มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ใหกําหนดโทษจําคุกอยางสูงที่สุดไดไมเกินหาสิบป 
 
มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการ 

เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๑๔  การจับกุมหรือการแจงขอหาแกผูกระทําความผิดตามมาตรา ๖ หรือ

ตามมาตรา ๘ ตองไดรับอนุมัติจากเลขาธิการกอน และเมื่อดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติแลว ให
รายงานใหเลขาธิการทราบทันท ี

การขออนุมัติ การอนุมัติ และการรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน 
   

 
มาตรา ๑๕  ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินคณะหนึ่งประกอบดวย

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเปนประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนรองประธาน อัยการสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมบังคับคดี อธิบดีกรม
ศุลกากร อธิบดีกรมที่ดิน ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเปนกรรมการ และเลขาธิการเปน
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการจะแต งตั้ ง ข า ร าชการคนใดคนหนึ่ ง ในสํ านั ก ง าน เปน
ผูชวยเลขานุการก็ได 

 
มาตรา ๑๖  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอแนะตอรัฐมนตรีเก่ียวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๔ มาตรา 

๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๓๓ 
(๒) ตรวจสอบทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
(๓) วินิจฉัยวาทรัพยสินใดของผูตองหาหรือผูอ่ืนเปนทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับ

การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ยึดหรืออายัดทรัพยสินตามมาตรา ๒๒ 
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดและ

การนําทรัพยสินไปใชประโยชนตามมาตรา ๒๔ และระเบียบเกี่ยวกับกองทุนตามมาตรา ๓๗ และ
มาตรา ๓๘ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหอนุกรรมการหรือเลขาธิการดําเนินการตรวจสอบ
ทรัพยสินตาม (๒) หรือดําเนินการยึดหรืออายัดตาม (๔) แลวรายงานใหทราบก็ได 

 
มาตรา ๑๗  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมา

ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม หากรอง
ประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงสองในสามของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

 
มาตรา ๑๘  คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอ

ความเห็นในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง หรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่ไดรับมอบหมายก็ไดและให
นําความในมาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยสินของผูตองหารายใดเปน

ทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ใหคณะกรรมการสั่งใหมีการ
ตรวจสอบทรัพยสินของผูนั้น 

ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน เลขาธิการอาจสั่งใหมีการตรวจสอบทรัพยสินของ
ผูตองหาไปกอน แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบก็ได 

 
มาตรา ๒๐  ในการตรวจสอบทรัพยสินของผูตองหา หากมีหลักฐานเปนที่เช่ือได

วาทรัพยสินใดของผูอ่ืนเปนทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของ
ผูตองหา โดยไดรับทรัพยสินนั้นมาโดยเสนหาหรือรูอยูวาทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินที่เก่ียวเนื่อง
กับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก็ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหมีการตรวจสอบ
ทรัพยสินของผูนั้นดวย และใหนําความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๑  คณะกรรมการ หรือเลขาธิการอาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่

ดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินแทนแลวรายงานใหทราบก็ได โดยใหประกาศเพื่อใหผูซึ่งอาจอางวา
เปนเจาของทรัพยสินยื่นคํารองพรอมทั้งเอกสารหลักฐานตอคณะกรรมการเพื่อขอรับทรัพยสินคืน
ไดดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การตรวจสอบทรัพยสินและการประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒  ในการตรวจสอบทรัพยสิน ถาผูถูกตรวจสอบหรือผูซึ่งอางวาเปน

เจาของทรัพยสินไมสามารถแสดงหลักฐานไดวาทรัพยสินที่ถูกตรวจสอบไมเก่ียวเนื่องกับการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือไดรับโอนทรัพยสินนั้นมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน 
หรือเปนทรัพยสินที่ไดมาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ ให
คณะกรรมการสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวจนกวาจะมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีซึ่งตองไมชากวา
หนึ่งปนับแตวันยึดหรืออายัดหรือจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟองในคดีที่ตองหานั้น 

เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบทรัพยสิน หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาทรัพยสินราย
ใดอาจมีการโอน ยักยาย ซุกซอน หรือเปนกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางอ่ืน ให
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินรายนั้นไวช่ัวคราวจนกวาจะมีการวินิจฉัยตาม
มาตรา ๑๖ (๓) ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูถูกตรวจสอบหรือผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินที่จะยื่นคํารอง
ขอผอนผันเพื่อขอรับทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนโดยไมมีประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันและ
หลักประกันก็ได และใหนําความในมาตรา ๑๙ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวแลว ใหคณะกรรมการจัดใหมีการพิสูจน
ตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว และในกรณีที่ผูถูกตรวจสอบหรือผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินสามารถ
พิสูจนตามวรรคหนึ่งได ก็ใหคืนทรัพยสินใหแกผูนั้น แตถาไมสามารถพิสูจนได ใหถือวาการยึด
หรืออายัดตามวรรคสองเปนการยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่ง 

การยื่นคํารองขอผอนผันตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เพ่ือประโยชนตามมาตรานี้ คําวา “ทรัพยสิน” ใหหมายความรวมถึง 
(๑) ทรัพยสินที่เปลี่ยนสภาพไป สิทธิเรียกรอง ผลประโยชน และดอกผลจาก

ทรัพยสินดังกลาว 
(๒) หนี้ที่บุคคลภายนอกถึงกําหนดชําระแกผูตองหา 
(๓) ทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผูตองหา

ที่ไดรับ ขาย จําหนาย โอนหรือยักยายไปเสียในระหวางระยะเวลาสิบปกอนมีคําส่ังยึดหรืออายัด 
และภายหลังนั้น เวนแตผูรับโอนหรือผูรับประโยชนจะพิสูจนตอคณะกรรมการไดวาการโอนหรือ
การกระทํานั้นไดกระทําไปโดยสุจริตและมีคาตอบแทน 

 
มาตรา ๒๓  เมื่อคณะกรรมการหรือเลขาธิการแลวแตกรณี ไดมีคําส่ังใหยึดหรือ

อายัดทรัพยสินใดแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสิน
และประเมินราคาทรัพยสินนั้นโดยเร็วแลวรายงานใหทราบ 

การยึดหรืออายัดทรัพยสินและการประเมินราคาทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไวให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ทั้งนี้ ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๔  การเก็บรักษาทรัพยสินที่คณะกรรมการไดมีคําส่ังใหยึดหรืออายัดไว

ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีที่ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งไมเหมาะสมที่จะเก็บรักษาไวหรือหากเก็บรักษา

ไวจะเปนภาระแกทางราชการมากกวาการนําไปใชประโยชนอยางอ่ืน เลขาธิการอาจสั่งใหนํา
ทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาดหรือไปใชเพ่ือประโยชนของทางราชการ แลวรายงานให
คณะกรรมการทราบก็ได 

การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดหรือการนําทรัพยสินไปใชประโยชนตามวรรค
สองใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ถาความปรากฏในภายหลังวาทรัพยสินที่นําไปใชตามวรรคสองมิใชเปนทรัพยสิน
ที่เ ก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ใหคืนทรัพยสินนั้นพรอมทั้งชดใช
คาเสียหายและคาเส่ือมสภาพตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดโดยใชจากเงินกองทุนใหแก
เจาของหรือผูครอบครอง ถาไมอาจคืนทรัพยสินไดใหชดใชราคาทรัพยสินนั้นตามราคาที่ประเมิน
ไดในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือตามราคาที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น แลวแต
กรณี 

การประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพตามวรรคสี่ ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๕  เพ่ือประโยชนในการพิจารณาและตรวจสอบทรัพยสิน ยึด หรือ

อายัดทรัพยสินตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการและเลขาธิการมีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเจาหนาที่ของสวนราชการ องคการหรือ

หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจมาเพื่อใหถอยคํา สงคําช้ีแจงเปนหนังสือ หรือสงบัญชีเอกสาร 
หรือหลักฐานใดมาเพื่อตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดที่เก่ียวของมาเพื่อใหถอยคําสงคําช้ีแจง
เปนหนังสือ หรือสงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดมาเพื่อตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ทั้งนี้ รวมถึงการตรวจสอบจากธนาคาร ตลาดหลักทรัพย และสถาบันการเงินดวย 

(๓) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีทรัพยสินตามมาตรา ๒๒ ซุกซอนอยู เพ่ือทําการตรวจ
คนหรือเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ ยึด หรืออายัดทรัพยสิน ในเวลากลางวันระหวางพระ
อาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากไมดําเนินการในทันทีทรัพยสิน
นั้นจะถูกยักยายก็ใหมีอํานาจเขาไปในเวลากลางคืน 

ในกรณีตาม (๓) ประธานกรรมการ หรือเลขาธิการจะมอบหมายใหพนักงาน
เจาหนาที่ปฏิบัติการแทนแลวรายงานใหทราบก็ได 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายตามวรรคสองตอง
แสดงเอกสารมอบหมายตอบุคคลที่เก่ียวของทุกครั้ง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๖  การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามมาตรา ๒๒ ซึ่งกระทําโดยชอบดวย
กฎหมาย หากกอใหเกิดความเสียหายแกผูใด ผูกระทําไมตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเปน
สวนตัว 

 
มาตรา ๒๗  เมื่อพนักงานอัยการมีคําส่ังฟองและทรัพยสินที่คณะกรรมการมี

คําส่ังใหยึดหรืออายัดตามมาตรา ๒๒ เปนทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดก็ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองเพื่อขอใหศาลส่ังริบทรัพยสินนั้น โดยจะยื่นไปพรอมกับ
ฟองหรือจะยื่นคํารองกอนศาลชั้นตนมีคําพิพากษาก็ได 

เมื่อพนักงานอัยการไดย่ืนคํารองตอศาลแลว ใหเลขาธิการประกาศเพื่อใหผูซึ่ง
อาจอางวาเปนเจาของทรัพยสินมายื่นคํารองขอเขามาในคดีกอนคดีถึงที่สุด และถามีหลักฐาน
แสดงวาผูใดอาจอางวาเปนเจาของทรัพยสินไดก็ใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบเพื่อใช
สิทธิดังกลาวดวย 

ในกรณีที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาแลวปรากฏวามีทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นอีก ก็ใหย่ืนคํารองเพ่ือขอใหศาลสั่งริบทรัพยสินนั้นใน
เวลาใดกอนคดีถึงที่สุดได และใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๘  การประกาศตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง ใหปดประกาศไวทีสํ่านกังาน

และท่ีสถานีตํารวจทองที่ที่มีการยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นอยางนอยเจ็ดวัน และใหประกาศอยาง
นอยสองวันติดตอกันในหนังสือพิมพที่มีจําหนายแพรหลายในทองถ่ิน สวนการแจงตามมาตรา 
๒๗ วรรคสอง ใหแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูครั้งหลังสุดของผูนั้นเทาที่
ปรากฏหลักฐานในสํานวนการสอบสวน 

 
มาตรา ๒๙  บรรดาทรัพยสินซึ่งพนักงานอัยการไดย่ืนคํารองตอศาลตามมาตรา 

๒๗ วรรคหนึ่งนั้น ใหศาลไตสวน หากคดีมีมูลวาเปนทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด ใหศาลส่ังริบทรัพยสินนั้นเวนแตบุคคลซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินไดย่ืนคํา
รองขอคืนกอนคดีถึงที่สุดและแสดงใหศาลเห็นวา 

(๑) ตนเปนเจาของที่แทจริง และทรัพยสินนั้นไมไดเก่ียวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ 

(๒) ตนเปนผูรับโอน หรือผูรับประโยชนและไดทรัพยสินนั้นมาโดยสุจริตและมี
คาตอบแทน หรือไดมาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ถาปรากฏหลักฐานวาจําเลยหรือผูถูกตรวจสอบเปน
ผูเก่ียวของหรือเคยเก่ียวของกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมากอน ใหสันนิษฐานไว
กอนวาบรรดาเงินหรือทรัพยสินที่ผูนั้นมีอยูหรือไดมาเกินกวาฐานะ หรือความสามารถในการ
ประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอยางอ่ืนโดยสุจริตเปนทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๐  บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ เครื่องจักรกลหรือทรัพยสิน
อ่ืนใดที่ใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทํา
ความผิด หรือมีไวเพ่ือใชในการกระทําความผิดใหริบเสียทั้งส้ินไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคํา
พิพากษาหรือไม 

ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลที่พิจารณาคดีนั้นเพื่อขอใหส่ังริบทรัพยสิน
ตามวรรคหนึ่งและเมื่อพนักงานอัยการไดย่ืนคํารองแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศใน
หนังสือพิมพรายวันที่มีจําหนายแพรหลายในทองถ่ินอยางนอยสองวันติดตอกัน เพ่ือใหบุคคลซึ่ง
อาจอางวาเปนเจาของทรัพยสินมายื่นคํารองขอเขามาในคดีกอนศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
ทั้งนี้ ไมวาในคดีดังกลาวจะปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อไดวาเปนเจาของหรือไมก็ตาม 

ในกรณีที่ไมมีผูใดอางตัวเปนเจาของกอนศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําส่ังหรือ
ในกรณีที่ปรากฏเจาของ แตเจาของไมสามารถพิสูจนไดวาตนไมมีโอกาสทราบ หรือไมมีเหตุอัน
ควรสงสัยวาจะมีการกระทําความผิด และจะมีการนําทรัพยสินดังกลาวไปใชในการกระทําความผิด 
หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิด หรือมีไวเพ่ือใชในการกระทําความผดิ ให
ศาลสั่งริบทรัพยสินดังกลาวไดเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันแรกของวันประกาศใน
หนังสือพิมพรายวันตามวรรคสอง และในกรณีนี้มิใหนํามาตรา ๓๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา
มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๑  ทรัพยสินที่ศาลมีคําส่ังใหริบตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ใหตก

เปนของกองทุน 
 
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่มีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยก

ฟองผูตองหาหรือจําเลยรายใด ใหการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูตองหาหรือจําเลยรายนั้น 
รวมทั้งทรัพยสินของผูอ่ืนที่ไดยึดหรืออายัดไวเนื่องจากเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดของ
ผูตองหาหรือจําเลยรายนั้นสิ้นสุดลง สวนทรัพยสินที่ไมปรากฏตัวเจาของที่ไดยึดหรืออายัดไว
เนื่องจากการกระทําความผิดของผูตองหาหรือจําเลยรายนั้น ถาไมมีผูใดมาขอรับคืนภายในหนึ่งป
นับแตวันที่มีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟอง ใหตกเปนของกองทุน 

ในกรณีที่ไมอาจดําเนินคดีไดภายในสองปนับแตวันที่การกระทําความผิดเกิดและ
ไมอาจจับตัวผูตองหาหรือจําเลยได ใหทรัพยสินที่ไดยึดหรืออายัดไวเนื่องจากการกระทําความผิด
ของผูตองหาหรือจําเลยรายนั้นตกเปนของกองทุนแตถาไมอาจดําเนินคดีตอไปไดเพราะเหตุที่
ผูตองหาหรือจําเลยรายใดถึงแกความตาย ใหทรัพยสินตกเปนของกองทุนเวนแตภายในสองปนับ
แตวันที่ผูตองหาหรือจําเลยรายนั้นถึงแกความตาย และทายาทของผูตองหาหรือจําเลยรายนั้น
สามารถพิสูจนไดวาทรัพยสินนั้นไมเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ
ผูตองหาหรือจําเลยรายนั้นไดทรัพยสินดังกลาวมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาตาม
สมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณก็ใหคืนทรัพยสินนั้นใหแกทายาทของ
ผูตองหาหรือจําเลยรายนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓  การขอรับทรัพยสินคืนใหย่ืนคํารองพรอมทั้งเอกสารหลักฐานตอ
คณะกรรมการ 

การขอรับทรัพยสินคืนและการคืนทรัพยสินใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๓ 

กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
   

 
มาตรา ๓๔  ใหจัดตั้งกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้นกองทุนหนึ่งใน

สํานักงานเพื่อใชประโยชนในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 
มาตรา ๓๕  กองทุนตามมาตรา ๓๔ ประกอบดวยทรัพยสินดังตอไปนี ้
(๑) ทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ 
(๒) ทรัพยสินที่มีผูให 
(๓) ทรัพยสินที่ไดรับจากรัฐบาล 
(๔) ผลประโยชนที่เกิดจากทรัพยสินตาม (๑) (๒) และ (๓) 
 
มาตรา ๓๖  กองทุนตามมาตรา ๓๕ ใหเปนของสํานักงานโดยไมตองนําสงคลัง

เปนรายไดแผนดิน 
 
มาตรา ๓๗  การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุนใหเปนไป

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๓๘  การจัดหาผลประโยชน การจัดการและการจําหนายทรัพยสินของ

กองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๓๙  ภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ใหเลขาธิการเสนองบดุลและ

รายงานการรับจายเงินของกองทุนในปที่ลวงมาแลวซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ
รับรองตอรัฐมนตรีเพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตร ี

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวาเงินกองทุนมีมากพอสมควรซึ่งเมื่อนําไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคของกองทุนแลวยังคงมีเงินเหลืออยูอีกเปนจํานวนมากคณะรัฐมนตรีจะ
มีมติใหสงเงินกองทุนจํานวนใดจํานวนหนึ่งเขาคลังเปนรายไดแผนดินก็ได 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๐  ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงคําช้ีแจงเปนหนังสือ หรือไมสงบัญชี
เอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๒๕ (๒) หรือขัดขวาง หรือไมใหความสะดวกตามมาตรา ๒๕ 
(๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๑  ผูใดรูหรืออาจรูความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้ กระทําดวยประการใดๆ ใหผูอ่ืนรูหรืออาจรูความลับดังกลาวเวนแตเปนการ
ปฏิบัติการตามหนาที่หรือตามกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิดหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๒  ผูใดยักยาย ซอนเรน เอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหสูญหาย

หรือไรประโยชน หรือรับไวโดยมิชอบดวยประการใดซึ่งทรัพยสินที่มีคําส่ังยึดหรืออายัดหรือที่ตนรู
วาจะถูกยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือใหการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนจําเปนตองมีการกําหนดมาตรการตางๆ เพ่ือให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมายดังกลาวขึ้นโดยเฉพาะ จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 


