บทที่ 1
แนวทางการสืบสวนสอบสวนขยายผล
ในคดียาเสพติด
1. กลาวนํา
1.1 ในการปราบปรามยาเสพติดที่ผานมา ไมวาจะเปนกัญชา เฮโรอีน มอรฟน ยาบา
จะเห็นไดวาเจาหนาที่ตํารวจ สามารถจับกุมไดปริมาณยาเสพติดเปนจํานวนมาก แตการแพรระบาด
ของยาเสพติดก็หาลดนอยลงไปไม ทั้งนี้เพราะปญหาที่สําคัญคือ ผูผลิต นายทุนสวนใหญจะไมถูก
จับกุม ผูที่ถูกจับกุมจะเปนผูที่ไปรับซื้อชวงมาเพื่อนําไปขาย หรือเปนผูที่รับจางขนยาเสพติด หรือเปน
คนขายยาเสพติดรายยอยหรือบางครั้งก็เสพดวยขายดวย จากสถิติการจับกุมและดําเนินคดี เฉพาะ
ยาบาถาคิดผลงานในเชิงปริมาณแลวเจาหนาที่ทุกฝายสามารถจับกุมเพิ่มขึ้นทุกป แตการผลิต การ
จําหนาย และการแพรระบาดก็หาไดลดลงไม เปนคําถามสําคัญที่จะตองหาคําตอบใหได
ในทัศนะของผูเขียนเห็นวา ผูผลิตหรือนายทุนหรือตัวการใหญ "คือพอคา" การคาขายนั้น
หากมีการขาดทุนก็ตองพยายามหาวิธีที่จะใหไดทุนคืน เชน พอคายาเสพติด ยาบา หากถูกจับกุมมาก
เทาใด ครั้งตอไปก็ตองผลิตมากขึ้น 2-3 เทาตัวเพื่อที่จะใหไดทุนคืน และจึงไดกําไรเพิ่มขึ้นประกอบกับ
การคายาเสพติดหรือยาบามีกําไรดีมาก ตนทุนการผลิตเม็ดละไมเกิน 5 บาท จําหนายขายสงเม็ดละ 15
-20 บาท ขายปลีกเม็ดละ 50-100 บาท เมื่อเปนเชนนี้จึงมีผูคายาบาเพิ่มมากขึ้น การปราบปรามราย
ใหญมิไดหมายถึงการแพรระบาดหรือการขายรายยอยจะลดลง ดังนั้นจึงเห็นการจับกุมยาบาครั้งละ 1
แสน - ลานกวาเม็ดขึ้นไปมีมากขึ้น จนกลายเปนขาวธรรมดาไป
1.2 ผูเขียนผานประสบการณทั้งงานปองกัน ปราบปราม บําบัดรักษาผูติดยาเสพติดมากวา 20
ป เห็นวายุทธศาสตรมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะนําไปสูความสําเร็จ จึงเห็นความจําเปนที่จะตองปรับ
เปลี่ยนยุทธศาสตรการปองกันปราบปรามยาเสพติดเพื่อใหการแพรระบาดลดลงใหได การปราบปราม
อยางเดียวโอกาสที่การแพรระบาดจะลดนอยลงยอมเปนไปไมได ผูเขียนเห็นวาความสําเร็จของการ
ปราบปรามอาชญากรรมในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น
จะตองดําเนินการใหครบวงจรทั้งงาน
ปองกัน งานปราบปราม งานสืบสวน งานสอบสวน งานบําบัดรักษา การฟนฟูสภาพจิตใจของผูเสพ
งานชุมชนสัมพันธ มิใชการรณรงคตอตานเพียงอยางเดียว แตฝายบานเมืองตองใหยุทธศาสตรการ
ปฎิบัติใหกับชุมชน โดยการใหชุมชนเขามามีบทบาทในการแกไขปญหานี้มากยิ่งขึ้น และที่สําคัญการ
ปรับแนวทางการปฏิบัติ หรือปรับ กลยุทธใหทันตอสถานะการณ การกํากับดูแล การติดตามผล
เปนเรื่องที่สําคัญยิ่งที่จะทําใหงานปองกันปราบปรามยาเสพติดบรรลุเปาหมายที่วางไว
และผูที่จะ
ทํางานนี้ไดครบวงจรดีที่สุดก็คือ “ตํารวจ” นั่นเอง
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2. กลยุทธในการปองกันปราบปรามยาเสพติด
2.1การใหความสําคัญของการจับกุมรายใหญมีการลงขาวถือวามีผลงานการปราบปรามดีเดน
ฯลฯ ประเด็นนี้ควรหยิบยกมาพิจารณาเปนอยางยิ่ง ผูเขียนเห็นวาการจับกุมผูขายรายยอย รายกลาง ที่
จําหนายในชุนชน สถานศึกษา ใหไดจํานวนมากรายแมจะไดของกลางไมมาก จะมีสวนสําคัญอยาง
ยิ่งที่จะทําใหการแพรระบาดลดนอยลง แตทั้งนี้มิไดหมายความวาไมสนใจรายใหญ คือคงใหถือวาเปน
งานที่มีความสําคัญที่ไมแตกตางกัน ฝากเปนขอคิดวา "หากไมมีผูจําหนายรายยอย รายกลาง
ในพื้นที่คงไมมีนายทุนหรือพอคารายใหญจะมาขายปลีกเสียเอง" ขอคิดนี้ผูเขียนเห็นวานาจะ
เปนปรัชญาสําคัญที่ทุกฝายจะตองนําไปเปนกลยุทธในการปองกันและปราบปราม และยับยั้งการแพร
ระบาดของยาเสพติดตอไป
"กลยุทธในการปราบปราม" ที่ผานมาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับแนวทางใหมีเปาหมาย
และวัตถุประสงคใหมคือ "ตองทําใหการแพรระบาดของยาบาใหลดนอยลงใหจงได" ดังนั้นโครงการ
ขยายผลการสอบสวน
การพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนและการยึดทรัพยสินของผูคาที่ไดจาก
การคายาเสพติดเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง
2.2 แนวคิดของผูเขียนในการปรับกลยุทธที่จะลดการแพรระบาดใหนอยลงไดนั้น เห็นวาทุก
คนจะตองเพงเล็ง "ผูคารายยอย" กับ "ผูคารายกลาง" หมายถึง ผูที่คายาเสพติดใหกับผูเสพ ผูขาย
ในลักษณะนี้คือตัวจักรสําคัญที่กระจายอยูทั่วทุกหัวระแหงมีทั้งพอคา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
ขาราชการทุกฝายกํานันผูใหญบาน หรือแมแตตํารวจบางคน ก็ยังเปนผูขายรายยอยเสียเอง ผูคาราย
ยอยบางคนขายยาบาเพราะติดยาบาก็เลยตองเปนตัวแทนจําหนายยาบาดวย หรือมีการจําหนายแบบ
ขายตรง(Direct Sale) ปญหานี้แพรระบาดสูสถานศึกษาทําใหเกิดปญหายุงยากตอการปราบปรามมาก
ผูเขียนเคยดํารงตําแหนง สวญ.สภ.อ.จอมทอง ชวงป 2527-2531 ในชวงนั้นการแพรระบาด
เฮโรอีนมีสูงมาก
แตนโยบายหลักที่ผเู ขียนประกาศใชคือ "ในทองที่ สภ.อ.จอมทอง จะมีผูขาย
ยาเสพติดไมได ตํารวจผูใดที่ไมมีขีดความสามารถที่จะสืบสวนหาตัวผูขายยาเสพติดรายยอยไดยอมถือ
วาเปนตํารวจที่ขาดประสิทธิภาพในวิธีสืบสวน เพราะการสืบสวนหาผูขายรายยอยเปนการสืบสวนหา
ขอมูลที่งายที่สุดโดยไมตองใชวิธีการหรือเทคนิคการสืบสวนที่สลับซับซอน ยากแตเพียงจะทําอยางไร
หรือใชวิธีการใด จึงจะสามารถจับกุมผูขายใหไดเทานั้นเอง"
ดังนั้นระหวางที่ผูเขียนปฏิบัติหนาที่อยู ผูขายรายยอยจึงเกรงกลัวการปฏิบัติงานอยางจริงจัง
ของเจาหนาที่ตํารวจเปนอยางมาก ทําใหการปราบปรามไดผลดียิ่ง ขณะเดียวกันก็ตองดูแลชวยเหลือ
บําบัดรักษาผูที่ตกเปนทาสของยาเสพติดอีกดวย ประชาชน และชุมชนก็จะออกมารวมกันตอตานผูคา
แจงขาวสารใหตํารวจ สังคมจะกดดันไมคบหาสมาคมดวย ผูนําทองถิ่น พระสงฆ ครู ฯลฯ จะรวมกัน
ๆ
ขณะเดียวกันตํารวจก็จะกดดันโดยมีการตรวจคนบานพัก
กดดันผูคาในรูปแบบตาง
ยานพาหนะ
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ของผูคาเปนประจํา ใหสายตรวจออกไปตรวจตราในยานที่มีการจําหนายใหบอยครั้ง นําจุดตรวจไปไว
ณ จุดนั้น ใหมีคณะกรรมการปองกันปราบปรามยาเสพติดประจําหมูบาน ใหชุมชนคิดเองทําเอง ฝาย
ทางราชการ ไดแก ตํารวจ โรงพยาบาล ฝายปกครอง ใหการสนับสนุนเปนที่ปรึกษาทําใหงานดังกลาว
ไดผลดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันผูเสพใหถือเปนผูปวยเพราะกฎหมายก็ใหโอกาสอยูแลว ดังนั้นผูเขียนได
รวมกับทางโรงพยาบาลจอมทองเปดคลีนคิ รักษาผูเสพ และยังไดเปดสถานรักษาแบบแผนโบราณขึ้นมา
อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังไดทําการรณรงคใหชาวเขาเลิกปลูกฝน นําเมล็ดฝนมามอบใหทางราชการ ไดมีการ
สนับสนุนการพัฒนาอาชีพใหชาวเขาปลูกพืชอื่นทดแทนฝนตามโครงการที่ ป.ป.ส. และโครงการหลวง
เขาไปดําเนินการจนสามารถทําใหอําเภอจอมทองปลอดจากการปลูกฝนในที่สุด จนไดรับคําชมเชยจาก
หนวยงานทั้งในประเทศและนอกประเทศมีหนวยงานทั้งในและนอกประเทศขอเขาไปดูงานมากมาย
3. ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
เมื่อครั้งที่ผูเขียนดํารงตําแหนง ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย เมื่อป พ.ศ.2544-2546
ทําใหตํารวจเชียงรายมีผลงานที่โดดเดนที่สุดในประเทศไทย โดยไดเสนอโครงการรวมพลังแผนดินชาว
เชียงรายเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยใชยุทธศาสตร 5 พลัง ผสมผสานและดําเนินการไปพรอม ๆ กัน
ดังนี้
3.1 ยุทธศาสตรที่ 1 “ประกาศสงคราม รวมสรางความโปรงใสและใหประชาชนมีสวน
รวมในการปฏิบัติงาน”
ทั้งขาราชการ พอคา ประชาชน ตองรวมใจที่จะแกปญหาดวยความซื่อสัตย จริงใจที่
จะรวมกันประกาศสงครามกับยาเสพติด โดยตองไมเกี่ยวของกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด และขอความ
รวมมือจากสื่อมวลชนทุกแขนงใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทุกระดับไดทราบถึง
พิษภัยของ
ยาเสพติด และแจงเบาะแสขบวนการคายาเสพติด
วิธีดําเนินการ
1) ทําประกาศสงคราม ลงนามโดยผูวาราชการจังหวัด ผูบังคับการจังหวัดทหารบก
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด เนื้อหาของสงครามเปนการแสดงพันธะสัญญาที่ฝาย
เราจะจริงจัง ใหความสําคัญของยาเสพติด ประกาศสาระสําคัญ 3 ประการในการดําเนินการคือ ปราบ
เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ จับกุมผูคาโดยผูคาตองเลิกคา และยึดทรัพยของผูคาที่ไดมาจากการคา
ยาเสพติด ผูเสพจะไมจับกุมใหแสดงตนเขารับการบําบัดรักษา
เมื่อประกาศฉบับที่ 1 แลว ฉบับที่ 2-3 ก็ตองตามมา ใหเห็นวาผลของการทํา
สงครามกับยาเสพติดมีอะไร
2) อัดเทปประกาศสงครามเพื่อใหทุกฝายนําไปเปด มีทั้งภาษาไทย ภาษาชาวเขา
ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีชาวเขาเผาตาง ๆ ถึง 170,000 คนเศษ
3) “ตํารวจ” เปนผูที่ถูกกลาวหาวาเกี่ยวของกับยาเสพติดมากที่สุด ดังนั้นตํารวจตอง
สรางความโปรงใสใหเห็น มีการรวมสาบานกันทุกคน สรางอุดมการณ ประกาศใหเห็น เอาจริง ๆ จัง ๆ
จึงไดมีการประกาศจะจับตํารวจกอน ผลก็คือมีการจับตํารวจจริง ๆ ทําใหประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
การทํางาน
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พนักงานสอบสวนตองไมแสวงหาชองโหวของกฎหมายมาเปนเครื่องมือหาเงิน
พนักงานสอบสวนตองไมทําสํานวนออนเพื่อสั่งไมฟอง กระบวนการยุติธรรม อัยการ ศาล ตองรวมมือ
กันในการทํางาน โดยเฉพาะการชวยเหลือผูคาเพื่อหาผลประโยชนตองไมมีโดยเด็ดขาด
4) คําวาโปรงใส ตองโปรงใสทุกกรณี แมกระทั่งงบประมาณที่ไดจากรัฐบาลเพื่อนํา
มาบริหารงานปองกันปราบปรามยาเสพติด ตองนํามาใชใหเกิดประโยชนจริง ๆ ไมแสวงหาประโยชน
จากงบประมาณยาเสพติด ใชงบอยางคุมคา เชน “การเดินรณรงค การจัดสัมมนา” เปนการใช
งบประมาณที่ไมไดประโยชนก็ควรเลิก ผลประโยชน รางวัล ก็ตองไดไปตามสิทธิ เสมอภาค การละเวน
การจับกุมเพื่อแสวงหาประโยชน การชวยเหลือการทํางานเพื่อหวังผลประโยชนโดยไมมีอุดมการณไมได
งานยาเสพติดเปนงานอุดมการณของทุกคน ภาคเอกชน ประชาชน ตองเห็นความโปรงใสในการทํางาน
ของเจาหนาที่ของรัฐที่ชัดเจน ไมมีสวนสงสัยแมแตนอย
สรุป อุดมการณสรางความโปรงใสเพื่อสรางอุดมการณรวมกันนั้น เปนปจจัยที่สําคัญ
ที่สุด เพราะประชาชนขาดความศรัทธาเรื่องเจาหนาที่ของรัฐที่แสวงหาผลประโยชนจากผูคายาเสพติด
มานาน เชน ขาวรัฐมนตรี นักการเมือง ตํารวจ อัยการ ศาล ที่ชวยเหลือขบวนการคายาเสพติด ปรากฎ
ใหเห็นในสื่อมวลชนมาโดยตอเนื่อง ดังนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญที่สุด
3.2 ยุทธศาสตรที่ 2 “การปองกัน”
จะตองยึดประชาชนเปนแกนนํา สรางชุมชนใหเขมแข็ง ตั้งแตระดับหมูบาน/ชุมชน
สถานศึกษา และสรางแนวรวมใหกวางขวาง โดยผูนําทองถิ่น องคกรภาครัฐและเอกชน ตํารวจชุด
ชุมชนมวลชนสัมพันธ ฝายปกครอง รวมรณรงค และดําเนินการตอผูคา ผูเสพ ในเชิงรุก ใหไดผล
วิธีการดําเนินการ
1) ตองแยกคนที่ไมเกี่ยวของกับยาเสพติดซึ่งมีมากกวารอยละ 95 ออกจากผูที่เกี่ยว
ของกับยาเสพติด และตองสรางกระแสทําลายจุดออนเพื่อใหคนดีโดยเฉพาะเยาวชนตองไมตกเปนทาส
หรือเขาไปเกี่ยวของเพิ่ม เปนจุดสําคัญของงานปองกัน ตองหาวิธีการทุกวิธีการที่จะตองดําเนินการให
ไดผล
2) การจัดระเบียบสังคม ผูที่แสวงหาประโยชนจากเยาวชน เชน สถานบริการ ราน
จําหนายสุราเปดจําหนายใหเด็กเยาวชนอายุต่ํากวา 18 ป เปดขายเกินเวลา สรางหอพักนักเรียน
นักศึกษาเปนหอรวมเพื่อใหเด็กหญิงชายเขามาอยู จําหนายบุหรี่ เปดรานอาหารที่ยั่วยุการออกนอก
กรอบของเยาวชน สิ่งเหลานี้เจาหนาที่ตํารวจตองบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
3) ตองใหประชาชนเขามามีสวนรวม เชน มีคณะกรรมการหมูบานทํางานดานปอง
กันปราบปรามยาเสพติด ทําประชาคมหมูออกมาตอตานผูขาย ภาคเอกชนชวยเหลือสนับสนุนการ
ทํางานของเจาหนาที่เทาที่จะทําได ฯลฯ

5

4) ปฏิบัติงานในเชิงรุกใหตํารวจทุกนายรับผิดชอบในหมูบาน/ชุมชน เพื่อสืบสวนหา
ขาวผูคา ผูเสพ เก็บขอมูลที่เปนแหลงเพาะอาชญากรรม รวมประชุมกับชาวบานออกประชาคมหาผูคา
โดยวิธีการออกเสียงหรือเขียนชื่อแลวใสลงหีบเพื่อไดขอมูลนําไปสนับสนุนการปราบปรามการยึดทรัพย
5) วิธีการของตํารวจที่สามารถดําเนินการไดมีมากมาย เชน นําตูแดงไปติดที่แหลง
ซองสุม บานคนขาย นําเทปประกาศตามยานคาหรือหนาบานคนขาย ขอใหสื่อมวลชน วิทยุ เสียงตาม
สาย เปดเทปประกาศสงคราม ชุดชุมชนมวลชนสัมพันธนํารถติดเครื่องขยายเสียงไปจอดประกาศหนา
บานคนขาย
สรุป รวมถึงการระดมประกาศสงครามโดยวิธีการประกาศพรอม ๆ กัน 2-3 วัน โดย
ตอเนื่องก็เปนวิธีการระดมงานปองกันอยางหนึ่ง จนมีผูคานํายาบาไปทิ้งเนื่องจากนําออกขายไมได
3.3 ยุทธศาสตรที่ 3 “การปราบปราม”
จะใชวิธีการสืบสวน สอบสวน สกัดกั้น ตรวจคน จับกุม และทําลายขบวนการคา
ตัวการ ผูสนับสนุน โดยใชมาตรการทางกฎหมายและใชวิทยาการแผนใหม และใชเทคโนโลยีมา
สนับสนุน และใชมาตรการทางสังคมกดดัน
วิธีดําเนินการ
1) โดยปกติจะเปนงานของ”ตํารวจ” ซึ่งงานปราบปรามนั้นมิใชงานจับกุม สิ่งสําคัญคือ
“งานสืบสวน” ดังนั้นตํารวจทุกคนตองรวมกันทํางานสืบสวนยาเสพติด ตํารวจประจําหมูบาน/ชุมชน
ตองรวบรวมขอมูลเปนหนังสือไวทุกระยะ พนักงานสอบสวนเมื่อสอบสวนจะตองใชวิธีซักถามผูเสพให
ไดวาซื้อมาจากใคร หามสอบสวนวาซื้อมาจากชายไทยไมทราบชื่อ ไมทราบตําหนิรูปพรรณเด็ดขาด
การสะกดรอยตามผูเสพเพื่อจับผูคา ผูเสพที่เลิกไดจะเปนแหลงขาวที่ดีไดผลมาก
2) งานสกัดกั้น การตั้งดานตรวจคน การหาขอมูลขยายผล การออกกวาดลางครั้งละ
10-15 เปาหมายในครั้งเดียวหรือวันเดียวจะไดผลดีกวาทําครั้งละ 1-2 เปาหมาย ตองระดมสรรพกําลัง
จาก สภ.อื่น ๆ มาคนในพื้นที่เปาหมาย เพื่อความจริงจังและไมใหตํารวจที่รูจักกันเขาทําการคน เปนการ
สกัดกั้นการชวยเหลืออีกดวย เคยขอหมายคนในวันเดียวถึง 99 ที่หมาย จับกุมและยึดทรัพยสนิ ได
มากมาย ดังนั้นเมื่อคนมาก ๆ จึงระดมตํารวจจาก สภ.อื่น ๆ มาทําการคน รวมถึงการกดดันทุกรูปแบบ
เพื่อใหผูคาใหเลิกคา และมาแสดงเจตนาเลิกคากับฝายเราอีกดวย
3) การทําสํานวนการสืบสวนคือหัวใจสําคัญที่จะใหงานสอบสวนบรรลุผล สํานวนการ
สืบสวนคือ พยานหลักฐานทุกชนิดที่เจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจรวบรวมไวโดยตอเนื่องเพื่อให
ทราบถึงประวัติ อาชีพ สถานะทางการเงิน สถานะทางสังคม พฤติการณในการคาโดยตอเนื่อง ตอง
รวบรวมตั้งแตการพบขอมูลที่สงสัยคายาเสพติด ประวัติ สถานะทางการเงิน ทรัพยสินทุกชนิด การ
เคลื่อนไหว รวมทั้งการเขาไปขอคนก็ตองมีตั้งแตรายงานขอหมายคน หมายคน บันทึกการตรวจคน
รายงานที่เกี่ยวของ เชน หลักฐานที่เกี่ยวกับทรัพยสิน โฉนด ทะเบียนการคา ทะเบียนยานพาหนะ สมุด
ฝากเงิน-โอนเงิน ความสัมพันธกับผูเกี่ยวของ เปนตน ตองนํามารวบรวมไวเรียกวา “สํานวนการ
สืบสวน” เพื่อใชประกอบสํานวนการสอบสวนตอไป
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4) งานสอบสวนคือหัวใจที่จะทําใหผูคาถูกลงโทษ ตองเฉียบขาดในการนํากฎหมาย
มาใช และตองพยายามอุดชองวางของการดําเนินคดีไวอยางรัดกุม พนักงานสอบสวนทุกคนตอง
ชํานาญคดียาเสพติดเพราะรอยละ 70-80 เปนคดียาเสพติด ดังนั้นตองฝกฝนและตองเนนใหการ
สอบสวนมีประสิทธิภาพ
5) ตองพัฒนารูปแบบการทํางานโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชตองเก็บขอมูลดวย
คอมพิวเตอร การนําโปรแกรม I2 มาวิเคราะหเครือขาย การเฝาฟง การดักฟง การโยงเครือขายอยางมี
ระบบ การเก็บประวัติ และกรอกขอมูลหรือจับฯลฯ นับวาเปนงานที่จะสนับสนุนงานปราบปรามไดดียิ่ง
ปจจุบัน”ศูนยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร ศรุตานนท” ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย เปนศูนยที่
ทันสมัยที่สุด เพรียบพรอมดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งมีศูนยฝกอบรมคอมพิวเตอรระบบ CD-ROM
ในการอบรมใหความรูดานปองกันปราบปรามยาเสพติดอีกดวย
สรุป งานปราบปรามทุกวันนี้จะเนนเชิงปริมาณ คือไดแตจํานวนยาบา แตไมได
คุณภาพงาน นั่นหมายถึงไมสามารถสอบสวนขยายผลทําลายเครือขายใหยุติบทบาทลงได การยึด
ทรัพยสินของขบวนการคาเพื่อไมใหมีทุนสํารองไปคาตอ เปนการลงโทษที่เฉียบขาดกวา
3.4 ยุทธศาสตรที่ 4 “การดูแลผูติดยาเสพติด”
จะยึดหลัก “เอื้ออาทรตอผูติดยา รวมนําพาใหพนภัย” โดยใหผูเสพแสดงความจํานง
สมัครใจเขารับการบําบัดรักษา จะไมจับกุมผูเสพ และสนับสนุนการบําบัดรักษาใหทั่วถึงทุกอําเภอหรือ
กระจายถึงระดับตําบล
วิธีดําเนินการ
1) ตองพยายามคนหาผูเสพและผูติดยาเสพติดซึ่งถือวาเปน “ผูปวย” ใหได จึงได
มอบใหทุกฝายชวยกันคนหา ตองจัดทําสารบบไว สามารถตรวจสอบชื่อ ที่อยู ได ใหนํามาบําบัดรักษา
แตตองกดดันไมใหผูขายไดมีโอกาสขายอยางงาย ๆ ตองกดดันใหคนขายเลิกใหได
2) การบําบัดรักษานั้นอาจแยกได 4 วิธีการ
วิธีการที่ 1 สมัครใจบําบัดตามโรงพยาบาล สถานบําบัดรักษาของรัฐ สถานี
อนามัย
วิธีการที่ 2 บําบัดรักษาตามสถานที่อบรมเปนรุน ๆ หรือเปนคราว ๆ ไป เชน รร.
วิวัฒนพลเมือง ศูนยฝกอบรมใชหลักสูตร 10-15 วัน
วิธีการที่ 3 บําบัดรักษาโดยชุมชนบําบัด อาจใชวัด ตูยามตําบล สถานีตํารวจ
อาคารที่เหมาะสม จะใหผูปวยเขามาพักหลับนอน และอยูในที่บําบัด
ใหชุมชนเขามาดูแล มีกิจกรรมฝกอาชีพ กิจกรรมกีฬา ฯลฯ ใชเวลา
1-2 เดือนตามแตสภาพจิตใจของแตละบุคคล
วิธีการที่ 4 การบําบัดโดยวิธีอื่น ๆ เชน ใชยาแผนโบราณ องคกรเอกชน เปด
สถานบําบัด ฯลฯ
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จะบําบัดโดยวิธีใดไมสําคัญ “สําคัญอยูที่เลิกไดจริง” และการบําบัดรักษาผูติดยา
นั้น ถาไมติดงอมแงมเปนสิ่งที่งายไมตองใชยาอะไรเลย แตอยูที่ภาวะจิตใจตางหากที่ชุมชนตองเขาไป
ชวยเหลือ และตํารวจจะตองไปดูแลเยี่ยมอาการตลอดเวลา
3) การติดตามประเมิน การบําบัดดานจิตใจหรือสังคมบําบัด จะตองทําโดยตอเนื่อง
ตํารวจที่ประจําหมูบาน ชุมชน หรือ อสม. หรือประชาชน ตองเขาไปชวยกันฟนฟูจิตใจผูที่เขารับการ
อบรม อยาใหกลับมาเกี่ยวของอีก สิ่งที่ผูบําบัดกลัวคือ “เพื่อนที่เกี่ยวของ” ชวนมาเสพอีก
4) กลุมผูที่เลิกไดจะเปนประโยชนตอการทํางานของฝายเรา ทั้งใหขอมูลขาวสารผู
คา ผูเสพ สามารถนําไปชี้ที่ขาย นําไปเชิญเพื่อน ๆ เขามาบําบัดรักษาและสามารถขยายผลไปยัง
เครือขายยึดทรัพยสินผูคาไดอีกดวย
สรุป “เอื้ออาทรตอผูติดยา ชวยนําพาใหพนภัย” เปนสโลแกนที่จะตองใชปลุก
กระแสทุก ๆ ฝาย ใหเห็นใจผูเสพยา ตลอดจนที่ไมจับกุมผูเสพจะชวยลดปญหาสังคม ชวยลดปญหาคน
ลนคุก ชวยลดปญหาพนักงานสอบสวนไดมีเวลาทํางาน แตพนักงานสอบสวนจะมีเวลาขยายผลไปยัง
เครือขายผูคา ที่สําคัญผูเสพจะไมมีประวัติอาชญากรรม ตํารวจที่ชวยเหลือบําบัดรักษาผูเสพ พฤติกรรม
จะเปลี่ยนเปนคนเห็นใจ แตเดิมจะเรียก “ไอขี้ยา” ก็จะเปลี่ยนเปนเรียก “นอง ๆ “ ยุทธศาสตรนี้ตองพิ
สุจน และตองทําจึงจะเห็นจริง
3.5 ยุทธศาสตรที่ 5 “มาตรการการตอสูผูคาโดยเฉียบขาด”
โดยนํากฎหมายที่มีอยูในปจจุบันมาดําเนินการตอผูคาอยางมีประสิทธิภาพ ใหมีการ
ใชมาตรการยึดทรัพยสิน การปองกันปราบปรามการฟอกเงิน และใชมาตรการทางสังคมเขากดดัน
วิธีดําเนินการ
1) ทุกครั้งที่ผานมาเมื่อจับกุมยาเสพติดไดจะรีบแถลงขาว ทําใหการสอบสวนขยาย
ผลหยุดชะงัก ลักษณะเชนนี้ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายจะเนนเปนพิเศษ มิใหมีการแถลงขาวจนกวาจะ
สืบสวนสอบสวนขยายผลเรียบรอยแลว ดังนั้นมาตรการเฉียบขาดในยุทธศาสตรที่ 5 นี้ หมายความ
รวมถึงการดําเนินการที่เด็ดขาด แหลมคม นํากฎหมายมาใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
2) มีบทเรียนที่มีราคาแพงที่ตํารวจเสียรูกลุมผูคา ถูกคนรายลอบยิงขณะลอซื้อ
จับกุมไดแตคนขนตัวการจับไมได
ฆาวิสามัญผูขนเปนจํานวนมากแตยาบาก็ไมหมดเพราะไมนํา
มาตรการเฉียบขาดมาใช ตัวอยางที่เปนบทเรียน
- นั่งรถมา 5 คน พบยาเสพติด จับกุมทั้งหมดทั้งๆ ที่บางคนไมทราบจริง ๆ
ไมควรจับกุมทั้งหมด ควรจับกุมผูที่เปนผูกระทําผิด หรือเฉพาะตัวการ ผูสนับสนุนเทานั้น
- ตองติดตามขยายผล คนขับรถทัวรขนยาบามา 100,000 เม็ด ซุกซอนใน
เซฟลับ แตไมสอบสวนขยายผลไปถึงเจาของรถทัวร ไมยึดรถทัวร เปนเรื่องที่บกพรอง หรืออาจละเวน
เพื่อผลประโยชน
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- บางคดีพนักงานสอบสวนสั่งฟองแตอัยการสั่งไมฟองในขอหารวมกันมี
ยาเสพติดใหโทษไวในความครอบครองเพื่อจําหนาย เชนนี้ ตองขยายผลสอบสวนและนํา ม.6 ,ม.8
พ.ร.บ.มาตรการยึดทรัพยฯ พ.ศ.2534 มาดําเนินตอโดยทันที ซึ่งจะกลาวในโอกาสตอไป พึงระลึกเสมอ
วายังมี พ.ร.บ.ฟอกเงิน ที่จะนํามาบังคับใชอีกเมื่อคดีที่อัยการสั่งไมฟองทรัพยสินที่ยึดมาตาม พ.ร.บ.
มาตรการยึดทรัพยฯ พ.ศ.2534 ตองคืน แตเราอาจนํา พ.ร.บ.ฟอกเงินมาใชบังคับตอได
3) ผูคาถูกยิงถึงแกความตายเพราะตอสูเจาหนาที่ตํารวจ ผูคาฆาตัวตายเพราะถูก
กดดัน ผูคาหายตัวไปเพราะพวกเดียวกันฆากันเอง หักหลังกันเอง ฯลฯ ทั้งหมดนี้ตํารวจที่มี
ความสามารถตองสามารถยึดทรัพยสินและทําลายเครือขายใหไดจึงจะถือวาประสบผลสําเร็จ
สรุป การใชวิธีการตาตอตา ฟนตอฟน การใชกําลังเขากดดันปะทะ การยึดทรัพยสิน
ใหไดมากที่สุด การขยายผลเพื่อทําลายเครือขาย คือยุทธศาสตรที่เฉียบขาดของตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงราย และเมื่อยึดบาน สวน อาคารสถานที่ตาง ๆ ตองนําปายไปติดประกาศกับที่วา “ถูกยึดโดย
กฎหมายยาเสพติดหามซื้อขาย จําหนาย จาย โอน”
4. แนวทางการขยายผล
4.1 การขยายผลโดยวิธีการสอบสวนนั้น เปนศาสตรอยางหนึ่งของพนักงานสอบสวน ไมวา
การสอบสวนขยายผลในคดีอาญาใด ๆ ก็ตามจะพบวา พนักงานสอบสวนบางทานนั้น มีความรู มี
ความสามารถมียุทธศาสตร มีวิธีการในการสืบสวนสอบสวนขยายผลในคดีตาง ๆ ไดเปนอยางดี บาง
ทานมีจิตวิทยาในการสอบสวนจนเปนที่ยอมรับของทุกฝาย ดังนั้นผูเขียนจึงถือวาวิชาการสอบสวนนั้น
เปนศาสตรที่ตองอาศัยความรู ความสามารถ ประสบการณ ตลอดจนจะตองมีความคิดสรางสรรค
พัฒนาระบบงานโดยตอเนื่องและตองหมั่นศึกษาคนควา
และปรับวิธีการใหทันกับสถานการณดวย
จึงจะทําใหการสอบสวนมีประสิทธิภาพ
4.2 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในปจจุบัน สวนหนึ่งมาจากการที่เราไมสามารถ
นํามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้ง ๆ ที่มีกฎหมายซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการปองกันปราบปรามอยางครบครัน แตการนํามาบังคับใชมักจะมีปญหามากมาย
4.3 เพื่อใหการพัฒนางานสอบสวนขยายผลคดียาเสพติด ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูเขียนได
เสนอตํารวจภูธรภาค 5 กําหนดใหการประเมินผลเพื่อเลื่อนตําแหนงพนักงานสอบสวนทุกนายจะตอง
ขยายผลในคดียาเสพติดอยางนอย 1 คดี โดยใหเลือกคดีที่พนักงานสอบสวนเห็นวาเปนคดีที่ใชความรู
ความสามารถมากที่สุดเสนอตอคณะกรรมการ พนักงานสอบสวนทุกคนจะตองขยายผลการสอบสวน
คดียาเสพติดอยางนอยคนละ 1 คดี
4.4 วิธีการสอบสวนขยายผลในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น อาจจะแยกไดเปน 2 กรณี คือ
4.4.1 การสอบสวนขยายผลโดยอาศัย พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
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4.4.2 การสอบสวนขยายผลโดยอาศัยหลักการสอบสวนคดีอาญาเชนคดีอาญา
ทั่ว ๆ ไป
5. วิธีการสอบสวน ตาม พ.ร.บ.มาตรการยึดทรัพย พ.ศ.2534
5.1 การสอบสวนขยายผลตาม พ.ร.บ.มาตรการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ.2534 นั้น มีขั้นตอนที่แตกตางกับการขยายผลกับการสอบสวนคดีอาญาทั่วไป กลาวคือ พ.ร.บ.
และมุงใชขยายผล
มาตรการฉบับนี้เนนเรื่องปองกันมิใหมีการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเกิดขึ้น
ปราบปรามนายทุน หรือผูอยูเบื้องหลังการกระทําผิด หรือดําเนินคดีกับผูสมคบ นํามาตรการริบ
ทรัพยสินมาใชบังคับ
โดยสามารถริบทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําผิด หรือเอื้ออํานวยในการ
กระทําผิด โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําผิดนั้น ใหรวมถึง "เงินหรือทรัพยสินที่
ไดมาจากการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือไดมาโดยใชเงินหรือทรัพยสินดังกลาวซื้อหรือกระทําไม
วาดวยประการใดๆ ไมวาจะเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งก็สามารถริบได"
5.2 อํานาจการสอบสวนเกี่ยวกับคดียาเสพติดไดมีการแกไขระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ
วาดวยอํานาจการสอบสวน (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2543 ดังนี้
“ขอ 218 ฯลฯ
(10.5) การประสานงานระหวางตํารวจปราบปรามยาเสพติดกับตํารวจหนวยอื่น
(10.5.1) การดําเนินคดี หรือการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยมาตรการ
ในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การดําเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
ใหโทษ และวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท อํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนใหเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(10.5.2) เมื่อตํารวจหนวยอื่นจับกุมผูตองหาที่กระทําความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดในขอหาผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติด หรือ
สมคบ สนับสนุน ชวยเหลือ ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ใหตํารวจหนวยนั้นแจงไปยังกองบัญชาการ
ตํารวจปราบปรามยาเสพติดภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาจับกุม
(10.5.3) การสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของตํารวจหนวยอื่น
หากปรากฎวาเปนคดีที่มีความสําคัญหรือเปนคดีที่มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในขอหา
ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติด ตลอดจนการสมคบ
สนับสนุน ชวยเหลือ หรือพยายามกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีการตรวจสอบทรัพยสินของ
ผูกระทําความผิดหรือผูเกี่ยวของ หรือเกี่ยวพันกับการดําเนินการตามกฎหมายดังกลาว
หรืออาจ
หากในกรณีที่ผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดพิจารณาเห็นวาเปนคดีสําคัญ
เกี่ยวพัน หรือสมควรดําเนินการตามกฎหมายวาดวย มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด
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เกี่ยวกับยาเสพติด จะสงนายตํารวจตั้งแตระดับสารวัตรขึ้นไป ไปตรวจสอบใหคําแนะนําเกี่ยวกับคดีนั้น
ก็ได
หากผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดจะใหพนักงานสอบสวนกองบังคับการ
สอบสวนดําเนินคดีดังกลาวฝายเดียวหรือรวมสอบสวนดวย
ใหเสนอขออนุมัติสํานักงานตํารวจ
แหงชาติพิจารณาสั่งการแลวแตกรณี
ฯลฯ
5.3 การสอบสวนขยายผล โดยอาศัยหลักการสอบสวนเชนการสอบสวนคดีอาญาทั่วไปนั้น
ผูเขียนเชื่อวาทุกคนคงจะเขาใจหลักการดําเนินการในเบื้องตนเปนอยางดี ประเด็นปญหาที่สําคัญคือ
และมีความพยายามรวบรวมพยานหลักฐานให
อยูที่พนักงานสอบสวนจะมีความรูความสามารถ
เพียงพอก็จะขอรับความเห็นชอบในการจับกุมจากศาลใหออกหมายจับใหได
5.4 ปญหาที่สําคัญของการสอบสวนขยายผลคือ “การรวบรวมพยานหลักฐาน” ซึ่งพนักงาน
สอบสวนจะตองใชความรู ความสามารถ โดยเฉพาะเครื่องมือในการสืบสวนสอบสวนที่สําคัญคือ
“กฎหมาย” ม.14 ที่เจาพนักงานสามารถขอดักฟงโทรศัพทหรือสามารถนําเขาถึงขอมูลจะตองนํามาใช
และตองนํา ม.100/2 ซึ่งระบุวา ถาศาลเห็นวาผูใดไดใหขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่งในการ
ปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงาน
สอบสวน ศาลจะลงโทษนอยกวาอัตราโทษขั้นต่ํากําหนดไว สําหรับความผิดนั้น
“พนักงานสอบสวนตองนํามาเปนเครื่องมือในการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยแจงให
ผูตองหาทราบถึงคุณประโยชนของการรับสารภาพ
และใหรายละเอียดที่เปนประโยชนตอการ
ปราบปรามเกี่ยวกับการกระทําผิดคดียาเสพติด ศาลจะลงโทษนอยกวาโทษที่กําหนดไว”
วิธีการขยายผลจากผูเสพไปยังผูจําหนายรายยอย รายกลาง ปจจุบันสามารถทําได
งายขึ้น ตาม ม.94 พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ยาเสพ-ติดใหโทษ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2530 รวมทั้ง พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2539 และ พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ซึ่งหากผูเสพยาเสพติดใหโทษไดยื่นความจํานงตอพนักงานเจาหนาที่ จะขอ
บําบัดรักษา
เนื่องจากติดยาเสพติดใหโทษก็สามารถทําได บุคคลผูติดยาก็จะไมตองไดรับโทษ
ขณะเดียวกันฝายสืบสวนสอบสวนสามารถที่จะสอบถามหารายละเอียดหรือสอบเปนพยานเกี่ยวกับ
แหลงซื้อขายได
5.5 นอกจากนี้กฎหมายยาเสพติดยังไดใหอํานาจเกี่ยวกับการดําเนินการกับสถาน
ประกอบการ ผูเสพยาเสพติด การสั่งปด ซึ่งถือวาเปนมาตรการปองกันการแพรระบาดในสถานบริการ
เปนอยางดี โดยมีการแกไข พ.ร.บ.ยาเสพติดในป 2519 แกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด(ฉบับที่3) พ.ศ.2543 ใหอํานาจเกี่ยวกับการปองกันปราบปรามยาเสพติดเพิ่มเติมในสาระ
สําคัญ ๆ มีดังนี้
ม.4 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน ม.13 ทวิ และ ม.13 ตรี แหง พ.ร.บ.ปองกันและปราบ
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ปรามยาเสพติด พ.ศ.2519

“ม.13 ทวิ ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร มีอํานาจออก
ประกาศกําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการและประกาศกําหนดใหสถานที่ซึ่งใชในการประกอบภาระกิจใด ๆ เปนสถานประกอบ
กิจการที่อยูภายใตบังคับของมาตรการดังกลาว ทั้งนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ม.13 ตรี ในกรณีที่เจาพนักงานตรวจพบวามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานประกอบการและประกาศกําหนดใหสถานที่ซึ่งใชในการประกอบธุรกิจใด ๆ เปนสถานประกอบ
กิจการที่อยูภายใตบังคับของมาตรการดังกลาว ทั้งนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ม.13 ตรี ในกรณีที่เจาพนักงานตรวจพบวามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานประกอบการตาม ม.13 ทวิ หากเจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการดังดลาวไม
สามารถชี้แจงหรือพิสูจนใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งปดสถานประกอบการแหงนั้นชั่วคราว หรือสั่งพัก
ใชใบอนุญาตประกอบการสําหรับการประกอบธุรกิจนั้นแลวแตกรณี แตทั้งนี้ตองไมเกินครั้งละสิบหาวัน
นับแตวันที่เจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการนั้นทราบคําสั่ง
ในกรณีที่สถานประกอบการซึ่งถูกสั่งปดชั่วคราวหรือถูกสั่งพักใชใบอนุญาต
ประกอบการตามวรรคหนึ่งเปนสถานประกอบการซึ่งอยูภายใตการควบคุมการประกอบธุรกิจตาม
กฎหมายอื่น ใหเลขาธิการแจงใหหนวยงานซึ่งควบคุมการประกอบธุรกิจนั้นทราบ และใหหนวยงาน
ดังกลาวถือปฏิบัติตามนั้น
การสั่งปดชั่วคราวหรือการพักใชใบอนุญาตประกอบการ และการแจงใหเจาของหรือผู
ดําเนินกิจการสถานประกอบการทราบตามวรรคหนึ่ง และการแจงใหหนวยงานทราบตามวรรคสอง ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด”
ม.5 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน ม.14 ทวิ แหง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ.2519
“ม.14 ทวิ ในกรณีจําเปนและมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเสพ
ยาเสพติดในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะ ใหกรรมการ เลขาธิการ และเจาพนักงานมีอํานาจ
ตรวจหรือทดสอบหรือสั่งใหรับการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลนั้นมีสารเสพติดอยูในรางกายหรือไม
วิธีการตรวจหรือทดสอบตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธิการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ม.6 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน ม.15 ทวิ แหง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ.2519
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ม.15 ทวิ เจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ประกาศตาม ม.13 ทวิ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาหมื่นบาท”
ม.7 ใหยกเลิกความใน ม.16 แหง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
และใหใชความตอไปนี้แทน
ม.16 ผูใดไมใหความสะดวก หรือไมใหถอยคํา หรือไมสงบัญชีเอกสาร หรือวัตถุใดแก
กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการตาม ม.14 หรือไมยินยอมใหตรวจ
หรือทดสอบตาม ม.14 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท”
ตอมาไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดสถานประกอบการที่อยูภายใตบังคับ
ของมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการดังนี้
(1) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง และ
ใหรวมถึงสถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการตาง ๆ ซึ่งอยูในความควบคุม ดูแล หรืออาศัยสิทธิของ
เจาของ หรือผูดําเนินกิจการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงดวย
(2) สถานีบริการที่บรรจุกาซใหแกยานพานะทั้งทางบกและทางน้ําตามกฎกระทรวงที่
ออกตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลี่ยมเหลว
(3) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(4) ที่พักอาศัยในเชิงพาณิชยประเภทหอพัก อาคารชุด หรือเกสเฮาส(Guesthouse)
ที่ใหผูอื่นเชา
(5) สถานที่ที่ไดจัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร ซึ่งเก็บคาบริการจากผูเลน
(6) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
หนาที่ของสถานประกอบการ
(1) ควบคุม สอดสอง และดูแล ไมใหพนักงานของสถานประกอบการหรือบุคคลภาย
นอกกระทําการหรือมั่วสุมกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในหรือบริเวณสถานประกอบการ
(2) พิจารณาคัดเลือกบุคากรที่ไมมีพฤติการณในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดเขาเปนพนักงาน ทั้งนี้ไมรวมถึง ผูเสพยาเสพติด ซึ่งไดรับการบําบัดการติดยาเสพติดและฟนฟูสภาพ
รางกายและจิตใจของผูติดยาเสพติดใหกลับคืนสูสภาพปกติแลว
(3) จัดอบรมพนักงานของตนใหมีความเขาใจในการปองกันการใชยาเสพติดอยาง
สม่ําเสมอ
(4) จัดทําบันทึกประวัติของพนักงานไวประจําสถานประกอบการ โดบบันทึกประวัตินี้
อยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและนามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ที่อยู และภูมิลําเนา
ของพนักงาน
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(5) ใหความรวมมือกับเจาพนักงาน ป.ป.ส. พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ ในการ
แจงเมื่อพบวามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ หรือใหขอมูล ขาวสาร หรือ
พฤติการณตาง ๆ ของบุคคลซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยหรือควรเชื่อไดวาจะกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในสถานประกอบการของตน และอํานวยความสะดวกในการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติด
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(6) จัดใหมีปายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัย หรืออัตราโทษตาม พ.ร.บ.ปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
ความรับผิดของสถานประกอบการ
(1) ถูกตักเตือน กรณีที่ไมปฏิบัติตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2543)
(2) ถูกปรับตั้งแต 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท กรณีที่ไดรับคําเตือนตามขอ (1) แลว
ไมปฏิบัติตามคําเตือนนั้น
(3) ถูกสั่งปดชั่วคราวหรือสั่งพักใชใบอนุญาตประกอบการครั้งละไมเกิน 15 วัน กรณีที่
ไมใชความระมัดระวังหรือปลอยปละละเลยใหมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ
ใหเจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการจัดใหมีปายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัย
หรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดตามวรรคสองและวรรคสาม
ปายหรือประกาศตามวรรคหนึ่งจะตองมีความชัดเจนเห็นไดงาย และมีขอความเปนภาษาไทย
เตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ประกอบกับขอความที่แสดงวา
สถานประกอบการที่ติดปายหรือประกาศนั้นอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
ในกรณีที่เจาพนักงานไดตรวจพบวาเจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการมิไดปฏิบัติ
ตาม ใหเจาพนักงานนั้นรายงานเลขาธิการเพื่อมีหนังสือตักเตือนใหเจาของหรือผูดําเนินกิจการสถาน
ประกอบการปฏิบัติตาม
และหากภายหลังมีการตรวจพบวาเจาของหรือผูดําเนินกิจการสถาน
ประกอบการนั้นยังมิไดปฏิบัติตาม จึงใหถือวาเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้
รายละเอียดของขอความ
(1) ขอความเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ตาม
ความเหมาะสมของประเภทสถานประกอบการ ตัวอยาง เชน
- ยาเสพติดบั่นทอนสุขภาพผูเสพและทําลายความมั่นคงของชาติ
- การจําหนายยาเสพติดตองระวางโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
- ลูกเมียคือชีวิต ยาเสพติดคือวายราย
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- ยาเสพติดมีมหันตภัยกับทุกคน
- โรงงานทั่วไทย รวมตานภัยยาเสพติด
- เอาใจใสลูกจางสักนิด ยาเสพติดไมมาเยือน
- การครอบครองยาบา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแตหนึ่ง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
- การเสพยาเสพติดตองระวางโทษจําคุกและปรับ
ฯลฯ
(2) ขอความที่แสดงวาสถานประกอบการที่ติดปายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรือโทษ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดอยูภายใตกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามคือ
- สถานประกอบการนี้อยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด
ใหมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองขอมูลการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการภายในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัดแลวแตกรณี
โดยกําหนดวิธีปฏิบัติไววา
กรณีที่เจาพนักงานไดตรวจพบวามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในสถานประกอบการใด ใหเจาพนักงานดังกลาวจัดทําบันทึกรายงานพรอมความเห็นเสนอ
ตอคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาภายใน 5 วัน นับตั้งแตวันที่ไดตรวจพบ
เมื่อคณะอนุกรรมการไดรับบันทึกรายงานจากเจาพนักงานแลว วามีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ หากคณะอนุกรรมการโดยมีมติเสียงขางมาก
เห็นวามีเหตุอันควรเชื่อได ใหคณะอนุกรรมการทํารายงานและความเห็นเสนอตอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาวาควรมีคําสั่งปดชั่วคราวหรือสั่งพักใชใบอนุญาตประกอบการของสถานประกอบการนั้น
หรือไม จากนั้นก็จะเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการที่จะพิจารณาสั่งการตอไป
5.6 พ.ร.บ.ปองกันปราบปรามยาเสพติด(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2545 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมและให
อํานาจพนักงานเจาหนาที่มากขึ้นคือ
มาตรา 3 ใหเพิ่มบทนิยาม คําวา “ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” ระหวางบทนิยาม คํา
วา “กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” และ “คณะกรรมการ” ในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ดังตอไปนี้
“ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความวา ความผิดตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด”
มาตรา 4 ใหยกเลิกความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ.2519 และใหใชความตอไปนี้แทน
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มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยยอวา
“ป.ป.ส.” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
อัยการสูงสุด
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมศุลกากร เปนกรรมการโดยตําแหนง และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหกคน และเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาแตงตั้งบุคคลจากภาคเอกชนที่
มีผลงานเปนที่ประจักษเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไมเกินสองคน”
มาตรา 5 ใหยกเลิกความในมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ.2519 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 10 คณะกรรมการจะตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือทําการใด ๆ แทนคณะกรรมการก็ได
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งใหกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการเปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา”
มาตรา 6 ใหยกเลิกความในมาตรา 11 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 11 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดย
ยอวา”สํานักงาน ป.ป.ส.” เปนหนวยงานในสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินงานในฐานะหนวยงานปฏิบัติของคณะกรรมการตามอํานาจและหนาที่ที่
กําหนด
(2) ประสานนโยบาย แผน งบประมาณ และการปฏิบัติงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
(3) สนับสนุนขอมูล ขาวสาร วิชาการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยว
ของทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและตางประเทศ
(4) ปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธตอตานยาเสพติด
(5) ประสานความรวมมือกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศในดานการปอง
กันและปราบปรามยาเสพติด
(6) ประสาน ตรวจสอบ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(7) ปฏิบัติราชการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา 12 ใหมีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีหนาที่
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ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งทางราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้น
ตรงตอนายกรัฐมนตรีและเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานและใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวย
ปฏิบัติราชการ”
มาตรา 7 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (10) (11) และ (12) ในมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
(10) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใหความดีความชอบหรือโยกยายหรือลงโทษทางวินัย
ตอขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการแกไขปญหายาเสพติด
หรือเขาไปเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนขอใหสวนราชการเจาสังกัดเรงรัดการดําเนินการที่เกี่ยวของ
(11) พิจารณาและดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งกํากับและติดตามการใชงบประมาณของ
หนวยงานดังกลาว
(12)สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนรวมทั้งประชาชนมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด”
มาตรา 8 ใหยกเลิกความในมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ.2519 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 14 เพื่อดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงานมีอํานาจดังตอไปนี้
(1) เขาไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจคนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสม
ควรวามีบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลบซอนอยู หรือมีทรัพยสินซึ่ง
มีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดหรือซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานได ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวา
จะเอาหมายคนมาได บุคคลนั้นจะหลบหนีไป หรือทรัพยสินนั้นจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทํา
ใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(2) คนบุคคล หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามียาเสพติด
ซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย
(3) จับกุมบุคคลใด ๆ ที่กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(4) ยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือทรัพยสินอื่นใดที่ไดใช
หรือจะใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได
(5) คันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(6) สอบสวนผูตองหาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
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(7) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ หรือเจาหนาที่ของหนวยราชการใด ๆ มา
ใหถอยคําหรือใหสงบัญชี เอกสาร หรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา
การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง (1) ใหเจาพนักงานผูคนปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดและแสดงความบริสุทธิ์กอนการเขาคน
รายงานเหตุผลและผลการตรวจคนเปนหนังสือตอ
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และบันทึกเหตุอันควรสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเชื่อที่ทําใหสามารถ
เขาคนไดเปนหนังสือใหไวแกผูครอบครองเคหสถาน หรือสถานที่คน แตถาไมมีผูครอบครองอยู ณ ที่นั้น
ใหเจาพนักงานผูคนสงมอบสําเนาหนังสือนั้นใหแกผูครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทําได และหาก
เปนการเขาคนในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตยตก เจาพนักงานผูเปนหัวหนาในการเขาคนตองเปน
ขาราชการพลเรือนตําแหนงตั้งแตระดับ 7 ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจตําแหนงตั้งแตสารวัตรหรือ
เทียบเทาขึ้นไป หรือขาราชการทหารตําแหนงตั้งแตผูบังคับกองรอยหรือเทียบเทาขึ้นไป
เจาพนักงานตําแหนงใดหรือระดับใดจะมีอํานาจหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวตามวรรค
หนึ่งทั้งหมดหรือแตบางสวนหรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการ
ใหเปนไปตามที่
เลขาธิการกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยทําเอกสารมอบหมายใหไวประจําตัวเจา
พนักงานผูไดรับมอบหมายนั้น
เจาพนักงานผูไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง
ตองแสดงเอกสารมอบหมายนั้นตอ
บุคคลที่เกี่ยวของทุกครั้ง
ในการปฏิบัติการตามมาตรานี้ใหกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงาน
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ใหเลขาธิการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามาตรา 14 เสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป โดยใหรายงานขอเท็จจริง ปญหาอุปสรรค ปริมาณการปฏิบัติงาน
และผลสําเร็จของการปฏิบัติงานโดยละเอียด
เพื่อใหคณะรัฐมนตรีเสนอรายงานดังกลาวพรอม
ขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา”
มาตรา 9 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 14 ตรี และมาตรา 14 จัตวา แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
“มาตรา 14 ตรี ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานตามมาตรา 14 หรือมาตรา 14 ทวิ
ถาเจาพนักงานไดขอใหบุคคลใดชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ ใหบุคคลนั้นมีอํานาจชวยการปฏิบัติงาน
ของเจาพนักงานได
มาตรา 14 จัตวา ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา เอกสารหรือขอมูลขาวสารอื่นใดซึ่ง
สงทางไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร เครื่องมือ หรืออุปกรณในการสื่อสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชนในการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เจาพนักงานซึ่งไดรับอนุมัติจากเลขาธิการเปนหนังสือจะยื่นคําขอฝายเดียว
ตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาเพื่อมีคําสั่งอนุญาตใหเจาพนักงานไดมาซึ่งขอมูลขาวสารดังกลาวได”
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การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา พิจารณาถึงผลกระทบตอ
สิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดประกอบกับเหตุผลและความจําเปนดังตอไปนี้
(1) มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด

(2) มีเหตุอันควรเชื่อวาจะไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดจากการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว
(3) ไมอาจใชวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือประสิทธิภาพมากกวาได
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตไดคราวละไม
เกินเกาสิบวันโดยกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได และใหผูเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารในสิ่งสื่อสารตามคําสั่ง
ดังกลาวจะตองใหความรวมมือเพื่อใหเปนไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีคําสั่งอนุญาต หาก
ปรากฎขอเท็จจริงวาเหตุผลความจําเปนไมเปนไปตามที่ระบุหรือพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผู
พิพากษาศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร
เมื่อเจาพนักงานไดดําเนินการตามที่ไดรบั อนุญาตแลว ใหรายงานการดําเนินการให
อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาทราบ
บรรดาขอมูลขาวสารที่ไดมาตามวรรคหนึ่ง ใหเก็บรักษาและใชประโยชนในการสืบสวน
และใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีเทานั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา 10 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ.2519
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
“ถากระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตอผูที่ชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของเจา
พนักงานตามมาตรา 19 ตรี ผูกระทําตองระวางโทษเชนเดียวกับที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง”
มาตรา 11 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 16/1 แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
“มาตรา 16/1 ผูใดรูหรือไดมาซึ่งขอมูลขาวสารที่ไดมาตามมาตรา 14 จัตวา กระทํา
ดวยประการใด ๆ ใหผูอื่นรูหรืออาจรูขอมูลขาวสารดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไม
เกินหนึ่งแสนบาท เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติหนาที่หรือตามกฎหมาย
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ
หรือเจาพนักงาน ผูกระทําตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง”
จะเห็นไดวามีกฎหมายที่ใหอํานาจกับผูปฏิบัติงานปองกันปราบปรามยาเสพติด
อยางเต็มที่ แตปญหายาเสพติดก็ไมไดลดนอยลง สารเสพติดชนิดหนึ่งอาจหมดไป แตก็จะมี
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สารตัวใหมเกิดขึ้นมาอีก หรือมีตัวตายตัวแทน ดังนั้นจะเห็นวาจะใชมาตรการทางกฎหมายอยาง
เดียวกับการปองกันปราบปรามยาเสพติดจะไมไดผล ตองดําเนินการใหครบวงจร เพราะปญหา
ยาเสพติดคือ ปญหาสังคม
5.7 ขอแตกตางการสอบสวนระหวางการสอบสวนตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ กับการสอบสวน
โดยอาศัยหลักการสอบสวนคดีอาญาทั่วไปตาม ป.วิ.อ.อาญา อาจสรุปในสาระสําคัญ ๆ ไดดังนี้
การสอบสวนตาม พ.ร.บ.มาตราการฯ
หลักการสอบสวนคดีอาญาทั่วไป
1. การขออนุมัติจับกุมหรือแจงขอหาสมคบ 1. การขออนุมัติจับกุมตองรวบรวม
ขออนุมัติตอ เลขา ป.ป.ส.เมื่อไดรับอนุมัติ
พยานหลักฐาน และขอออกหมายจับจาก
แลว ใหยื่นขอหมายจับจากศาลตอไป
ศาล
2. ความผิดหลักที่จะใช พ.ร.บ.มาตราการฯ 2. จะดําเนินการสอบสวนขยายผลเพื่อ
คือ ความผิดฐานผลิต นําเขา สงออก ดําเนินคดีกับผูเกี่ยวของในฐานใดก็ได ไม
จําหนาย มีไวครอบครองเพื่อจําหนาย วาจะเสพหรือความผิดจากฐานอื่น ๆ ที่ไม
รวมถึงสมคบ สนับสนุน ชวยเหลือ หรือ
เกี่ยวของก็ตามอยูที่การรวบรวม
พยายามกระทําผิดในฐานความผิด
พยานหลักฐานที่จะสามารถยืนยันวามี
ดังกลาว
ผูกระทําผิดไดเกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ
3. ใหอํานาจในการที่จะริบทรัพยสินที่เกี่ยว
เนื่องกับการกระทําผิด หรือเอื้ออํานวย
การกระทําผิดได

3. การสอบสวนตองเปนไปตามหลัก ตัวการ
สนับสนุน ผูใช หรือผูรวมกระทําผิดแลวแต
กรณีทรัพยสินที่ยึดไดก็ตองเปนทรัพยที่
มีไวเปนความผิดหรือไดใช หรือไดมาจาก
การกระทําผิดแตทรัพยสินที่ไดมาจากการ
กระทําผิดกฎหมายอาญายากที่จะยึดได

4. มีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินที่
เกี่ยวเนื่องการกระทําผิด การใชมาตรการ
ริบทรัพยสินตองมีคดีประธานเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ถาอัยการสั่งไมฟองหรือศาลสั่ง
ยกฟองทรัพยสินที่ยึดไวตองคืนทันที

4. เปนอํานาจหนาที่ของ พงส. ที่จะรวบรวม
พยานหลักฐานและหลักการริบของกลาง
ที่ยึดไวเปนไปตาม ป.วิ.อาญา หรือ
ป.อาญา การริบของกลาง จึงเปนไปตาม
คําพิพากษาของศาล

5. การทําสํานวนแยกเปน 2 สํานวน คือ 5. การทําสํานวนการสอบสวนและการขอยึด
ทรัพยสินเปนหนาที่ของ พงส. ผูมีอํานาจ
สํานวนคดีอาญายาเสพติด ซึ่ง พงส.เปน
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ผูสอบสวน เวนแตคดีใดที่ของกลางในคดี
ยาเสพติด พงส.สามารถมีความเห็นใน
สํานวนได สวนสํานวนริบทรัพยสินที่เปน
ทรัพยสินเกี่ยวเนื่องการกระทําผิดเปน

หนาที่สอบสวนทําสํานวนคดีเดียว
และมีความเห็นในทางคดีไปในคราวเดียว
กัน

อํานาจหนาที่ของคณะพนักงานเจาหนาที่
ที่ นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง และเลขาธิการ
ปปส.จะมอบหมายใหตรวจสอบทรัพยสิน
เปนเรื่อง ๆ ไป
6. ทรัพยที่ยึดไวเปนของ “กองทุน” นํามาใช 6. ของกลางที่ถูกยึดหรือริบจะตกเปนของ
แผนดิน
ในราชการได และทรัพยท่ใี ชในการ
กระทําผิดใหริบเสียทั้งสิ้น
จะเห็นไดวาหลักการสอบสวนทั้ง 2 กรณี มีขอแตกตางกันอยางชัดเจน จําเปนที่ พงส.
จะตองศึกษาทําความเขาใจเพื่อที่จะนํา
พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ.2534
มาเปนเครื่องมือในการทํางานไดมากกวาที่เปนอยู กลาวคือนับแตกฎหมาย
ฉบับนี้นํามาใชบังคับตั้งแต 28 ก.ย.2534 เปนตนมา ศาลมีคําพิพากษายึดทรัพยสินใหตกเปนของ
กองทุนปองกันปราบปรามยาเสพติดเปนทรัพยสินจํานวนมาก ซึ่งทุกหนวยสามารถขอนําทรัพยสินมา
ใชในการปองกันปราบปรามยาเสพติด โดยขอสนับสนุนไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส.ไดอีกดวย
6. การนํากฎหมายฟอกเงินมาใชในคดียาเสพติด
6.1 พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ใน ม.3 ไดกําหนดความผิดมูลฐาน
10 ฐานความผิด สรุปไดแกความผิดเกี่ยวกับ
- ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายปองกันปราบปรามยาเสพติด
- ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาฯ (บางประเภท)
- ความผิดฉอโกงประชาชนหรือความผิดเกี่ยวกับการกูยืมเงินที่เปนการ
ฉอโกงประชาชน
- ความผิดยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพย
หรือกระทําโดย
ทุจริตตามกฎหมายธนาคารพาณิชย กฎหมายเงินทุน
- ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือทุจริตตอหนาที่
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- ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกหรือรีดเอาทรัพยที่กระทําโดยอางอํานาจ
อั้งยี่หรือซองโจร
- ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีภาษีศุลกากร
- ความผิดเกี่ยวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติและกระบวนการแสวงหา
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ
- ความผิดเกี่ยวกับ “ผูจัดใหมีเลนการพนันโดยไมไดรับอนุญาต และมีผู
เขาเลนหรือเขาพนันแตละครั้งเกินกวา 100 คน หรือมีวงเงินในกระทําผิด
เกินกวา 10 ลานบาทขึ้นไป”
- ความผิดเกียวกับการคามนุษย
ซึ่งทั้ง 10 ฐานความผิดนั้น สามารถดําเนินคดีอาญาและยึดทรัพยสินที่นาสงสัยวาได
มาจากการกระทําผิดใหตกเปนของแผนดินไดอีกดวย
6.2 ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น หากการสอบสวนปรากฎหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงขบวน
การคา นายทุน ไมวาตัวการ ผูสนับสนุน ก็สามารถใชกฎหมายฟอกเงินดําเนินการตอทรัพยสิน
ของผูนั้นได ในทางปฏิบัตินั้น ปกติเจาหนาที่ตํารวจจะใช พ.ร.บ.มาตรการยึดทรัพย พ.ศ.2534 ใน
ความผิดฐานหลัก เชน ครอบครองเพื่อจําหนาย จําหนาย แตการยึดทรัพยของกฎหมายมาตรการนั้น
จะยึดไดเฉพาะทรัพยสินของผูตองหาเทานั้น “ ผูที่เกี่ยวของสัมพันธหรือผูที่ยังไมตกเปนผูตองหาจะยึด
ไมได ”
ที่สําคัญเมื่ออัยการสั่งไมฟองหรือศาลยกฟอง ทรัพยสินที่ยึดมาก็ตองคืน ตางกับกฎหมายฟอกเงินเปน
การดําเนินการในทางแพง ทรัพยสินที่ใชกฎหมายฟอกเงินยึดมานั้นเปนหนาที่ของเจาของทรัพยสินที่ถูก
ยึดจะตองชี้แจงวาทรัพยสินนั้นไดมาโดยสุจริตโดยวิธีใด มีหลักฐานใดสนับสนุน ถาตอบไมไดก็จะตอง
เปนทรัพยที่ไดมาโดยการฟอกเงิน
6.3 วิธีปฏิบัตินั้น หากเห็นวาคดียาเสพติดรายใดที่มีขบวนการคายาเสพติดที่ไมมีหลักฐานโยง
ใยไปถึง แตมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงตัวการก็อาจจะใชกฎหมายฟอกเงินได ตัวอยาง เชน
- จับกุมนาย ก.,ข.,ค.และ ง. รวมกันมียาเสพติดไวครอบครองเพื่อจําหนาย ไดยึด
ทรัพย
บุคคลทั้ง 4 ไวตาม พ.ร.บ.มาตรการยึดทรัพย พ.ศ.2534 ตอมาการสอบสวนพยานหลักฐานออนอัยการ
สั่งไมฟองนาย ข. ,ค. ,ง. หรือศาลยกฟอง ข. ,ค. ,ง. แตทรัพยสินที่ยึดไวนั้นพิสูจนไดวาจะมาจากการ
กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก็ใหรีบรายงานไปยังเลขาธิการ ป.ป.ง. เพื่อขอใชกฎหมายฟอกเงินทันที
- หรือหากตั้งแตแรกเห็นวาการขอยึดทรัพยตาม พ.ร.บ.มาตรการยึดทรัพยหลักฐาน
ออน ก็ขอใหถอนจาก พ.ร.บ.มาตรการยึดทรัพยฯ มาใช พ.ร.บ.ฟอกเงินแทน
6.4 เมื่อดําเนินคดีขอหาจําหนายและไดทรัพยสินจากผูจําหนายทั้งเงินสดและทรัพยสินอื่น ๆ
เปนจํานวนมาก กรณีนี้หากมีหลักฐานหรือนาจะสงสัยวาทรัพยสินรวมทั้งกิจการตาง ๆ ไดมาจาก
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การคายาเสพติดและนํามาฟอกใหสะอาดเขาความผิดฐานฟอกเงิน
ผูจับกุมก็ควรจะแจงขอหา
“ฟอกเงิน หรือรวมกันฟอกเงินไปดวย” โดยแจงขอหาฟอกเงินไปพรอมกับขอหาหลักดวย แมจะ
ไมไดยึดทรัพยโดย พ.ร.บ.ฟอกเงิน แต ใช พ.ร.บ.มาตรการยึดทรัพย พ.ศ.2534 เขามายึดทรัพย
พนักงานสอบสวนก็สามารถแจงขอหาฟอกเงินได
6.5 สรุปกลุมผูคาไดนําเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําผิดนั้นมากระทําในรูปแบบตาง ๆ
อันเปนการฟอกเงินเพื่อนําเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใชเปนประโยชนในการกระทําผิดตอไปอีก ดังนั้นแม
คนรายจะถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับ ยาเสพติดไมวาความผิดใด ๆ ก็ตาม ผูนั้นก็จะถูกดําเนินคดีฐานฟอก
เงินอีกคดีหนึ่งดวย ในสวนของกฎหมายฟอกเงินนั้น ทรัพยสินทั้งหมดจะตกเปนของแผนดิน และเปน
หนาที่ของจําเลยเทานั้นที่จะตองนําสืบใหไดวาทรัพยสินนั้นตนไดมาบริสุทธิ์หรือ ไมอยางใด

บทที่ 2
การสอบสวนตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
ตอนที่ 1 ความสําคัญของกฎหมายมาตรการ
1. กลาวโดยทั่วไป
1.1 เครื่องมือเครื่องใชในการปองกันปราบปรามยาเสพติด ของประเทศไทย นั้น คือ พ.ร.บ.
ปองกันกันปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
และ พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 พ.ร.บ.วัตถุ
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 กฎหมายไดกําหนดโทษผูกระทําผิด ผลิต จําหนาย ไวสูงถึง
ประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต แตผูกระทําผิดก็หาไดเกรงกลัวไม ผูกระทําผิดไดพยายามหาชองทาง
หรือหาชองวางของกฎหมายกระทําผิด ในที่สุดผูกระทําผิดที่ดอยโอกาสจึงตกเปนเครื่องมือของนายทุน
และนายทุนหรือตัวการ จริง ๆ ก็จะไมถูกจับกุม
1.2 ตอมาเมื่อป พ.ศ.2534 ไดมีกฎหมาย พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาใชบังคับอีก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับเจาหนาที่ของรัฐในการ
ปองกันปราบปรามยาเสพติดมากขึ้น โดยมุงเอาผิดตอนายทุนและตัวการสําคัญที่อยูเบื้องหลังในการ
ดําเนินธุรกิจในการคายาเสพติด และผูที่สมคบกระทําผิดก็ถือวาผิดดวย โดยกฎหมายฉบับนี้เริ่ม
ประกาศใชมาแต 27 กันยายน 2534
2. มาตรการสําคัญของกฎหมายมีสาระสําคัญ 3 ประการ
2.1 ขยายอํานาจเขตของศาลไทย ใหมีอํานาจพิจารณาตําแหนงคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเปน
ความผิดสากล ที่ไมวาจะเกิดกับประเทศใดศาลไทยก็มีอํานาจพิจารณาคดี ตามมาตรา 5
2.2 มาตรการความผิดเกี่ยวกับฐานสนับสนุนชวยเหลือสมคบ กฎหมายกําหนดใหการกระทํา
ผิดที่เปนการสมคบ หรือรวมกันเพื่อกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเปนความผิด เปนการขยายผลการ
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สืบสวนสอบสวนและการจับกุมใหกวางขวางยิ่งขึ้น เนนนํานายทุนหรือตัวการมาลงโทษตามมาตรา 6
และ มาตรา 8
2.3 มาตรการริบทรัพยสิน เปนมาตรการที่กําหนดใหริบทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดไดดวย
3. มาตรการขยายขอบเขตใหกับศาลไทย
3.1 มาตรา 5 บัญญัติไววา ผูใดกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แมจะกระทํานอก
ราชอาณาจักร ผูนั้นจะตองรับโทษในราชอาณาจักรถาปรากฎวา
(1) ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทยหรือมีถ่นิ ที่อยู
ในประเทศไทย หรือ
(2) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาวและไดกระทําโดยประสงคใหความผิดเกิดขึ้นใน
ราชอาณาจักรหรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ
(3) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาวและการกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมาย
ของรัฐที่การกระทําเกิดขึ้นในเขตอํานาจของรัฐนั้น หากผูนั้นไดปรากฏตัวอยูในราชอาณาจักร และมิได
มีการสงตัวผูนั้นออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงตัวผูรายขามแดน
ทั้งนี้ใหนํามาตรา 10 แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม
3.2 โดยหลักของกฎหมายของประเทศไทยนั้น ปกติจะลงโทษเฉพาะผูกระทําผิดในประเทศ
เทานั้น แต พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 นี้นั้น ให
อํานาจศาลไทยพิจารณาคดีนอกราชอาณาจักรได ถาเปนกรณีที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังที่ระบุไวในมาตรา 5
เพราะถือวาเปนความผิดสากลที่คนรายทําเปนกลุมอาชญากรรมขามชาติ
ตอนที่ 2 การดําเนินการตามความผิดฐานสนับสนุน ชวยเหลือ และฐานการสมคบ
1. วัตถุประสงคของมาตรการสนับสนุน ชวยเหลือ และสมคบ
1.1 มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันมิใหการกระทําผิดเกิดขึ้น และมุงที่จะทําการปราบปรามนายทุน
ผูมีอิทธิพลที่รวมกระทําผิด หรือผูอยูเบื้องหลังการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
1.2 มาตรา 6 บัญญัติไววา ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น
(1) สนับสนุนหรือชวยเหลือผูกระทําความผิดกอนหรือขณะกระทําความผิด
(2) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพหานะ สถานที่หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชน
หรือ ใหความสะดวกแกการกระทําความผิด หรือเพื่อมิใหผูกระทําผิดถูกลงโทษ
(3) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่ประชุม ที่พํานัก หรือที่ซอนเรน เพื่อชวยเหลือหรือ
ใหความสะดวกแกผูกระทําความผิด หรือเพื่อชวยใหผูกระทําความผิดพนจากการจับกุม
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(4) รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากผูกระทําความผิดเพื่อประโยชนหรือให
ความสะดวกแกการกระทําความผิด หรือเพื่อมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ
(5) ปกปด ซอนเรนหรือเอาไปเสียซึ่งยาเสพติดหรือวัตถุใด ๆ ที่ใชในการกระทํา
ความผิด เพื่อชวยเหลือผูกระทําความผิด
(6) ชี้แนะหรือติดตอบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการกระทําความผิด
ผูใดจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่พํานักหรือที่ซอนเรนเพื่อชวยบิดา มารดา บุตร
สามี หรือภริยาของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอยกวาที่
กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได
มาตรา 8 บัญญัติไววา "ผูใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไปเพื่อกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผูนั้นสมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหาป หรือ ปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาไดมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเหตุที่ไดมีการสมคบกันตามวรรค
หนึ่ง ผูสมคบกันนั้นตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น"
มาตรา 14 บัญญัติไววา " การจับกุมหรือการแจงขอหาแกผูกระทําความผิดตาม
มาตรา 6 หรือตามาตรา 8 ตองไดรับอนุมัติจากเลขาธิการ ป.ป.ส.กอน และเมื่อดําเนินการตามที่ได
อนุมัติแลว ใหรายงานใหเลขาธิการ ป.ป.ส.ทราบทันที"
"สมคบ" หมายความวา การแสดงออกซึ่งความตกลงที่จะกระทําผิดรวมกัน การสมคบ
แมยังไมไดกระทําผิดตามที่ตกลงกันก็เปนความผิดตามมาตรานี้แลว ตัวอยางเชน นาย ก. และนาย ข.
ตกลงกันที่จะซื้อยาบาจากทางภาคเหนือ เพื่อที่จะสงไปจําหนายยังภาคอีสาน เพียงเทานี้ก็มีความผิด
สําเร็จตามมาตรานี้แลว
1.3 สาระสําคัญของความผิดฐานสมคบนั้น เปนเพียงตกลงใจที่จะกระทําผิดเทานั้นก็เปน
ความผิดแลว การตกลงกันนั้นมิใชวาจะมาประชุมหรือหารือกันโดยไมไดตกลงอะไรเลย หรือตกลงกัน
ไมได หรือไมรูวาตกลงกันอยางไร บุคคลที่เปนผูสมคบนั้นไมไดกําหนดอายุไว เพียงแตรับรูหรือมี
สติสัมปชัญญะที่รับรูความชั่วดีก็นาจะเพียงพอ
1.4 เครื่องชี้เจตนาในการตกลงใจจะตองมีการแสดงออก หรือมีพฤติกรรมที่สามารถตรวจสอบ
ได เชน การพูด การเขียนเปนเอกสารหลักฐาน หนังสือหรือแสดงออกบอยครั้งหรือกระทําหลายครั้ง
หลายหน เพื่อเปนการแสดงใหเห็นการตกลงใจ การกระทําผิดแตยังไมใชถึงการลงมือตระเตรียมการ
แตตองเขาเงื่อนไขตามกฎหมายดวย คือการตกลงใจกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในฐานหลัก 8 ฐาน
ตามมาตรา 3 คือ “ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หมายความวา การผลิต การนําเขา สงออก จําหนาย
หรือมีไวครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติด
และใหหมายความรวมถึง การสมคบ สนับสนุน
ชวยเหลือ หรือพยายามกระทําความผิดดังกลาวดวย” และยาเสพติดนั้นตองเปนยาเสพติดใน 25 ชนิด
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ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ลง 15 เมษายน 2535 กําหนดไว มีผลใชบังคับในวันที่ 29 เมษายน
2535 ดังมีรายชื่อยาเสพติดที่ระบุไว ดังนี้
(1) เฮโรอีน
(2) มอรฟน
(3) ฝน
(4) โคคาอีน
(5) อาเซติค แอนไฮไดรด
(6) อาเซติค คลอไรด
(7) เอทิลิดีนไดอาเซเตรด
(8) กัญชา
(9) ไดเมทอกอีแอมเฟตามีน
(10) ไดเมทอกซีโปรโมแอมเฟตามีน
(11) 2,5-ไดเมทอกซี-4-เอทิลแอมเฟตามีน
(12) เมธีลีนไดออกซแอมเฟตามีน
(13) 3, 4 เมทิลลีนไดออกซิแอมเฟตามีน
(14) 5 – เมทอกซี –3, 4 เมทิลลีนไดออกซแอมเฟตามีน
(15) พาราเมททอกซแอมเฟตามีน
(16) ไตรเมทอกซีแอมเฟตามีน
(17) เดกซโตรโลเซอรไฮด หรือแอลเอสดี หรือแอลเอสดี – 25
(18) แอมเฟตามีน
(19) เดกซแอมเฟตามีน
(20) เมทแอมเฟตามีน
(21) ฮีเฟรดีน
(22) คีตามีน
(23) ซูโดอีเฟครีน เวนแตซูโดอีเฟรครีน ซึ่งเปนสวนผสมในตํารับยาสูตรผสมตามพระ
ราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และซูโดอีเฟรครีนซึ่งเปนสวนผสมในตํารับยาเสพติด
ใหโทษในประเภท 3 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522
(24) เฟนเตอมีน
(25) มิดาโซแลม
2. การขออนุมัติจับกุมและการแจงขอหา
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2.1 การจับกุมผูกระทําผิดฐานสมคบ ไดระบุไวในมาตรา 14 บัญญัติวา "การจับกุมหรือการ
แจงขอหาแกผูกระทําความผิดตามมาตรา 6 หรือตามมาตรา 8 ตองไดรับอนุมัติจาก เลขาธิการ
ป.ป.ส.กอน และเมื่อดําเนินการตามที่ไดอนุมัติแลวใหรายงานใหเลขาธิการ ป.ป.ส.ทราบทันที
2.2 การขออนุมัติจับกุมหรือแจงขอหาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 ลง 15 เมษายน
2535 และมีผลบังคับใชแต 29 เมษายน 2535 เปนตนมา ระบุไวดังนี้
2.2.1 การขออนุมัติจับกุมผูกระทําความผิดตามมาตรา 6 หรือมาตรา 8 ใหพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจผูเปนหัวหนาในการสืบสวน ซึ่งมียศตั้งแตนายรอย
ตํารวจตรี หรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรี หรือเปนขาราชการพลเรือนตั้งแต
ระดับ 3 ขึ้นไป หรือหัวหนาพนักงานสอบสวน ยื่นคํารองขออนุมัติจับกุมตอ
เลขาธิการ ป.ป.ส. โดยคํารองขอตองระบุชื่อผูกระทําความผิด ซึ่งประสงคจะ
ขอจับกุมรวมทั้งระบุขอหาใหชัดเจน
2.2.2 การขออนุมัติแจงขอหาผูกระทําความผิดตามมาตรา 6 หรือมาตรา 8 ในกรณี
ที่ผูกระทําความผิดตามมาตรา 6 หรือมาตรา 8 เปนผูตองหาซึ่งถูกจับกุมใน
ความผิดอื่น ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวนดําเนินคดีใน
ความผิดที่จับกุมไวนั้น รายงานหัวหนาพนักงานสอบสวน และใหหัวหนา
พนักงานสอบสวนยื่นคําขออนุมัติแจง ขอหาตามมาตรา 6 หรือมาตรา 8
แกผูนั้นเพิ่มเติมตอเลขาธิการ ป.ป.ส.โดยเร็ว
2.3 การอนุมัติจับกุมหรือแจงขอหา เมื่อเลขาธิการ ป.ป.ส. ไดรับคําขออนุมัติใหพิจารณาให
แลวเสร็จภายใน 5 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ เวนแตมีเหตุจําเปนจะขยายเวลาออกไปอีกไดไมเกินสอง
ครั้ง ครั้งละไมเกินหาวัน เมื่อเลขาธิการ ป.ป.ส.มีคําสั่งประการใดแลวใหมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูขอ
อนุมัติทราบโดยไมชักชา
2.4 การรายงานผลกรณีที่ไดรับอนุมัติจากเลขาธิการ ป.ป.ส. ใหผูขออนุมัติรีบดําเนินการตาม
ที่ไดรับอนุมัติแลวรายงานใหเลขาธิการ ป.ป.ส.ทราบโดยเร็ว แตหากไมสามารถดําเนินการไดภายใน 30
วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งอนุมัติ ก็ใหรายงานใหเลขาธิการ ป.ป.ส.ทราบโดยเร็ว
2.5 เมื่อไดรับอนุมัติจากเลขาธิการ ป.ป.ส.แลวใหยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอหมายจับผูนั้นอีกครั้ง
หนึ่ง
3. วิธีการขออนุมัติ
3.1 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 กําหนดใหยื่นหลักฐานที่จะขอจับกุมดังนี้
3.1.1 บันทึกรายละเอียดพฤติการณแหงความผิดและพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ
3.1.2 รายงานการสืบสวนที่เกี่ยวของ และสถานภาพสวนบุคคลของการกระทําผิด
เชน ประวัติบุคคล หรือประวัติอาชญากรรม
3.1.3 พยานหลักฐานอื่น ๆ ที่เชื่อวาผูนั้นไดกระทําผิดตามที่ขออนุมัติจับกุม
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3.2 จะเห็นไดวาการขออนุมัติจับกุมผูสนับสนุน ชวยเหลือ หรือสมคบ จําเปนจะตองมีบันทึก
รายงานรายละเอียด และพฤติการณแหงความผิด และมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวของนั้น ความสําคัญจึง
อยูที่ระบบการเก็บขอมูลของเจาหนาที่สืบสวนทุกหนวยที่มีขอมูลของผูคา
และผูชวยเหลือ
ผูสนับสนุน
ผูสมคบเกี่ยวกับการคายาเสพติด การรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของไมวาจะเปน
พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุลวนมีความจําเปนทั้งสิ้น
ดังนั้นการที่ศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด หรือศูนยตาง ๆ ไดรวบรวมขอมูลผูมี
พฤติการณ ผูคารายใหญ รายกลาง รายยอย ผูเสพ ตลอดจนขาวสารการลักลอบคายาเสพติดไวนั้น
วัตถุประสงคที่สําคัญอยางหนึ่งก็คือ เพื่อสนับสนุนขอมูลใหกับทองที่ในการขออนุมัติจับกุมตาม พ.ร.บ.
มาตรการสมคบการสอบสวนขยายผล ตลอดจนใชประกอบการริบทรัพยสินไดอีกดวย ควรจะมีการเก็บ
ขอมูลที่เกี่ยวของไวโดยละเอียดตอเนื่อง และตรงตามความเปนจริง หากสามารถเชื่อมโยงเครือขายให
เห็นขบวนการไดจะเปนประโยชนตองานสืบสวนสอบสวน และการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดงายขึ้น
3.3 การขออนุมัติตาม ม.6 หรือ ม.8 อาจแยกวิธีดําเนินการได 2 วิธีคือ
3.3.1 วิธีการขออนุมัติจับผูตองหา โดยขยายผลจากคดีที่ไมไดจับกุมผูกระทําผิด ใน
ความผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดมากอน (คือหมายความถึงกฎหมาย
วาดวยยาเสพติดใหโทษ และกฎหมายวา ดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท
และความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในฐานความผิด การผลิต
นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวครอบครองเพื่อจําหนาย ซึ่งยาเสพติด
และใหหมายความรวมถึง การสมคบสนับสนุนชวยเหลือ หรือพยายามกระทํา
ความผิดดังกลาวดวย)
ขอสังเกตการขออนุมัติจับกุมผูชวยเหลือ สนับสนุน สมคบจากกรณี
แรกนี้หมายความวา จากการสืบสวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน
พงส.หรือผูจับกุมอาจมีพยานหลักฐานโยงใยไปถึงบุคคลอื่นกระทําความผิดที่
เขาเกณตาม ม.6 หรือ ม.8 ก็ใหมีการขออนุมัติจับกุม หรือกรณีที่ผูตองหา
บางคนถูกจับกุมในคดียาเสพติดหรือคดีอื่น ๆ แตไดกระทําผิดเขาเกณฑ ม.6
หรือ ม.8 หัวหนาพนักงานสอลบสวนก็สามารถขออนุมัติแจงขอหาเพิ่มเติมไป
ยังเลขาธิการ ป.ป.ส. ได
3.3.2 วิธีการที่ 2 คือ การขออนุมัติจับกุมผูกระทําผิดตาม ม.6 และ ม.8 โดยไมมีการ
จับบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากอนเลย การขออนุมัติจับกุมวิธีนี้ ผูสืบหรือ พงส.
แลวแตกรณีจะตองมีการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของจนมี
หลักฐานปรากฎที่แนชัดพบวามีผูกระทําผิดเพิ่มขึ้นโดยกระทําผิดตาม ม.6 คือ
ผูชวยเหลือ สนับสนุน หรือกระทําผิดตาม ม.8 คือสมคบตกลงกันตั้งแตสอง
คนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีขอสังเกตการจับกุมใน
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วิธีการที่ 2 การรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของจะตองชัดเจน และตองมี
ผูกระทําผิดรวมกันตั้งแต 2 คนขึ้นไปเทานั้น
3.4 การปฏิบัติกรณีที่ยังไมไดมีการจับกุมขอหาใดเลยหลังจากที่เลขาธิการ ป.ป.ส.ไดอนุมัติให
ทําการจับกุมเรียบรอยแลว หนังสืออนุมัติของเลขาธิการ ป.ป.ส.ที่มาถึงผูขออนุมัตินั้น ผูขออนุมัติ
จะตองนําหลักฐานไปยื่นขอหมายศาลอีกครั้ง หลังจากนั้นก็เขาไปจับกุมไดทันที
3.4.1 การขออนุมัติจับกุมตามมาตรา 6 และมาตรา 8 นี้นั้น ขอใหเขาใจวาหากการ
จับกุม เพื่อดําเนินคดีเฉพาะตัวการตามมาตรา 6 หรือสมคบตามมาตรา 8
สามารถเริ่มคดีไดตั้งแตยังไมไดจับกุมผูใดเลย
แตผูสืบสวนหรือพนักงาน
สอบสวนสามารถรวบรวมพยานหลักฐาน จนปรากฎหลักฐานเปนที่แนชัด
วามีผูรวมกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด “กระทําผิดฐาน ผลิต นําเขา
สงออก จําหนายหรือมีไวครอบครองเพื่อจําหนายหรือพยายามกระทํา
ผิดก็สามารถรวบรวมหลักฐานขออนุมัติไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส.ไดเลย”
หรือกรณีที่มีการจับกุมผูหนึ่งผูใดไปแลว หรือจับกุมผูตองหาไปแลวหลายคน
แตจากการสืบสวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานพบวามีบุคคลอื่นที่
ยังไมถูกจับกุมรวมกระทําผิดเขาเกณฑตาม มาตรา 6 และมาตรา 8 เชนนี้
ก็ยอมขออนุมัติจับกุมไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส.ได เชนกัน
3.4.2 การขออนุมัติจับกุมตามมาตรา 6 และมาตรา 8 ขอใหแยกการดําเนินการจาก
การใชมาตรการริบทรัพยสิน
“ หมายความวาหากการสอบสวนไมพบ
ทรัพยสินที่จะสามารถริบไดเลยเชนนี้ ก็ไมตองใชขบวนการตรวจสอบ
ทรัพยสินและริบทรัพยก็ได“ กรณีนี้จึงมีการดําเนินคดีอาญาอยางเดียว
ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนก็สอบสวนดําเนินคดีอาญาไปตามปกติ
เพียงแตใชอํานาจการสอบสวนตาม
พ.ร.บ.มาตรการเทานั้น
สํานวน
ตรวจสอบ
ทรัพยสินก็ไมตองดําเนินการ ถามีของกลางที่ใชในการกระทําผิด หรือเปน
อุปกรณในการกระทําผิด การริบทรัพยใหพนักงานสอบสวนมีความเห็นไปยัง
อัยการเพื่อใหใช มาตรา 30 ริบของกลางเทานั้น
3.5 สรุปขั้นตอนการขออนุมัติจับกุมหรือแจงขอหาผูสมคบ
3.5.1 การขออนุมัติจับกุมตามาตรา 6 หรือมาตรา 8 พนักงานฝายปกครอง หรือ
ตํารวจที่เปนหัวหนาสืบสวน ตั้งแตยศนายรอยตํารวจตรีหรือระดับ 3 ขึ้นไป
หรือหัวหนาพนักงานสอบสวน ยื่นคํารองตอเลขาธิการ ป.ป.ส. เลขาฯ
พิจารณาใน 5 วัน หากจําเปน ขยายได 2 ครั้งครั้งละไมเกิน 5 วัน เมื่อไดรับ

29
อนุมัติ-รีบดําเนินการยื่นขอหมายจับจากศาลอีกครั้ง แลวรายงานเลขาธิการ
ป.ป.ส.หากไมสามารถดําเนินการภายใน 30 วัน ใหรายงานเลขาธิการ ป.ป.ส.
3.5.2 การจับกุมหรือแจงขอหา
ไมจําเปนจะตองเปนพนักงานสอบสวนเสมอไป
และ
อาจจะไมเกี่ยวกับการสอบสวนคดียึดทรัพยสิน
เพราะผูจับก็สามารถ
ดําเนินการขออนุมัติจับกุมและขออนุมัติออกหมายจับเองได โดยไมตองเปน
พนักงานสอบสวน แตตองมีตําแหนงหนาที่ตามที่กลาวมาแลว สวนการแจง
ขอหาใหหัวหนาพนักงานสอบสวนเปนผูขออนุมัติแจงขอหาเพิ่มเติม
3.5.3 เมื่อมีการจับกุมใหรายงาน บช.ปส.ภายใน 48 ชั่วโมง
ตอนที่ 3 มาตรการริบทรัพยสิน
1. ประเภทของการริบทรัพยสินในคดียาเสพติด
มาตรการริบทรัพยสินแบงไดเปน 2 ประเภทคือ "การริบทรัพยสินของกลางในคดียาเสพติด"
และ "การริบทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด"
2. การริบทรัพยสินของกลางในคดียาเสพติด
การริบทรัพยสินตามมาตรานี้เปนมาตรการเสริมการริบทรัพยตามกฎหมายอาญาเดิม
ซึ่ง
เกี่ยวของกับความผิดโดยตรงมีขอบเขตจํากัดในเรื่องของทรัพยสินที่ศาลจะสั่งริบ กฎหมายฉบับนี้จึงได
ขยายความหมายของทรัพยสินที่ศาลจะสั่งริบใหกวางขวางออกไป ซึ่งปกติจะตกเปนของแผนดิน ใหตก
เปนของกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติดที่จัดตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อนําทรัพยสินที่ไดจากการริบไปใชประโยชนในการแกไขปญหายาเสพติดตอไป
2.1 ลักษณะของทรัพยสินที่อาจถูกริบได
2.1.1 ในมาตรา 30 ระบุไววา บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ
เครื่องจักรกลหรือทรัพยสินอื่นใดที่ใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
หรือใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ
มีไวเพื่อใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหริบเสียทั้งสิ้น ไมวาจะมี
ผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไมก็ตาม
ในกรณีที่ไมมีผูใดอางตัวเปนเจาของกอนศาลชั้นตนมีคําพิพากษา
หรือคําสั่ง หรือในกรณีที่ปรากฎเจาของ แตเจาของไมสามารถพิสูจนไดวาตน
ไมมีโอกาสทราบ หรือไมมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําความผิดและจะ
มีการนําทรัพยสินดังกลาวไปใชในการกระทําความผิด หรือไดใชเปนอุปกรณ
ใหไดรับผลในการกระทําความผิด หรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิดให
ศาลสั่งริบทรัพยสินดังกลาวไดเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่เริ่ม
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ประกาศในหนังสือพิมพรายวันตามวรรคสอง และในกรณีนี้มิใหนํามาตรา
36 แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับ
2.1.2 ดังนั้นสรุปไดวา ทรัพยสินที่เกี่ยวของการกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด เชน ยานพาหนะที่ใชขนยาเสพติด โทรศัพทที่ใชติดตอสื่อสาร
คอมพิวเตอรที่ใชเก็บขอมูล
สวนทรัพยสินที่เอื้ออํานวยในการกระทําความผิด คือ
- ทรัพยสินที่ใชในการกระทํากระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เชน เครื่อง
ผลิตยาบา กะทะผสมยาบา
- ทรัพยสินที่ใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด เชน รถยนตที่ใชติดตอซื้อขาย
- ทรัพยสินที่มีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด เชน สิ่งของเครื่องใชที่ซุกซอน
ยาเสพติด ยานพาหนะที่ดัดแปลงซุกซอนยาเสพติด
2.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
2.2.1 เมื่อมีการจับกุมความผิดเขาเกณฑตาม พ.ร.บ.มาตรการยึดทรัพย พ.ศ.2534
(ตามขอ 3.4) และมีการตรวจพบวาผูกระทําผิดมีทรัพยสินเขาเกณฑตามที่
กลาวมาแลวในขอ 2 ผูจับกุมและ พงส. ตองรายงานไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส.
และรายงาน ผบช.ปส. ภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาจับกุม ซึ่งตอมา
เลขาธิการ ป.ป.ส. จะมีคําสั่งแตงตั้งพนักงานตรวจสอบทรัพยสินและจะใช
อํานาจออกคําสั่งอายัดทรัพยที่ผูจับกุมยึดหรืออายัดไวชั่วคราว
สําหรับสํานวนการสอบสวนในคดีอาญาหาก พงส. ของ บช.ปส.
ไมไดขออนุมัติตอ ผบ.ตร. เพื่อรับสํานวนไปดําเนินคดีฝายเดียว หรือไมสง
พงส.มารวมทําการสอบสวนดวยก็ได พงส.ที่รับคดีหรือ พงส.ที่รับผิดชอบแต
แรกก็ตองสอบสวนตอไปจนถึงคดีที่สุด
2.2.2 หากมีการยึดของกลางตาม พ.ร.บ.มาตรการยึดทรัพยฯ พ.ศ.2534 พงส.
จะตองพิจารณาวาของกลางใดที่เขาเกณฑตาม ม.30 ก็ขอใหเสนอความเห็น
ในสรุปทายสํานวนใหชัดเจนวาขอใหอัยการใชอํานาจของศาลใหริบตาม ม.30
ดวย เมื่อสํานวนการสอบสวนมาถึงชั้นพนักงานอัยการ พนักงานอัยการ
จะอาศัยความตามาตรา 30 แหง พ.ร.บ.นี้ พิจารณายื่นคํารองตอศาล เพื่อ
ขอใหศาลสั่งริบทรัพยสินของของกลางในคดีตกเปนของกองทุนปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
2.2.3 ศาลจะมีคําสั่งให มีประกาศในหนังสือพิมพรายวันที่มีจําหนายในหลายทองที่
ที่ศาลพิจารณาคดีตั้งอยู เปนเวลาอยางนอย 2 วันติดตอกัน เพื่อเปนการแจง
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ใหเจาของทรัพยสินมารองขอทรัพยสินคืน โดยตองยื่นคํารองเขามาในคดีกอน
ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
2.3 การพิจารณาวินิจฉัยของศาล กําหนดใหริบทรัพยสินทั้งสิ้น แมจําเลยในคดีนั้นไมถูกลง
โทษตามคําพิพากษาก็ตาม แตการที่ศาลจะสั่งริบทรัพยสินไดก็คงตองพิจารณาหลักฐานของโจทกและ
เจาของทรัพยสิน การริบทรัพยสินตามมาตรา 30 มีกระบวนการดังนี้
2.3.1 โจทกมีหนาที่นําสืบใหปรากฎหลักฐานฟงไดวา ทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินที่ได
ใชหรือมีไวเพื่อใชกระทําความผิด หรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
2.3.2 เจาของทรัพยสินจะตองรองตอศาลชั้นตนกอนมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่ง และ
ตองพิสูจนใหไดวาตนไมมีมีโอกาสทราบหรือไมมีเหตุผลสมควรสงสัยวามีการ
กระทําความผิด และจะมีการนําทรัพยสินของตนไปใชหรือมีไวเพื่อใชในการ
กระทําความผิด หรือใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดแลวแต
กรณี
2.3.3 ถาเจาของทรัพยสินพิสูจนไมได หรือไมมีมีผูใดรองขอเขามาในคดี ก็ใหศาล
สั่งริบทรัพยสินนั้นไดหลังจากพนกําหนด 30 วันนับแตวันแรกของการประกาศ
ในหนังสือพิมพ ซึ่งในการนี้กฎหมายตัดสิทธิเจาของทรัพยสิน หากไมรองกอน
ศาลชั้นตนจะมีคําพิพากษา หรือมีคําสั่งและจะอางวามิไดมีสวนรูเห็นในการ
กระทําความผิดและรองขอคืนทรัพยสินภายในหนึ่งปนับแตวันที่มีคําพิพากษา
ถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 36 ไมได
3. การริบทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
3.1 ทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง เงินหรือทรัพยสิน
ที่ไดรับมาเนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และใหรวมถึงเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดย
การใชเงินหรือทรัพยสินดังกลาวซื้อหรือกระทําไมวาดวยประการใด ๆ ใหเงินหรือทรัพยสินนั้นเปลี่ยน
สภาพไปจากเดิมไมวาจะเปลี่ยนสภาพกี่ครั้ง และไมวาเงินหรือทรัพยสินนั้นจะอยูในความครอบครอง
ของบุคคลอื่นโอนไปเปนของบุคคลอื่น หรือปรากฎตามหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลอื่นก็ตาม
ใหรวมถึงทรัพยสินตามมาตรา 22 วรรคทายดวย
ซึ่ง มาตรา 22 วรรคทาย ระบุไววา ทรัพยสินใหหมายความถึง
1. ทรัพยสินที่เปลี่ยนสภาพไป สิทธิเรียกรองผลประโยชนและดอกผลจากทรัพยสินดังกลาว
2. หนี้ที่บุคคลภายนอกถึงกําหนดชําระแกผูตองหา
3. ทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผูตองหาที่ไดรับ ขาย
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จําหนาย โอนหรือยักยายไปเสีย ในระหวางระยะเวลาสิบปกอนมีคําสั่งยึดหรืออายัด และภายหลังนั้น
เวนแตผูรับโอนหรือผูรับประโยชนจะพิสูจนตอคณะกรรมการไดวา การโอนหรือการกระทํานั้นไดกระทํา
ไปโดยสุจริตและมีคาตอบแทน
ขั้นตอนการริบทรัพยสินจะเริ่มโดยกระบวนการตรวจสอบทรัพยสิน โดยกฎหมายกําหนดใหมี
คณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิตาง ๆ
ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยตําแหนง โดยมี ประธาน ป.ป.ช. เปนประธาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนรอง
ประธาน อัยการสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
บัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมบังคับคดี อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมที่ดิน ผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย อธิบดีกรมสรรพกรเปนกรรมการ และเลขาธิการ ป.ป.ส.เปนกรรมการและเลขานุการ
เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวินิจฉัยวาทรัพยสินนั้น เปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และเสนอพนักงานอัยการเพื่อยื่นคํารองขอใหศาลสั่งริบทรัพยสิน
แลว หากศาลไตสวนเห็นวาคดีมีมูลวาทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด
เกี่ยวกับ ยาเสพติด ศาลจะสั่งใหริบทรัพยสินนั้น
3.2 กระบวนการตรวจสอบทรัพยสินไปจนถึงการริบทรัพยสินนี้มีลักษณะเฉพาะพิเศษ แตกตาง
จากการริบทรัพยสินตามกฎหมายแพงหรือกฎหมายอาญาที่ใชอยูทั่วไป โดยสรุปไดดังนี้
3.2.1 การตรวจสอบทรัพยสินเปนกระบวนการสอบสวนโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสิน ซึ่งเปนการใชอํานาจในการสอบสวนตางจากประมวล
กฎหมายพิธีพิจารณาความอาญาที่กําหนดใหเปนอํานาจของพนักงาน
สอบสวน
3.2.2 คดีตรวจสอบทรัพยสินเปนคดีอุปกรณของคดีอาญา หากพนักงานอัยการ
มีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟองผูตองหา
หรือจําเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเปนความผิดประธานแลว
จะทําใหการยึดหรืออายัดทรัพยสิน ผูตองหาหรือจําเลยรายนั้น รวมทั้ง
ทรัพยสินของผูอื่นที่ไดยึดหรืออายัดไวเนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดของผูตองหาหรือจําเลยรายนั้นสิ้นสุดลง
3.2.3 วิธีพิจารณาคดีเพื่อริบทรัพยสินในชั้นศาล กําหนดใหศาลใชวิธีไตสวน ดังนั้น
พนักงานอัยการซึ่งเปนผูรองมีภาระเพียงนําสืบใหฟงไดวาคดีมีมูลวาทรัพยสิน
นั้นเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
หรือนําสืบใหเขาขอสันนิษฐาน ตามมาตรา 29 วรรคสอง
ซึ่ง มาตรา 29 วรรคทาย ระบุไววา ถาปรากฎหลักฐานวาจําเลย หรือ
ผูถูกตรวจสอบเปนผูเกี่ยวของ หรือเคยเกี่ยวของกับการกระทําความผิดเกี่ยว
กับเกี่ยวกับยาเสพติดมากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาเงินหรือทรัพยสิน
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ที่ผูนั้นมีอยูหรือไดมาเกินกวาฐานะ หรือความสามารถในการประกอบอาชีพ
หรือกิจกรรมอยางอื่นโดยสุจริตเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจากนั้นเปนภาระของฝายจําเลยคือเจาของทรัพยสิน
เหลานั้นจะตองพิสูจนใหศาลเห็นวาทรัพยสินนั้นไมไดเกี่ยวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือตนเปนผูรับโอนหรือไดทรัพยสินนั้นมาโดย
สุจริต
และมีคาตอบแทนหรือไดมาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หาก
พิสูจนไมไดศาลก็จะสั่งริบทรัพยสิน นั้น
3.2.4 ทรัพยสินที่ศาลมีคําสั่งใหริบ จะตกเปนของกองทุนปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด เพื่อนําไปใชประโยชนในการปองกันปราบปรามยาเสพติด
4. ขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบทรัพยสิน
4.1 การรวบรวมขอมูลและเสนอความเห็นตอเลขาธิการ ป.ป.ส.
เมื่อบุคคลใดตกเปนผูตองหาถูกจับกุมหรือมีหมายจับในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ฐานผลิต นําเขาสงออก จําหนาย ครอบครองเพื่อจําหนาย พยายามและชวยเหลือสนับสนุนหรือ
สมคบ ชนิดยาเสพติด 21 ชนิด ตามกฎกระทรวงแลว เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินจะพิจารณาขอเท็จจริง วามีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยสิน
ของผูตองหาไดมาหลัง 29 เมษายน 2535 เปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดหรือไม
4.2 การพิจารณาของเลขาธิการ ป.ป.ส.และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
4.2.1 ในกรณีปกติเลขาธิการ ป.ป.ส. จะนําเขาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ
ประจําคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินพิจารณาเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
เพื่อพิจารณาสั่งใหมีการตรวจสอบ
ทรัพยสินของผูตองหานั้น ตามความใน มาตรา 19 และมอบหมายให
พนักงานเจาหนาที่ที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งไวแลวดําเนินการแทนแตละคดี
4.2.2 กรณีมีความจําเปนเรงดวนไมสามารถประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินไดทัน หากไมรีบดําเนินการอาจมีการโยกยาย ซุกซอนทรัพยสิน หรือ
พยานหลักฐาน เลขาธิการ ป.ป.ส. อาจอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19
วรรคสอง และมาตรา 21 แหง พ.ร.บ. นี้สั่งตรวจสอบทรัพยสินและมอบหมาย
พนักงานเจาหนาที่ใหดําเนินการ ตรวจสอบทรัพยสนิ ภายใตการกํากับดูแล
ของคณะอนุกรรมการประจําคณะกรรมการ ตรวจสอบทรัพยสินแลวรายงาน
ใหคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินทราบในวาระแรกที่มีการประชุมก็ได
4.2.3 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอนยาย โยกยาย หรือซุกซอน
ทรัพยสินในระหวางนั้น คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินอาศัยอํานาจตาม
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ความในมาตรา 22 วรรคสอง หรือเลขาธิการ ป.ป.ส. อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 22 วรรคสอง ประกอบมาตรา 19 วรรคสอง อาจสั่งใหยึดทรัพยสิน
ดังกลาวไวชั่วคราวได
4.3 การดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินคณะพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการตรวจสอบทรัพยสินหรือเลขาธิการ ป.ป.ส.(แลวแตกรณี) ใหดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินแทน
จะดําเนินการรวบรวมขอมูลและพยานหลักฐานเกี่ยวกับทรัพยสินของผูตองหา ตามแนวทางที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) พอสรุปไดดังนี้
4.3.1 มีหนังสือแจงใหผูถูกตรวจสอบ(ผูตองหาและผูอื่นที่ถูกตรวจสอบ) ทราบคําสั่ง
และแจงสิทธิ์ในการนําพยานหลักฐานมาพิสูจนตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินตามมาตรา 22 วรรคหนึ่ง
4.3.2 ในการตรวจสอบทรัพยสิน หากจําเปนตองสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ หรือ
หนวยงานสวนราชการใด ๆ รวมถึงธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน เพื่อ
มาใหถอยคํา สงคําชี้แจง หรือสงบัญชีหรือเอกสารหลักฐานมาเพื่อประกอบ
การพิจารณาใหเสนออนุกรรมการ หรือเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือกรรมการและ
ประธาน ฯ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหง พ.ร.บ.นี้ พิจารณาลง
นามในหนังสือเรียกหรือ หนังสือสอบถามดังกลาว 4.3.3 ในการตรวจสอบ
ทรัพยสินของผูตองหา หากมีหลักฐานเปนที่เชื่อไดวาทรัพยสินของผูอื่นเปน
ทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผูตองหา
พนักงานเจาหนาที่อาจรายงานเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสินอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหง พ.ร.บ.นี้ มี
คําสั่งใหตรวจสอบทรัพยสินของผูนั้น หากเปนกรณีเรงดวน เลขาธิการ ป.ป.ส.
ก็อาจอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 ประกอบมาตรา 19 วรรคสอง มี
คําสั่งใหตรวจสอบทรัพยสินของผูนั้นไปกอน แลวรายงานใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสินทราบ ในวาระแรกที่มีการประชุมก็ได
4.3.3 ในระหวางการตรวจสอบทรัพยสินหากมีเหตุอันควรเชื่อไดวา อาจมีการโอน
โยกยายซุกซอนทรัพยสินรายใด
พนักงานเจาหนาที่จะรายงานเลขาธิการ
ป.ป.ส. เพื่อนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน อาศัยอํานาจตาม
มาตรา 22 วรรคสอง มีคําสั่งยึด หรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราว หากเปน
กรณีเปนกรณีเรงดวนไมอาจเชิญประชุมคณะกรรมการไดทัน
เลขาธิการ
ป.ป.ส.ก็อาจมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวแลวรายงานให
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินทราบในวาระแรกที่มีการประชุมก็ได
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4.3.4 การกํากับดูแล โดยคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน ดําเนินการได 2
ลักษณะ คือ
- กํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
- คณะพนักงานเจาหนาที่รายงานความคืบหนาในการตรวจสอบ
ทรัพยสินแตละคดีในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พรอมรับคําแนะนํา
4.3.5 คณะพนักงานเจาหนาที่จะใชเวลาในการรวบรวมขอมูลและพยานหลักฐาน
ประมาณ 3-6 เดือนตอคดี จากนั้นจะทํารายงานสรุปผลการดําเนินการผาน
คณะอนุกรรมการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
4.4 การพิจารณาวินจิ ฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
4.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน จะอาศัยอํานาจตามมาตรา 22 วรรคหนึ่ง
และมาตรา 16 (3) สั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน หากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินวินิจฉัยวา ผูถูกตรวจสอบหรือผูอาจอางวาเปนเจาของทรัพยสินไม
สามารถแสดงหลักฐานไดวาทรัพยสิน ที่ถูกตรวจสอบไมเกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไดรับทรัพยสินนั้นมาโดยสุจริตและมี
คาตอบแทน หรือเปนทรัพยสินที่ไดมาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือ
ในทางกุศลสาธารณะ
4.4.2 คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินจะสั่งคืนทรัพยสินที่ไดสั่งยึด หรืออายัดไว
ชั่วคราว หากผูถูกตรวจสอบหรือผูอาจอางวาเปนเจาของทรัพยสิน สามารถ
แสดงหลักฐานไดวา ทรัพยสินนั้นไมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
4.4.3 ในการพิจารณาตามขอ(4.4.1) และ (4.4.2) คณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินจะใชขอมูลและพยานหลักฐานที่พนักงานเจาหนาที่สรุปรายงาน
เสนอประกอบการพิจารณา
4.4.4 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวินิจฉัยวาทรัพยสินนั้นเกี่ยวเนื่องกับ
การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสิน
นั้น
เลขาธิการ ป.ป.ส. จะรวบรวมสํานวนตรวจสอบทรัพยสิน คําวินิจฉัย
และคําสั่งเสนอตออัยการสูงสุด
5. การพิจารณาของพนักงานอัยการ
5.1 เมื่อพนักอัยการมีคําสั่งฟองคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีความเห็นวาทรัพยสินที่
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินมีคําสั่งยึดหรืออายัดเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองเพื่อขอใหศาลสั่งริบทรัพยสินนั้น โดยจะยื่นไปพรอมกับ
การฟองคดี ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น หรือยื่นเปนคํารองกอนศาลชั้นตนมีคําพิพากษาก็ได แตถา

36
“มีเหตุอันสมควรแสดงไดวา ไมสามารถยื่นคํารองกอนศาลชั้นตนมีคําพิพากษา จะยื่นคํารอง
ภายในหนึ่งป นับแตวันที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาก็ได นับแตมีคําพิพากษาถึงที่สุดไดยก
ฟอง”
ในกรณีที่หาวามีทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพิ่มขึ้นอีกใหยื่นคํา
รองเพื่อขอใหศาลสั่งริบทรัพยสินนั้น ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษา เวนแตมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหยกฟอง
5.2 เมื่อพนักงานอัยการยื่นคํารองแลว ศาลจะมีคําสั่งใหประกาศ จะประกาศตามวิธีการที
กําหนดไวใน มาตรา 28 กลาวคือ ใหปดประกาศไวที่สํานักงานและที่สถานีตํารวจทองที่ที่มีการยึดหรือ
อายัดทรัพยสินนั้นอยางนอยเจ็ดวัน
และใหประกาศอยางนอยสองวันติดตอกันในหนังสือพิมพที่มี
จําหนายแพรหลายในทองถิ่น สวนการแจงตามมาตรา 27 วรรคสอง ใหแจงโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูครั้งหลังสุดของผูนั้นเทาที่ปรากฎหลักฐานในสํานวนการสอบสวน และมี
หนังสือแจงเพื่อใหผูอาจอางวาเปนเจาของทรัพยสินยื่นคํารองขอเขามาในคดี
6. การพิจารณาวินิจฉัยของศาล
6.1 สําหรับการพิจารณาริบทรัพยสินตาม พ.ร.บ.นี้นั้น เปนการดําเนินคดีตอตัวทรัพย ซึ่งโดย
ขอเท็จจริงเปนเรื่องยากที่ฝายโจทกจะสามารถแสวงหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับทรัพยสินเหลานั้นได
อยางชัดเจน ผูเปนเจาของหรือผูเกี่ยวของกับทรัพยสินนั้นยอมมีหลักฐานดีกวา นอกจากนี้ยังเปนเรื่อง
ยากที่จะแยกแยะไดวา บรรดาทรัพยสินของจําเลยหรือผูถูกตรวจสอบรายการใดเปนทรัพยสินที่ไดมา
จากกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและรายการใดไดรับมาจากการประกอบอาชีพสุจริต
ผูเปน
เจาของเทานั้นที่จะรูรายละเอียด ตองเปนผูนําสืบ
6.2 การพิจารณาคํารองใหศาลสั่งสั่งริบทรัพยสินนั้นใหใชวิธีไตสวน ดังนั้นพนักงานอัยการ ซึ่ง
เปนผูรองมีหนาที่นําสืบพยานหลักฐานตาง ๆ เพียงใหพอฟงไดวาคดีมีมูลวาทรัพยสินเหลานั้นเปน
ทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
6.3 ใหพนักงานอัยการนําสืบพยานหลักฐานเกี่ยวกับตัวจําเลยหรือผูถูกตรวจสอบใหปรากฎ
หลักฐานวาบุคคลนี้เปนผูเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมากอน
หรือกิจกรรม
และบุคคลนี้มีเงินหรือทรัพยสินเกินกวาฐานะหรือความสามารถในการประกอบอาชีพ
อยางอื่นโดยทุจริต
ก็เขาขอสันนิษฐานตามมาตรานี้แลววา บรรดาเงินหรือทรัพยสินเหลานั้น
เปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
6.4 เมื่อพนักงานอัยการ ซึ่งเปนผูรองสามารถพิสูจนไดทางใดทางหนึ่ง (ตามขอ(6.1) และ
(6.2)) แลว ผูเปนเจาของทรัพยสินเหลานั้นมีภาระที่จะตองแสดงหลักฐานใหศาลเห็นวา
- ตนเปนเจาของที่แทจริง และทรัพยสินนั้นไมไดเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือ
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- ตนเปนผูรับโอนหรือผูรับประโยชน และไดทรัพยสินนั้นมาโดยสุจริต และมีคา
ตอบแทนหรือไดมาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ
6.5 หากผูเปนเจาของไมสามารถแสดงหลักฐานตามขอ (6.4)ได ศาลก็จะมีคําสั่งใหริบ
ทรัพยสินนั้น ใหตกเปนของกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
7. กระบวนการยึดอายัดและการจัดการทรัพยสิน
7.1 การยึดหรืออายัดและประเมินราคา มีแนวทางตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2535) พอสรุปดังนี้
7.1.1 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินหรือเลขาธิการ ป.ป.ส.มีคําสั่งใหยึดหรือ
อายัดทรัพยสินใดแลวจะมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการยึดหรือ
อายัดทรัพยสินนั้น พรอมทั้งใหประเมินราคาทรัพยสินนั้น
7.1.2 เมื่อดําเนินการแลวพนักงานเจาพนักที่จะทํารายงานการยึดหรืออายัดและการ
ประเมินราคาทรัพยสินตอคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน หรือเลขาธิการ
ป.ป.ส.ทราบ ในการนี้คณะกรรมการหรือเลขาธิการ ป.ป.ส.อาจสั่งใหชี้แจง
เหตุผลการประเมินราคา หรือสั่งใหประเมินราคาใหมก็ได
7.2 การเก็บรักษาทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดไว ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ.2535 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ สรุปไดดังนี้
7.2.1 กําหนดใหผูอํานวยการกองตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดหรือผูอํานวยการ
ศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดประจําภาค และผูที่เลขาธิการ ป.ป.ส.
แตงตั้งโดยเฉพาะเปนผูเก็บรักษา โดยเก็บรักษาไวที่สํานักงาน ป.ป.ส.หรือ
ศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดประจําภาคแลวแตกรณี
7.2.2 ในกรณีที่เปนอสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพย ที่ไมสะดวกตอการเคลื่อนยาย
ผูมีหนาที่เก็บรักษาอาจจัดใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินดูแลตอไป
กอน หรือจางใหผูอื่นเฝาดูแลทรัพยสินนั้นก็ได แลวรายงานใหเลขาธิการ
ป.ป.ส.ทราบ และพิจารณาสั่งการตอไป
7.2.3 ในกรณีที่เลขาธิการ ป.ป.ส. เห็นวาทรัพยสินนั้นเปนอสังหาริมทรัพยหรือเปน
การประกอบกิจการที่มีรายได เลขาธิการ ป.ป.ส.อาจใหเชาหรือตั้งผูจัดการให
ดําเนินกิจการนั้น โดยสงมอบเงินรายไดทั้งหมดหรือบางสวนแกผูมีหนาที่เก็บ
รักษาทรัพยสิน เพื่อเก็บรักษาไวก็ได
7.3 การผอนผันใหนําทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดไวชั่วคราว ไปใชประโยชน ในระหวางที่
เลขาธิการ ป.ป.ส.หรือคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน มีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูถูก
ตรวจสอบไวชั่วคราวตามาตรา 22 วรรคสอง กอนที่คณะกรรมการจะมีการวินิจฉัยและมีคําสั่งใหยึดหรือ
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อายัดตามมาตรา 22 วรรคหนึ่งนั้น กฎหมายใหสิทธิแกผูถูกตรวจสอบหรือเจาของทรัพยสินที่จะยื่นคํา
รองขอนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4
(พ.ศ.2535) มีขั้นตอนดังนี้
7.3.1 ใหผูถูกตรวจสอบหรือเจาของทรัพยสินยื่นคํารองตอเลขาธิการ ป.ป.ส.เพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินพิจารณาอนุญาต แตหากเปนกรณี
จําเปนเรงดวน
เลขาธิการ ป.ป.ส.อาจอนุญาตไปกอนแลวรายงานให
คณะกรรมการทราบก็ได
7.3.2 ในการอนุญาตคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและเลขาธิการ ป.ป.ส. จะ
พิจารณาถึงเหตุผลความจําเปน ความนาเชื่อถือของผูใชประโยชน ประเภท
ทรัพยสินมูลคาลักษณะการใชประโยชน ระยะเวลาและหลักประกัน
7.3.3 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาผอนผันหรือเมื่อมีคําเพิกถอน การอนุญาต หรือหมด
ความจําเปนในการใชประโยชนใหสงทรัพยสินนั้นคืน สวนหลักประกันนั้น ให
พนักงานเจาหนาที่จัดการสงคืน หรือหักคาเสียหายบางสวน หรือริบเมื่อไมสง
ทรัพยสินคืน
7.4 การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดหรือนําไปใชประโยชนของทางราชการ
7.4.1 หากทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไว มีลักษณะไมเหมาะสมที่จะเก็บรักษาไวหรือ
หากเก็บไวจะเปนภาระแกทางราชการ ไดแก ทรัพยสินที่เปนของสด ของเสีย
ไดสกปรก เลอะเทอะ มีน้ําหนักมาก ไมสะดวกตอการขนยาย มีสภาพ
อันตราย
หรือตองเก็บรักษาไว
เฉพาะเพื่อรักษาคุณภาพของตัวทรัพย
(ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินกําหนดเปนประเภท ๆ ไป) เลขาธิการ
ป.ป.ส. อาศัยอํานาจตามมาตรา 24 วรรคสอง อาจสั่งใหนําทรัพยสินนั้นออก
ขายทอดตลาดแลวนําเงินเก็บรักษาไว หรือสั่งใหนําไปใชเพื่อประโยชนของ
ทางราชการแลวรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินทราบ
7.4.2 สวนราชการที่เลขาธิการ ป.ป.ส. จะอนุญาตใหนําทรัพยสินไปใชประโยชน
ตองเปนสวนราชการที่มีหนาที่ปราบปรามยาเสพติด หรือทําหนาที่ตรวจสอบ
ยึด หรืออายัดทรัพยสินตามกฎหมายนี้เทานั้น
7.4.3 ในกรณีตองคืนทรัพยสินที่ไดสั่งใหขายทอดตลาดหรือนําไปใชประโยชนแกเจา
ของ มาตรา 24 วรรคสี่ กําหนดใหชดใชคืนตามราคาที่ไดจากการขาย
ทอดตลาด หรือชดใชคืน ทรัพยสินนั้นพรอมคาเสียหายและคาเสื่อมสภาพ
จากเงินของกองทุนแลวแตกรณี
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7.5 การสงคืนทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไว เมื่อการยึดหรืออายัดสิ้นสุดลงและตองคืนทรัพยสิน
ใหแกเจาของเพราะเหตุมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือมีคําพิพากษาถึงที่สุด ใหยกฟองในคดีที่ตองหา
นั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินมีคําสั่งใหคืนทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไวชั่วคราวหรือศาลมี
คําสั่งที่สุดไมริบทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไว ตามมาตรา 33 และกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2535)
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคืนไวดังนี้
7.5.1 เมื่อการยึดหรืออายัดสิ้นสุดลงใหสํานักงาน ป.ป.ส. แจงผูมีสิทธิริบทรัพยสิน
คืนตามที่อยูหลังสุดในสํานวนสอบสวนทราบ เพื่อมารับทรัพยสินดังกลาวคืน
ไป และแจงถอนการยึดหรืออายัดไปยังนายทะเบียนหรือเจาหนาที่ ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบในการจดทะเบียนโดยเร็ว
7.5.2 กรณีไมปรากฏเจาของทรัพยสิน ใหสํานักงาน ป.ป.ส.ประกาศหนังสือพิมพ
รายวัน 2 ฉบับ 2 วันติดตอกัน เพื่อใหผูอางเปนเจาของทรัพยสินมาขอรับ
ทรัพยสินคืน
7.5.3 การยื่นคํารองขอรับทรัพยสินคืน ใหแนบเอกสารหลักฐานแสดงการเปน
7.5.4 เจาของทรัพยสิน หรือกรณีเจาของตายใหยื่นใบมรณบัตรและคําสั่งศาล
ที่ตั้งผูจัดการมรดก
7.6 การสิ้นสุดของทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไว และเปนกรณีตองคืนทรัพยสิน สรุปไดดังนี้
7.6.1 คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวินิจฉัยคืน(มาตรา 16 และ 22)
7.6.2 ยึดอายัดไวเกิน 1 ป (พนักงานอัยการตองมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี/
ฟองคดีไมชากวา 1 ป ตามมาตรา 22 วรรคหนึ่ง)
7.6.3 พิพากษาถึงที่สุดยกฟอง (มาตรา 22 ,มาตรา 23)
7.6.4 ไมไดยื่นขอรับกอนศาลชั้นตนมีคําพิพากษา(มาตรา 27)
7.6.5 ไมไดยื่นขอริบทรัพยสินเพิ่มเติมกอนคดีถึงที่สุด(มาตรา 27)
7.6.6 ศาลไตสวนไมสั่งริบ(มาตรา 29)
7.7 การสิ้นสุดของการยึดอายัดทรัพยสิน กรณีตกเปนของกองทุน
7.7.1 ศาลสั่งริบ(มาตรา 29)
7.7.2 มาตรา 32 (1) ทรัพยไมปรากฎเจาของและไมมารับคืนเกิน 1 ป
(หลังอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือคดีพิพากษาถึงที่สุดยกฟอง)
(2) ผูตองหา/จําเลย หลบหนีเกิน 2 ป จับตัวไมได
(3) ผูตองหา/จําเลย ตายเกิน 2 ป และทายาทชี้แจงไมได
ตอนที่ 4 สรุปขั้นตอนการสอบสวนและการยึดทรัพยสิน
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1. การสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการตรวจสอบทรัพยสิน
1.1 สํานวนคดีอาญาทั่วไป และคดีที่ทรัพยสินของกลางในคดียาเสพติดหากใช พ.ร.บ.
มาตรใหใชอํานาจตามมาตรา 30 เพื่อขอใหอัยการริบ เปนหนาที่ที่พนักงานสอบสวน ฝายตํารวจที่
จะตองมีความเห็นในสํานวนการสอบสวนที่จะขอใหอัยการริบ
1.2 สํานวนตรวจสอบทรัพยสินเปนหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ ในทางปฏิบัติ
เลขาธิการ ป.ป.ส.จะแตงตั้ง พงส.บช.ปส.รวมกับเจาพนักงาน ป.ป.ส.รวมสอบสวนตรวจสอบทรัพยสิน
และพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจะตองไดรับการแตงตั้งจากนายกรัฐมนตรี
2. ขั้นตอนการทําสํานวนการสอบสวน
2.1 เมื่อผูจับกุมหรือผูสืบสวนพิจารณาเห็นวาการจับกุมคดียาเสพติดรายใดที่ผูจําหนายผูผลิต
เปนตัวการสําคัญ มีทรัพยสินจํานวนมากสามารถยึดพาหนะ รถยนต รถจักรยานยนต เงินสด สมุดเงิน
ฝาก โฉนดที่ดิน ทรัพยสินอสังหาริมทรัพย ที่ดิน บาน ใหผูจับกุมหรือผูสืบสวนรายงาน ป.ป.ส.โดย
ดวนที่สุด
2.2 กรณีผูสืบสวนจับกุมสามารถจับกุมผูตองหาคดียาเสพติด และครบเงื่อนไขตามกฎหมาย
พ.ร.บ.มาตรการ และจะตองดําเนินการตาม ขอ 2.1 มีหลักเกณฑ คือ
2.2.1 ตกเปนผูตองหา สามารถจับกุมตัวไดหรือหลบหนีแตไดออกหมายจับไวแลว
2.2.2 ขอหาใน 8 ฐาน(ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย ครอบครองเพื่อจําหนาย สมคบ
สนับสนุน ชวยเหลือ หรือพยายามกระทําผิดดังกลาว)
2.2.3 ยาเสพติด21 ชนิดตามกฎกระทรวง ใหเสนอสั่งตรวจสอบทรัพยสินได หากพบ
ทรัพยสินขณะเกิดเหตุจับกุมใหผูสืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวน ดําเนิน
การยึด หรืออายัดไว
ยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยเหตุจาก ป.อาญา หรือ ป.วิ.อาญา "ทรัพยสินหรือ สิ่งของไดมา
จากการกระทําความผิดหรืออาจใชเปนพยานหลักฐานในคดีได" บันทึกแลวรายงานเลขาธิการ ป.ป.ส.
พิจารณา
2.3 เมื่อรายงานเปนหนังสือแลวควรประสานทางปฏิบัติไปทางโทรศัพท พรอมสงรายละเอียด
เบื้องตน ไดแก บันทึกการตรวจคนจับกุม บันทึกการตรวจยึดทรัพยสิน และเอกสารที่เกี่ยวของ เชน
สําเนาสมุดฝากเงิน สําเนาทะเบียนทรัพยสิน สําเนาโฉนด ฯลฯ สงตรงไปที่กองยึดทรัพยสิน สํานักงาน
ป.ป.ส. โทรศัพท 02-2459088 (ตัวอยางรายละเอียดอยูในผนวกทายหนังสือ)
2.4 จากนั้นให พงส. รายงานไปยัง ผบช.ปส. ภายใน 48 ชั่วโมง เมื่อรายงานไปแลวการ
สอบสวนในคดีอาญาก็ดําเนินการไปตามปกติคดีไดที่
ผบช.ปส.เห็นเปนคดีสําคัญจะสงนายตํารวจ
ระดับสารวัตรไปใหคําแนะนําในคดีนั้นก็ได หากจะให พงส.บช.ปส.ดําเนินคดีฝายเดียว หรือรวม
สอบสวนดวย ใหเสนอขออนุมัติ สํานักงานตํารวจแหงชาติสั่งการแลวแตกรณี สวนการทําสํานวนยึด
ทรัพยสินทาง ป.ป.ส.จะสงพนักงานเจาหนาที่มาทําการสํารวจตรวจสอบยึดทรัพย และทําสํานวนยึด
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ทรัพยสิน แตผูจับกุมและพนักงานสอบสวนจะตองรวบรวมขอมูลใหไดรายละเอียดมากที่สุดเพื่อใหฝาย
ตรวจสอบทรัพยสินทราบโดยเร็ว
2.5 ใหพนักงานสอบสวน หรือผูสืบสวนรายงานหลักฐาน หรือ รองรอย หรือเบาะแส ทรัพยสิน
ของผูตองหาที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหพนักงานเจาหนาที่ใหมากที่สุด จะเปน
ประโยชนตอการตรวจยึดมากยิ่งขึ้น
กรณีไดสอบสวนดําเนินคดีอาญาและสรุปสํานวนความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไปแลว ใหสําเนา
รายงานการสอบสวน บัญชีของกลาง บันทึกตรวจยึดของกลางที่ไดตรวจยึดเพิ่มเติม (ถามี) ให
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาดวย เพื่อจะไดมีความเห็นตรงตามความเห็นหัวหนา พงส.
2.6
ในสํานวนบางสํานวนที่นํา พ.ร.บ.มาตรการมาใชอาจไมมีการตรวจสอบทรัพยสินที่
เกี่ยวเนื่องกับการกระทําผิดที่คณะทํางานเจาหนาที่ไดทําการตรวจสอบ ซึ่งอาจจะมีเฉพาะของกลางที่
ยึดในครั้งแรกไดเทานั้น ดังนั้นเมื่อพนักงานสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนทรัพยสินที่ใชในการกกระทํา
ผิดหรือเปนอุปกรณใหไดมาจากในการกระทําผิด หรือมีไวเพื่อใชในการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ใหพนักงานสอบสวนมีความเห็นในสํานวนทางสอบสวนเสนอพนักงานอัยการยื่นคํารองขอรับทรัพยสิน
ตาม ม.30 ได ซึ่งกรณีนี้ทรัพยสินก็จะตกเปนของกองทุน
3. การทําสํานวนตรวจสอบทรัพยสินของพนักงานเจาหนาที่
3.1 ตองเริ่มตั้งแตผูสืบสวนหรือผูจับกุม มีรายละเอียดของกลางทรัพยสินตางๆ โดยเฉพาะ
หากมีการสืบสวนใหทราบการซุกซอนเงินหรือทรัพยสิน มีทรัพยสินใดบางก็จะเปนการดียิ่ง เชน บัญชี
เงินฝากฐานะความเปนอยู พฤติการณในการคา ซึ่งจําเปนที่ทางพนักงานสอบสวนจะตองรวบรวม
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยสินของผูตองหาในคดียาเสพติดไว
4.3 กอนที่จะมีการตรวจสอบ
พนักงานเจาหนาที่ยังไมมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในราย
ละเอียดไดมาก จึงเปนหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจทั้งผูสืบสวน ผูจับกุม จะเปนผูใหขอมูลในทางลับหรือ
ประสานการปฏิบัติเพื่อนําไปสูการขอใหมีคําสั่งตรวจสอบทรัพยสินจากเลขาธิการ ป.ป.ส. และ
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
3.3 การพิจารณาของ เลขาธิการ ป.ป.ส.และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินคือ
3.3.1 มีคําสั่งใหตรวจสอบทรัพยสินของผูตองหาและผูอื่น
3.3.2 มีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินไวชั่วคราว
3.3.3 มอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งไวแลวดําเนินการ
แทน ซึ่งอาจเปนพนักงานสอบสวนที่นายกรัฐมนตรีไดแตงตั้งไวแลวก็ได
3.4 การดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่ ไดแก
3.4.1 ยึด อายัดทรัพยสิน ตามคําสั่งของเลขาธิการ ป.ป.ส.หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสิน
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3.4.2 สอบปากคําผูตองหาและผูเกี่ยวของ
3.4.3 ติดตามรองรอยหารายละเอียดหลักฐานทางการเงินและทรัพยสิน
3.4.4 สรุปสํานวนเสนอคณะกรรมการพิจารณา
3.5 คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวินิจฉัยสํานวนตรวจสอบทรัพยสินเพื่อเสนอพนักงาน
อัยการคดีอาญา คดียาเสพติดคดีนั้น ๆ
3.6 เปนหนาที่ของพนักงานอัยการที่จะยื่นคํารองขอใหศาลสั่งริบทรัพยสินที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทรัพยสินวินิจฉัยและมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดไว
3.7 ศาลไตสวนและมีคําสั่ง และดําเนินการตามที่ไดกลาวมาแลว

4. สรุปขั้นตอนของการริบทรัพยสิน

มาตราการริบทรัพยสิน ภายใตเงื่อนไข

1.เปนผูตองหา
2.ชนิดยาเสพติด 25 ชนิด
3.ฐานความผิด 9 ฐาน

การริบทรัพยสินของกลาง
ในคดียาเสพติด

การริบทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับ
การกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

1.เกี่ยวของกับการกระทําผิด
2.เอื้ออํานวยในการกระทําผิด

กรณีเรงดวนเลขาธิการ ป.ป.ส.
สั่งใหคณะพนักงานเจาหนาที่เขา
ดําเนินการทําสํานวนตรวจสอบ
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การสอบสวนเปนไปตาม ป.วิอาญา
พงส. เสนออัยการพิจารณาขอใหริบ
ทรัพยสิน
อัยการอาศัยมาตรา 30 เพื่อใหขอให
ศาลมีคําสั่งริบทรัพย

ทรัพยสินแทนคณะกรรมการตาม
แนวทางกฎกระทรวง ฉบับที่ 3
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
พิจารณาสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน
พิจารณาสํานวนให เลขาธิการ ปปส.
เสนออัยการเพื่อยื่นคํารองตอศาล
ขอใหศาลมีคําสั่งริบทรัพยสิน

ศาลมีคําสั่ง

ศาลมีคําสั่ง
ทรัพยสินตกเปนของกองทุน

5. ผลประโยชนและผลตอบแทนจากการริบทรัพยสิน
5.1 ทรัพยสินที่ไดมีคําสั่งยึด หรืออายัด เลขาธิการอาจสั่งใหนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด
หรือนําไปใชประโยชนของทางราชการได
ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินกําหนด กลาวคือ เจาหนาที่สวนราชการอาจขอนําทรัพยสินไปใชประโยชน ตองมีหนังสือ
ชี้แจงอํานาจหนาที่ วัตถุประสงคขอไปใช ประเภททรัพยสิน เหตุผลความจําเปน ระยะเวลาที่ขอใช
การดูแลรักษาและความรับผิดชอบ
5.2 ทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนปองกันปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2534
สามารถนํา
ทรัพยสินของกองทุนไปใชประโยชนในการปองกันปราบปรามยาเสพติดได ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินกําหนด
5.3 ผูที่ชี้แนะ ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงตัวทรัพยสิน แหลงที่มา หรือสถานที่ตั้งของ
ทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีขอมูล คือ พยานหลักฐานพอสมควรก็
สามารถใชเปนประโยชนในการตรวจสอบทรัพยสินจนมีผลใหทรัพยสินตกเปนของกองทุน
โดยจะ
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พิจารณาจายใหไดไมเกินรอยละ 15 ของเงินที่คํานวณไดจากราคาทรัพยสินที่ประเมินไดในวันยึด หรือ
อายัด หรือบอกราคาที่ไดจากการขายทอดตลาดแลวแตกรณี หักคาใชจายในการประเมินหรือขาย
ทอดตลาดนั้น
5.4 เงินรางวัลผูทําหนาที่สืบสวนสอบสวน จับกุมผูกระทําผิด และเจาหนาที่ตรวจสอบ
ทรัพยสิน จนมีผลใหทรัพยสินตกเปนของกองทุน ใหพิจารณาจายไมเกิน รอยละ 25 ของเงินที่คํานวณ
ไดจากราคาทรัพยสินที่มีการประเมินในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือบอกราคาทรัพยสินที่ไดจากการ
ขายทอดตลาดแลวแตกรณี หักคาใชจายประเมินและขายทอดตลาดออก แตตองไมเกินจํานวนที่
คณะกรรมการกําหนดไว กรณีไมมีผูชี้แนะ ใหนํามาจายผูเกี่ยวของในรอยละไมเกิน 40
ในทางปฏิบัติ เงินรอยละ 40 ของทรัพยสินที่ริบไดจะเปนเงินรางวัล โดยจะแบงเงินรางวัล
ออกเปน 10 สวน จายใหผูจับ 5 สวน พนักงานสอบสวน 1 สวน พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
ทรัพยสิน 4 สวน
5.5 การขอนําทรัพยสินไปใชประโยชน ใหหัวหนาสวนราชการมีหนังสือแจงความจํานงไปยัง
เลขาธิการ โดยใหมีรายละเอียด ดังนี้
5.5.1 หนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการนั้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน
ประสงคจะขอนําทรัพยสินไปใชประโยชน
5.5.2 ประเภทของทรัพยสินที่จะขอนําไปใชประโยชน
5.5.3 เหตุผลและความจําเปนที่จะขอนําทรัพยสินไปใชประโยชน
5.5.4 ลักษณะและระยะเวลาที่ขอการใชประโยชน
5.5.5 การดูแลรักษาและความรับผิดชอบในกรณีเกิดชํารุดบกพรอง เสียหาย หรือ
สูญหาย
6. ปญหาในการปฏิบัติ ปญหาการประสานงาน และแนวทางการแกไข
6.1 การริบทรัพยสินตาม ม.27 ไปผูกกับคดีอาญาหรือคดีประธาน ดังนั้นเมื่ออัยการสั่งไม
ฟอง หรือศาลยกฟอง หรือไมลงโทษผูกระทําผิด จะทําใหการริบทรัพยสินยกเลิกไปทันที โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง กรณีเดิมจับกุม ตั้งขอหามีไวครอบครอง เพื่อจําหนาย ตอมาหากชั้นสอบสวนหรืออัยการ
สั่งไมฟองขอหามีไวครอบครอง เพื่อจําหนาย ดังนั้น เพียงขอหามีไวครอบครองเฉย ๆ จะทําใหคดีที่
สอบสวนเพื่อขอริบทรัพยสินจะตกไปทันที ดังนั้นทางแกไขผูจับกุม พนักงานสอบสวน และอัยการ
จะตองประสานการปฏิบัติโดยใกลชิด เพื่อไมใหเสียรูปคดี
6.2 ปญหาพนักงานสอบสวนของ บช.ปส. มีจํานวนนอย คดียาเสพติดมีมาก ทําใหการ
สอบสวนตาม พ.ร.บ.มาตรการนี้ไมไดผลเทาที่ควร ซึ่งขณะนี้ไดกระจายอํานาจหนาที่มาให พงส.ของ ภ.
และ น. จะทําใหการดําเนินคดีคลองตัวมากขึ้น ซึ่ง พงส.ของ บช.ปส.จะเลือกสอบสวนเฉพาะคดีที่
สําคัญ ๆ เทานั้น
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6.3 เมื่อผูสืบสวนผูจับกุม พงส. และพนักงานอัยการพบเหตุเกี่ยวกับทรัพยสินของผูกระทําผิด
จํานวนมาก แตไมไดแจงไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส.เพื่อขอใหดําเนินการตรวจสอบยึดทรัพยสินทําใหเสีย
โอกาสที่จะริบทรัพยสินดังกลาวไป ควรมีการประสานการปฏิบัติโดยใกลชิด
6.4 ปญหาและการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสิน พงส.ตองสงมอบสําเนาเอกสาร
หลักฐานทางคดีที่เกี่ยวกับทรัพยสินใหพนักงานเจาหนาที่หรือกรณีพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
หลักฐานรองรอยทางการเงินที่เกี่ยวกับคดียาเสพติด ก็ใหสงหลักฐานใหพนักงานสอบสวนประกอบ
คดีอาญาดวยจะทําใหการดําเนินคดีอาญากับการริบทรัพยสินเปนไปในแนวทางเดียวกัน
6.5 การรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ความเปนอยู บานพักอาศัย กรรมสิทธิ์ สิทธิ
ครอบครองที่ดิน
ยานพาหนะ
บัญชีเงินฝากธนาคารของผูตองสงสัยอยางระบบและถูกตอง
ประกอบการสืบสวนดําเนินการจนมีหลักฐานแนนแฟน เพื่อที่จะใชยืนยันในการดําเนินการตาม ม.6
และ ม.8 ได ดังนั้นมีความจําเปนที่ฝายสืบสวนหรือศูนยปราบปรามยาเสพติดของทุกหนวยจะตอง
จัดทําระบบขอมูล ดังกลาว
เมื่อมีการจับกุมหรือกอนจับกุมใหพนักงานสอบสวนตรวจสอบ สอบถามพฤติการณของผูนั้นไป
ยังหนวยงานที่เกี่ยวของ หากมีประวัติจากหนวยงานอื่นมาประกอบก็จะทําใหสํานวนการสอบสวนมี
น้ําหนักมากขึ้น
แตหากมีหนังสือถามไปแตไมพบประวัติก็ไมควรนําเอกสารนั้นไวในสํานวนการ
สอบสวน เพราะเอกสารดังกลาวจะไมมีประโยชนตอรูปคดีแตอยางใด
6.7 ผูจับกุมมักจะไมสนใจหรืออาจไมเขาใจเรื่องเกี่ยวกับที่ทําการตรวจสอบทรัพยสินของผู
ตองหาในคดียาเสพติด ไมวาจะเปนทรัพยสิน “เกี่ยวของกับการกระทําผิดหรือเอื้ออํานวยในการ
กระทําผิด หรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทําผิดในคดียาเสพติด” ทําใหผูตองหาที่มีทรัพยสินที่ได
มาจากกระบวนการคายาเสพติดไมถูกริบ ผูตองหาจึงไมเกรงกลัวกระทําผิด เพราะรายไดจากการคา
ยาเสพติดไดผลตอบแทนสูงมาก ดังนั้นจําเปนที่ผูจับกุม พนักงานสอบสวนจะตองสนใจที่จะใช
กฎหมายมาตรการเปนเครื่องมือในการทํางานใหมากกวาที่ผานมา
6.8 งานอํานวยการในศูนยปองกันปราบปรามยาเสพติด มีประโยชนตอฝายปฏิบัติการเปน
อยางมาก ดังนั้นตองใหความสนใจที่จะตองเก็บประวัติ พฤติการณ ของกลุมผูคา ขบวนการคา วิธี
การคา ฯลฯ ของกลุมผูคาไวอยางมีระบบและกระทําโดยตอเนื่อง และนํามาใชใหไดผล
6.9 ผูบังคับบัญชาจะตองใหความสนใจ ศึกษาตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของกับยาเสพติด เพื่อ
กําหนดนโยบายหรือใหแนวคิด หรือใหแนวทางการทํางานกับฝายอํานวยการและปฏิบัติการ โดย
จะตองผสมผสานงานปองกัน งานปราบปราม งานสืบสวน งานสอบสวน งานชุมชนสัมพันธ งาน
รณรงคปองกันปราบปราม และจะตองชี้นําหรือชักจูงชุมชนเขามารวมการแกปญหายาเสพติดในชุมชน
ของตนใหได
ประการสําคัญการใหความสําคัญตอระบบการรวมงานบุคคลที่เกี่ยวของกับงาน
ยาเสพติด คือ “หัวใจของความสําเร็จ”
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บทที่ 3
แนวทางการขยายผลการสอบสวน
โดยอาศัยหลักการดําเนินคดีอาญาทั่วไป
***************
ตอนที่ 1 การดําเนินคดีอาญาทั่วไป
1. วิธีการสอบสวนขยายผลคดียาเสพติด
การสอบสวนขยายผลโดยอาศัยหลักการดําเนินคดีอาญาทั่วไป อาจแยกเปน
1.1 ขยายผลจากผูเสพไปยังผูคารายยอย
1.2 ขยายผลจากผูขายรายยอยไปถึงผูคารายกลาง รายใหญ
1.3 ขยายผลจากผูคารายกลาง ไปรายใหญ ไปยังผูสนับสนุน ไปยังตัวการ ฯลฯ
1.4 ขยายผลจากการสืบสวนหาขาวโดยหลักการสืบสวน เชน ตํารวจปลอมตัวไปเปน
ผูคา ผูเสพ อาจใชวิธี เฝาจุด สะกดรอย นกตอ เขาเกลียว ฯลฯ
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1.5 ขยายผลจากแหลงขาวจนถึงไปถึงผูคาหรือขยายผลโดยวิธีการสอบสวนจากคดีอื่น ๆ ให
เชื่อมโยงไปถึงนายทุน ฯลฯ
ทั้งหมดนี้เปนเพียงวิธีการที่ทางพนักงานสอบสวนจะตองใชยุทธวิธีการสืบสวนสอบสวนในทุก
รูปแบบ จึงจะไดผล หากพนักงานสอบสวนขาดความอดทน ไมมีทีมงานที่ดี ไมสนใจที่จะติดตาม
พฤติการณของผูคา ผูขาย การขยายผลก็จะไมไดผล หรือไมสามารถดําเนินการได จากประสบการณ
ของผูเขียน จึงใครขอแนะนําแนวทางการสอบสวนขยายผล ตั้งแตการรวบรวมพยานเอกสารการ
สอบสวนพยานบุคคล การรวบรวมพยานวัตถุของกลาง และการทําสํานวนการสอบสวนในโอกาส
ตอไป
2. การรวบรวมพยานเอกสาร
2.1 การจัดทําสารบบงานดานปองกันปราบปรามยาเสพติด ตั้งแตประวัติผูเสพ ผูจําหนายราย
ยอย รายกลาง รายใหญ ผูสนับสนุนไวโดยละเอียด ตั้งแตชื่อ นามสกุล ชื่อเลน ชื่อปลอม ชื่อที่เรียกใน
ขบวนการคา ฉายา หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน อาชีพ ฐานะทางการเงิน ตําหนิรูปพรรณ
บุคลิกลักษณะ อาชีพ ความสัมพันธกับบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลอื่นและบุคคลที่เกี่ยวของกับ
ขบวนการคายาเสพติด พฤติกรรมที่โดดเดน จุดดอย จุดเดนในบุคลิก ญาติพี่นอง สถานะทางครอบครัว
สถานที่อยูทุกแหง แผนที่แสดงที่อยู ยานพาหนะที่ใช ชนิด ประเภท ยี่หอ สี ซื้อจากที่ใด บางครั้งอาจซื้อ
ดวยเงินสด โดยใชเงินจากที่ไดจากการคายาเสพติดมาฟอกเปนทรัพยสินอื่นๆ ประวัติที่เคยถูกตรวจคน
มาแลวกี่ครั้ง การถูกจับกุม การถูกดําเนินคดี สิ่งเหลานี้ ลวนมีประโยชนตอการสืบสวนสอบสวนทั้งสิ้น
จะตองรวบรวมไวใหพรอม
2.2 การมอบหมายงานการสืบสวน เพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจทําการสืบสวนพฤติกรรมผูเกี่ยว
ของกับยาเสพติดในเขตพื้นที่รับชอบนั้น หัวหนาหนวยงานจะตองออกเปนคําสั่งของหนวยงานใหผูใด
สืบสวนบาง สืบสวนในพื้นที่ใด รายละเอียดที่ใหสืบสวน ควรออกเปนคําสั่งใหชัดเจน สิ่งที่สําคัญที่สุดผู
ที่ไดรับมอบหมาย จะตองรายงานผลการสืบสวนโดยตอเนื่อง เมื่อไดรายละเอียดในการสืบสวนทุกครั้ง
หัวหนาสถานีตํารวจหรือผูที่สั่งการใหสืบสวนหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมเรื่องนี้จะตองสั่งการทุก
ระยะ และใหเก็บรวบรวมไวในประวัติของบุคคลที่เกี่ยวของไวโดยตอเนื่อง
ผูเขียนใชวิธีการแบงพื้นที่เปนหมูบานหรือเปนเขต ๆ ใหครอบคลุมทั้งพื้นที่ โดยแตละหมูบาน
หรือแตละเขตจะมอบหมายใหเจาหนาที่ตํารวจแตละนายรับผิดชอบทําการสืบสวน ตองจัดทําแผนที่
รับผิดชอบ มีรายงานประวัติบุคคลที่มีประวัติอาชญากรมีขอมูลทองถิ่น ฯลฯ หลักการบริหารการ
สืบสวนใหมีประสิทธิภาพก็คือ เบี้ยเลี้ยงที่จายใหเปนประจํานั้น ควรใชการเก็บประวัติจัดทําขอมูล
ดังกลาว รวมทั้งจัดทําขอมูลทองถิ่น เปนผลงานการจายเบี้ยเลี้ยง หากตํารวจผูใดไมจัดทําก็จะไมจาย
เบี้ยเลี้ยงให ถาเรียบรอยตามภารกิจก็จะจาย หลักที่จะทําใหงานนี้บรรลุผลก็คือตองมอบหัวขอขาวสาร
ใหสืบสวนอยางมีระบบ ใหมีการรายงานการสืบสวนทุกระยะ ขาวความเคลื่อนไหวของผูคายาเสพติด
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มีความสําคัญที่สามารถนําไปรวบรวมในสํานวนได ขอใหระลึกเสมอวาผูคาที่กระทําโดยตอเนื่องนั้น
การเก็บรวบรวมขอมูลไวสม่ําเสมอตอเนื่องจะเปนพยานเอกสารที่ใชสนับสนุนการกระทําผิดของ
ผูตองหาใหมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้น ศาลจะรับฟงเปนพยานแวดลอม เพราะศาลจะยึดแนวทางที่วา เมื่อ
โจทกไมมีสาเหตุโกรธเคืองกับจําเลยมากอนยอมจะไมรวมหัวกันสรางพยานหลักฐานขึ้นมาปรับปรํา
จําเลย
2.3 วิธีการสืบสวนหาขาวผูคานั้น ผูสืบสวนหรือผูไดรับมอบหมายจะตองใชหลักการสืบสวน
กลาวคือ อาจใชวิธีเฝาจุด สะกดรอย นกตอ หรือใชสายลับเขาไปหาขาว เมื่อไดขาวการลักลอบ
การคา จากนั้นก็ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาสั่งการ หรือใหเก็บไวเปนหลักฐาน ดังนั้น เพื่อใหทาง
อัยการ ศาล เชื่อถือหลักฐานการรายงานจะตองมีการลง ปจว.ไวเปนหลักฐาน มีการลงรับในงานสาร
บรรณทุกครั้งก็จะเปนการดี กรณีที่บางครั้งหากระหวางเฝาจุดพบมีการติดตอระหวางผูเสพกับผูขาย
เปนประจํา ก็อาจใชกลองถายรูประยะไกล(กลองที่มีซูม)หรือใชวิธีเฝาจุดเพื่อถายภาพ หรือถายวีดีโอ
ไวเปนหลักฐาน และสรุปการรายงานวิธีการไวเปนหลักฐานก็สามารถนํามาเปนพยานประกอบสํานวน
ไดเปนอยางดี
2.4 หากมีหลักฐานเพียงพอนาเชื่อถือวา บุคคลนั้นอาจนํายาเสพติดซุกซอนไวในบริเวณบาน
หรือสถานีใด ๆ ก็ตาม เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับรายงาน ก็ควรสั่งการใหฝายสืบสวนหรือฝายปราบปราม
ไปดําเนินการยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอหมายคนไปทําการตรวจคนบานของผูคาหรือ
แลวแตกรณี
สถานที่ที่สงสัย หนวยงานใดมีเจาพนักงานที่มีบัตรเจาหนาที่ ป.ป.ส. ก็ใหสั่งการบุคคลนั้นเขาไปตรวจ
คนโดยไมตองขอหมายศาล คํารองที่ยื่นตอศาลตองมีเหตุผลสอดคลองกับรายงานการสืบสวนของผู
สืบสวน
เมื่อศาลออกหมายคนใหก็ใหนําหมายคนไปทําการคน หากพบยาเสพติดหรือของผิด
กฎหมายอื่น ๆ ก็ตองจัดทําบันทึกการตรวจคนใหละเอียด
กรณีไมพบยาเสพติดหรือไมพบสิ่งของผิดกฎหมาย ผูที่เปนหัวหนาทําการคนจะตองบันทึกการ
ตรวจคนใหละเอียด
หากไมพบของผิดกฎหมายก็ระบุวานาจะเปนเพราะอะไร
กรณีที่พบ
พยานหลักฐานที่เปนประโยชนตอการดําเนินคดีก็ควรยึดมาเปนหลักฐานไว เชน รายชื่อลูกคา ซอง
พลาสติกที่ใชใสยาบา ผาเทปหอพันยาบา ฯลฯ ใหบันทึกประกอบและใหลงรายละเอียดในบันทึกการ
ตรวจคน ใหผูตรวจคนรายงานผลการตรวจคนตอผูบังคับบัญชาทราบใหนําผลการตรวจคนไปลง ปจว.
ไวเปนหลักฐานดวย และหากไปทําการคนหลายครั้ง แตไมพบสิ่งของผิดกฎหมายก็ตองรายงานให
ปรากฎสาเหตุและรายงานเก็บหลักฐานไวทุกครั้ง
2.5 พยานเอกสารที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชน สําเนาบัญชีเงินฝาก รายละเอียดการติดตอทาง
โทรศัพทบัญชีติดตอลูกคา การซื้อสิ่งของเครื่องใชราคาแพง เชน ยานพาหนะรถยนต ฯลฯ แตไมมี
รายไดประจํา ประเด็นนี้เมื่อทําการรวบรวมพยานเอกสารไดแลว ก็ควรรวบรวมไวเปนพยานอีกทาง
หนึ่ง โดยเฉพาะรายงานฝายสืบสวน มีความสําคัญมาก
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3. การรวบรวมพยานบุคคล
3.1 ผูเขียนจะเนนการสอบสวนพยานบุคคลที่เปนผูเสพเพื่อขยายผลจับกุมผูขาย
การสอบ
ผูเสพเปนพยาน ซึ่งถือวาเปนประจักษพยานนั้นเมื่อมีการจับผูเสพยาเสพติด การสอบผูเสพเปน
พยานเพื่อจะใชเปนหลักฐานดําเนินคดีกับผูจําหนายนั้น ไมมีกฎหมายหามมิใหรับฟงพยานโจทกที่ตก
เปนผูตองหา (เทียบฎีกาที่ 203/2531) ไมมีกฎหมายหามมิใหฟงคําซัดทอดของผูกระทําผิดดวยกัน
หากพยานนั้นชอบดวยเหตุผล (เทียบฎีกาที่ 2802 – 2805/31) คําซัดทอดจําเลยที่ 2 ใหการตอ
พนักงานสอบสวน กับที่ในวันที่จับกุมจําเลยที่ 1 เปนการยากที่จะปรุงแตงไวตอสูคดีหรือปรักปรําจําเลย
คําใหการชั้นสอบสวนของผูกระทําผิดดวยกันก็ไมมีกฎหมายหามมิใหศาลไมรับฟง (ฎีกาที่ 937/2536)
การสอบพยานนั้น ผูติดยายอมเกรงกลัวจะไมใหการตรงๆ ซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะ
ตองใชเทคนิคในการสอบสวน กลาวคือพยานอาจไมกลาบอกชื่อจริง ก็อาจสอบเพียงชื่อเลนที่เปนที่รูจัก
กันอยูทั่วไป รวมทั้งตองสอบตําหนิรูปพรรณรายละเอียดเกี่ยวกับตําหนิรูปพรรณก็ดี ชื่อเลนนามแฝงก็ดี
ตองใหตรงกับประวัติผูจําหนาย รายงานการสืบสวน รายงานการขอหมายคน บันทึกการตรวจคน
รายงานผลการตรวจคน การลง ปจว.ฯลฯ ประเด็นนี้เปนเรื่องสําคัญที่รายงานตองใหสอดคลองกัน เพื่อ
แสดงวาเปนผูขายที่ฝายเราติดตามพฤติการณอยางตอเนื่อง
3.2 วิธีการสอบสวนพยานจากผูเสพนั้น ตองสอบใหตรงประเด็นวามีการจําหนายและใหได
ขอเท็จจริงหรือรายละเอียดที่พยานไปซื้อมา และผูขายไดขายใหสอบสวนวิธีการขายหรือวิธีการซื้อ การ
จายเงิน การรับยาเสพติดใหสอบประวัติของพยาน เริ่มตั้งแตเริ่มเสพ เสพมานานเพียงใด ผูตองหาราย
นี้ซื้อโดยวิธีใด ที่ไหน อยางไร เมื่อใด ระบุวันเวลา สถานที่เกิดเหตุ จํานวนที่ซื้อแตละครั้ง ราคาที่ซื้อ
ซื้อแลวนําไปเสพเองหรือนําไปใชที่ใด
ขณะถูกจับกุมตัวตองสอบใหชัดวาเปนของกลางที่ซื้อจาก
ผูตองหา ประการสําคัญมูลเหตุจูงใจที่ยอมเปนพยานใหก็ควรสอบไวดวย
เมื่อสอบปากคําเรียบรอยแลว ใหพยานชี้ของกลาง ชี้ที่เกิดเหตุ ชี้ภาพคนขาย หรือใชเทคนิคการ
นําไปดูตัวไดก็จะดีและใหสอบประกอบคําใหการ วิธีการซื้อ จุดที่ซื้อ รายละเอียดตาง ๆ นี้ ใหถายรูป
ประกอบใหเห็นขั้นตอนของการจําหนาย ภาพถายบานหรือสถานที่จําหนายจะไปสัมพันธสอดคลองกับ
ประวัติของผูคาที่ตํารวจประจําหมูบานหรือเขตจัดสารบบไว จะตรงกับรายงานการสืบสวนที่ผูสืบสวน
ไดเก็บไวในสาระบบโดยตอเนื่อง
ประเด็นสําคัญที่เปนปญหาคือ การชี้ตัวผูตองหา
พยานซึ่งเปนผูตองหาเสพหรือมีไว
ครอบครอง อาจถูกจําคุกอยูในเรือนจํา การนําตัวมาชี้ตัวคงยุงยาก วิธีปฏิบัติอาจใหมีการดูตัวเสียแต
แรกที่ถูกควบคุมตัวอยูที่สถานีตํารวจ ในเมื่อพยานเคยซื้ออยูเปนประจําจนรูจักกัน กรณีนี้ไมนาจําเปน
จะตองชี้ตัว
แตเพื่อใหมีการยืนยันก็ใหมีการชี้ภาพหรือยืนยันตัว โดยดูรายละเอียดที่พฤติการณที่
สืบสวนมาไดและไดถายภาพไวก็ไดจากนั้นก็ใหมีการบันทึกการดูภาพหรือยืนยันตัวผูตองหาวาเปน
บุคคลเดียวกันที่พยานซื้อมาขณะถูกจับกุม และควรถายภาพการชี้ตัว หรือหากสามารถดูตัวเพื่อยืนยัน
ตัวไดก็จะเปนการดี
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3.3 การสอบพยานที่เกี่ยวของตั้งแต ผูสืบสวน ผูรับผิดชอบพื้นที่ที่ผูจําหนายอาศัยอยู สอบผูที่
เสนอรายงานเพื่อขอออกหมายคน สอบผูจับกุมคดีเสพหรือครอบครอง เปนผูกลาวหา โดยใหสอบให
สอดคลองกับผูตองหาเดิม แตในคดีขยายผลจะเปนพยานตองใหรายละเอียดตรงกับพยานที่ซื้อมาจาก
ผูขาย สอบพยานที่อาจทราบพฤติการณผูขาย เชน กํานัน ผูใหญบาน บิดามารดา ผูปกครอง แมจะ
ไมระบุโดยตรงวาผูตองหาเปนผูจําหนาย แตก็สามารถสอบถึงขาวสารการขาย การแพรระบาด วิธีการ
จําหนายของคนราย การติดยาของผูที่เสพ พฤติการณแวดลอมอื่น ๆ
3.4 การสอบพยานแวดลอม กรณีที่สอบปากคําผูตองหาและผูตองหาใหบุคคลอื่นมานั่งฟงการ
สอบสวนดวย ซึ่งอาจเปนทนายหรือบุคคลที่ผูตองหาไววางใจ ซึ่งอาจเปนบิดา มารดา ผูใหญบานหรือ
คนที่ผูตองหาชอบพอหรือไววางใจ หากสามารถสอบบุคคลที่นั่งฟงการสอบสวนดวยเปนพยานในคดี
ขยายผลดวยก็จะทําใหคําใหการมีน้ําหนักยิ่งขึ้น
3.5 การถายภาพประกอบคําใหการพยาน การจําหนายยาเสพติดรายยอยสวนใหญ ผูขายจะ
ไมยื่นหมูยื่นแมว จะใชวิธีนํายาเสพติดไปวางไวตามจุดตาง ๆ แลวใหผูเสพหรือผูซื้อไปรับยาเสพติดเอง
เวนแตที่ขายกันในหมูผูเสพ ดังนั้นการชี้ที่เกิดเหตุประกอบคําใหการตั้งแตวิธีการติดตอขอซื้อ การชําระ
เงิน จุดนัดที่จะไปรับยาเสพติด จนถึงนํามาเสพ ถาไปหลายคนก็สอบเปนพยานดวย ในวันจําหนายกับ
วันที่ผูเสพถูกดําเนินคดี รายละเอียด วัน เวลา สถานที่ จะตองสอดคลองกัน
3.5 การขยายผลนอกจากจะขยายผลจากผูเสพไปยังผูขายรายยอย หรือจากรายยอยอาจ
ขยายผลไปยังรายกลางก็ได ซึ่งความสําเร็จของการสอบสวนจะตองอยูที่ความสามารถในการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนเปนสําคัญ ที่จะตองพยายามคนหาพยานหลักฐานใหมากที่สุด

อนึ่ง ขณะนี้คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 141/41 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2541 ถือวาผูเสพ
ยาเสพติดเปนผูปวย ดังนั้นนโยบายดังกลาวนี้หากพนักงานสอบสวนสอบใหปรากฎวาผูเสพติดเดินทาง
มารายงานตัวตอเจาหนาที่ เพื่อขอบําบัดรักษายอมเขาเกณฑตาม พ.ร.บ. ปราบปรามยาเสพติดใหโทษ
พ.ศ.2522 มาตรา 94 ก็สามารถสอบเปนพยานได และใหสงตัวไปบําบัดรักษาตามสถานที่กําหนดตอไป
3.7 กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มาตรา 243 วรรคสอง (2) ระบุวา “ถอยคําของ
บุคคลซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ถูกทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือกระทําโดย
มิชอบดวยประการใด ๆ ไมอาจรับฟงเปนพยานหลักฐานได”
ดังนั้น เมื่อสอบสวนผูตองหา พยาน รวมทั้งการทําบันทึกอื่น ๆ ใหระบุเนื้อหาดังกลาวไวทุก
ครั้ง เพื่อปองกันมิใหผูตองหา หรืออาจอางวา เจาหนาที่ตํารวจใชอํานาจโดยมิชอบ เชน ในการทํา
บันทึกจับกุมที่ผูตองหารับสารภาพควรบันทึกไววา “คํารับสารภาพของผูตองหาในครั้งนี้เปนการรับ
สารภาพดวยความสมัครใจ มิไดเกิดจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ถูก
ทรมาน ใชกําลังบังคับหรือกระทําโดยมิชอบแตอยางใด” ดังนั้นการจัดทําบันทึกทุกครั้งไมวาจะ
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เปนบันทึกตรวจคน จับกุม ตรวจยึด การสอบสวนพยาน การสอบสวนผูตองหา ก็ควรมีการบันทึก
เนื้อหา หรือขอความดังกลาวไวทุกครั้ง เชน พยานยินดีใหการดวยความสมัครใจ ไมไดเกิดจากการจูง
ใจ มีคํามั่นสัญญา ฯลฯ ขอใหการตอพนักงานสอบสวน ดังนี้
4. พยานวัตถุและการรวบรวมของกลาง
4.1 ของกลางในคดียาเสพติดที่ขยายผลจากผูเสพไปยังผูจําหนายรายยอยนั้น ถาดําเนินคดีกับ
ผูเสพในขอหามีไวในครอบครองหรือเสพยาเสพติดก็ตาม ของกลางที่เปนยาเสพติดจะอยูในคดีตั้งแตตน
สวนคดีที่จับกุมจากการขยายผลของกลางจะไมมี แตจะใชของกลางในคดีตั้งตนมาเปนพยานหลักฐาน
ดังนั้นในทางปฏิบัติจะตองจัดทําบัญชีของกลางขึ้นมา และใหหมายเหตุในบัญชีของกลางใหชัดเจนวา
ของกลางในคดีนี้คือของกลางในคดีใด ใหหมายเหตุไวในบัญชีของกลาง
4.2 กรณีที่ไปคนบานผูคาหรือบานผูตองสงสัยและไดยึดสิ่งของที่เกี่ยวของกับคดี เชน บัญชี
ติดตอซื้อขายยาเสพติด บัญชีลกู คา ถุงพลาสติกใสยาบา หากมีเศษยาบาติดพลาสติกที่ใชบรรจุเพียง
เล็กนอยก็สามารถตรวจพิสูจนได ขอใหนําสงหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจพิสูจนดวย หากผลการตรวจ
ไดผลวาเปนซองหรือถุงพลาสติกบรรจุยาเสพติดจริงแตไมอาจคํานวณปริมาณไดเชนนี้ก็ใชเปน
พยานหลักฐานยืนยันไดแลว
การทําบันทึกการตรวจคนใหบันทึกรายละเอียดสิ่งที่ตรวจคนไววามีอะไร ลักษณะเปนอยางใด
และพบบริเวณใด หรือพบ ณ จุดใด รองรอยตาง ๆ ที่แสดงใหเห็นวิธีการคายาเสพติด
4.3 กรณีที่มีการจับกุมผูตองหา ผูขายแลว จากนั้นจะตองนําผูตองหาไปคนบานพักหรือสถานที่
ที่มีการจําหนายยาเสพติด หากพบของกลางหรือยาเสพติดอีก ก็ใหนํารายละเอียดทั้งหมดที่จับกุม
เพิ่มเติมไดประกอบกับสํานวนที่ไดขยายผลไว ซึ่งจะมีพยานหลักฐานตาง ๆ เพิ่มขึ้น เชน บันทึกรายงาน
การสืบสวน หมายคน บันทึกการตรวจคน ของกลาง หลักฐาน การสงของกลางไปตรวจพิสูจน ผลการ
ตรวจพิสูจน
4.4 เงินลอซื้อ อาจเปนไดทั้งพยานวัตถุหรือพยานเอกสาร ในทางปฏิบัติเงินลอซื้อนั้นสําหรับ
การลอซื้อรายยอย กอนนําออกลอซื้อจะมีการถายเอกสารและอาจลง ปจว.ไวกอน เมื่อใชลอซื้อและยึด
ไดจากผูขาย จะตองยึดมาและลงรายละเอียดยืนยันใบสําเนาภาพเงินลอซื้อไวเปนพยานเอกสาร ให
ผูตองหาลงลายมือชื่อรับรองวาเปนเงินที่ไดใชลอซื้อจริงไมติดใจตอสูคดี
ในเรื่องเงินลอซื้อนี้นั้น บางทานก็เห็นวาเปนพยานวัตถุ บางทานก็เห็นวาเปนพยานเอกสาร
ดังนั้น ถาเราถายเอกสารไวก็ยอมถือวาเปนพยานเอกสาร ในเรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมไดมีหนังสือที่
ยธ.0503/30343 ลง 25 ส.ค.40 แจงเลขาธิการ ปปส.สรุปไดวา สามารถใชภาพถายเงินลอซื้อเปน
พยานไดตาม ป.วิอาญา มาตรา 238 บัญญัติวา “ตนฉบับเอกสารเทานั้นที่อางเปนพยานได ถาหา
ตนฉบับไมได สําเนาที่รับรองวาถูกตองหรือพยานบุคคลที่รูขอความก็อางเปนพยานได ดังนั้น เมื่อลอ
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ซื้อเสร็จแลว คูกรณีไมโตแยงเรื่องเงินลอซื้อใหลงชื่อรับรองไว ศาลยอมรับฟงพยานหลักฐานที่เปน
สําเนาภาพถายเอกสาร
สําหรับคดีใดที่จับไดโดยไมใชวิธีการลอซื้อ จับไดของกลางจากผูครอบครองหรือเสพ และ
สอบสวนขยายผลดังที่ไดกลาวมาแลว กรณีการสอบสวนจะตองใหมีความชัดเจนวาสืบสวนจับกุมโดย
วิธีการใด จะตองสอบใหสอดคลองสัมพันธกัน
5. การทําสํานวนการสอบสวน
5.1 การรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของดังกลาวนั้น พนักงานสอบสวนจะไดรายละเอียดที่
เกี่ยวของเปนพยานหลักฐาน ไดแก
- ขอมูลทองถิ่น หรือขอมูลประวัติผูที่คารายยอย หรือประวัติโดยละเอียด
- หากเคยถูกจับมาแลว หรือมีประวัติแลวก็ขอใหสําเนาประวัติอาชญากรรม หรืออาจ
ขอใหทาง ศปส.ภาค หรือ ศปส.จว. ตรวจสอบประวัติทะเบียนผูคา และออกหนังสือยืนยันพฤติการณ
ประกอบสํานวนการสอบสวน หากมีภาพถาย เอกสารหลักฐานใหทําประกอบสํานวนดวย
- บันทึกรายงานการสืบสวนทุกระยะ
- บันทึกการตรวจคน รายงานการตรวจคน พรอมของกลางประกอบอื่น ๆ
- สําเนา ปจว.ที่ตํารวจออกไปสืบสวนหรือไปเฝาจุดสังเกตการณ รวมทั้งรายงานการ
สืบสวน บันทึกการตรวจยึดสิ่งของที่เกี่ยวของกับการจําหนาย
- คําใหการผูกลาวหา ควรจะเปนคนจับคดีขาย หรือพนักงานสอบสวน
- คําใหการพยาน(ผูเสพ) อาจมี 1-2 ปาก
- คําใหการของเจาหนาที่ตํารวจที่รับผิดชอบพื้นที่คําใหการของผูสืบสวนคําใหการ
พยานที่เกี่ยวของ ที่ประกอบคําใหการ
- ภาพถายที่เกิดเหตุที่ขาย ภาพถายของผูขาย ภาพถายบานหรือแหลงขาย ของผูขาย
จุดที่ขาย วิธีการขายหรือวิธีการรับยา ฯลฯ
- สําเนาบัญชีของกลางในคดีมูลฐาน หรือคดีเดิม
- พยานหลักฐานอื่น ๆ เชน ผลการตรวจพิสูจน สําเนาภาพถายเงินลอซื้อกอนและหลัง
ลอซื้อใหผูตองหาลงชื่อรับรอง พยานหลักฐานที่เห็นวาเกี่ยวของกับคดี
ฯลฯ
5.2 เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานไดโดยครบถวนสมบูรณที่สุดแลว และหัวหนาพนักงาน
สอบสวนเห็นวามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินคดีกับผูขายได
ใหนํารายละเอียดทั้งหมด ลง
ปจว. เปนหลักฐานรับคดี จากนั้นใหสรุปพยานหลักฐานทั้งหมด ไดแก พยานเอกสารที่เกี่ยวของ
คําใหการของผูกลาวหา คําใหการพยานที่เกี่ยวของ พยานวัตถุของกลางอื่น ๆ บัญชีของกลางใหใช
บัญชีในคดีเดิมสําหรับปริมาณและรายละเอียดเชนเดียวกับของกลางที่ผูเสพถูกจับ และของกลางในคดี
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นั้นใหหมายเหตุ ในบัญชีของของกลางไวดวยวา ของกลางในคดีนั้น ไดแก
ของกลางที่ปรากฎ
รายละเอียดในคดีที่...... แลวลงรายละเอียดเพิ่มเติมไว
เมื่อรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดขอรับความเห็นชอบในการจับกุมไปยังศาลตอไป เมื่อศาล
เห็นชอบใหจับกุมตัวได ก็ออกหมายจับ นําหมายจับไปทําการจับกุมและทําการตรวจคนบานหรือ
สถานที่จําหนายเพื่อหารายละเอียดอื่น ๆ อีกครั้ง
5.3 หลังจากที่เจาหนาที่ตํารวจจับกุมผูตองหามาแลว เปนเทคนิคการสอบสวนที่พนักงาน
สอบสวนจะตองสอบสวนปากคําผูตองหา และคอนขางจะเปนที่แนนอนวาผูตองหาจะปฏิเสธ ดังนั้น
วิธีการสอบสวนไมจําเปนเสมอไปที่จะตองใชคําวา "ผูตองหาปฏิเสธตลอดขอกลาวหา"
เทคนิคการซักถามพูดคุยกอนสอบสวนโดยการพูดคุยผูตองหาแบบกันเองใหเขาใจขบวนการ
สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน(ไมใชรายละเอียดแหงคดี) เพื่อใหเห็นวาตํารวจไมไดกลั่นแกลงจับกุม
โดยไมมีพยานหลักฐาน ประสบการณของผูเขียนผูตองหามักจะพูดขึ้นมาเองวา "แตกอนนี้ผม
จําหนายจริง แตเดี๋ยวนี้ผมเลิกแลว" หรือ "แตกอนผมขายเดี๋ยวนี้ผมเลิกมานานแลว"
คําพูดคุยหรือสอบถามแบบเปนกันเองใหเห็นโทษภัยยาเสพติดไมใชพูดจูงใจหรือใหสัญญา ลักษณะ
การใหปากคําดังกลาวเชนนี้
แมผูตองหาจะปฏิเสธแตหากพนักงานสอบสวนบันทึกเนื้อหาดังกลาว
ขางตนไวในคําใหการจะทําใหคําใหการมีน้ําหนักที่จะยืนยันพฤติกรรมของผูตองหาเอง
นอกจากนี้การใหผูตองหาดูภาพถายบานพักหรือสถานที่ที่ฝา ยสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ไวแตตน ใหผูตองหาดูและยืนยันก็จะไดขอเท็จจริงสอดคลองกับการสืบสวนที่ไดกระทํามา หลักฐานที่
เจาหนาที่ตํารวจไปคนบานหรือสถานที่คาที่ตํารวจไปทําการคนและไดมีการบันทึกการตรวจคนไวก็ดี
หรือพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ไดเคยยึดมาไวกอนจะจับกุมก็ดี จะตองสอบสวนปากคําผูตองหาใหยืนยัน
พยานหลักฐานหรือของกลางนั้นๆ ไวดวย ดังนั้น ศิลปการซักถามปากคําผูตองหา การรวบรวม
เปนศาสตรและศิลปที่พนักงานสอบสวนตองอาศัย
พยานหลักฐานเพื่อใชยืนยันการกระทําผิดนั้น
ความรู ความสามารถ ความเขาใจ ประสบการณประกอบดวย
6. วิธีการขยายผลโดยวิธีดังกลาวนั้น ผูเขียนเคยดําเนินการมีดังนี้
6.1 การขยายผลโดยสอบสวนผูตองหาเปน "พยาน" สามารถดําเนินการได ในระบบสารคดีโดย
ใหแยก "เลขคดีใหม" ของกลางในคดีหรือจัดทําบัญชีของกลางก็ใชสําเนาจากคดีมูลฐานเดิมหรือในคดีผู
ครอบครองหรือเสพมารวมในสํานวน
6.2 การสอบสวนคดียาเสพติดนั้นเปนเรื่องที่สลับซับซอน พนักงานสอบสวนบางทานเห็นวา
เปนของงาย ซึ่งหากจะพิจารณาโดยถองแทแลว จะเห็นไดวาพนักงานสอบสวนตองสอบสวนเกือบ
ทั้งหมด ใหครบแคองคประกอบหรือขอเท็จจริงที่ถูกตั้งขอหาเทานั้น มิไดสอบสวนขยายผลใหถึงพอคา
นายทุนแตอยางใด แตบางครั้งการสอบสวนอาจไมครบประเด็นทั้งในขอกฎหมายและในขอเท็จจริง
หรือไมขยายผลไปสูระดับอื่น ๆ ทําใหขาดการเชื่อมโยงที่จะไปหาตัวผูคาได โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก
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พนักงานสอบสวนสอบสวนจากผูเสพหรือผูครอบครองถึงแหลงที่มาทุก ๆ ราย เราก็จะไดขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการสืบสวนปราบปรามและขยายผลไปถึงตัวพอคาระดับสูงขึ้นไปไดไมยาก
6.3
เพื่อเปนการเสริมสรางแนวความคิดในการสอบสวนเพื่อหาแนวทางการขยายผลการ
สอบสวนไปหาผูคา จากผูมียาเสพติดหรือมีไวในความครอบครองไปสูผูขายรายยอย ซึ่งผูเขียนได
ดําเนินการไดผลมากอนแลว
จึงขอนําคําพิพากษาของศาลชั้นตน ศาลจังหวัดเชียงใหมพิพากษา
ลงโทษผูขายรายยอยจําคุกถึง 6 ป 8 เดือน ซึ่งเชื่อวาเมื่อทานอานคําพิพากษาโดยละเอียดแลวคงจะ
เกิดแนวคิดและเกิดภาวะสรางสรรค
พัฒนางานสอบสวนใหละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น
(ตาม
รายละเอียดภาคผนวก)
7. การนํา พ.ร.บ.มาตรการฯ มาใชกับการขยายผลโดยหลักทั่วไป
7.1 เมื่อไดมีการจับกุมผูตองหามาดําเนินคดี โดยวิธีการขยายผล ตามหลักการสอบสวนคดี
ทั่วไปแลวพนักงานสอบสวนก็ยังสามารถใช พ.ร.บ.มาตรการนั้นมาดําเนินการในสํานวนดังกลาวไดดวย
7.2 หากมีการสอบสวนขยายผลมีผูกระทําผิดรวม เชน ตัวการ ผูสนับสนุน ผูใหการชวยเหลือ
พนักงานสอบสวนสามารถจะ “ขออนุมัติจับกุมผูเกี่ยวของหรือแจงขอหา” ไปยังเลขาธิการ ปปส.
ไดทันที โดยใหกลับไปปฏิบัติตามแนวทางในบทที่ 2 ตอนที่ 2 โดยใหดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาว
กลาวคือ ใหมีการขออนุมัติจับกุมและแจงขอหาผูกระทําผิดรวมไปยังเลขาธิการ ปปส. แตทั้งนี้ตองเขา
หลักเกณฑ
7.3 เมื่อไดรับการจับกุมหรือไมไดรับอนุมัติก็ตามแตพนักงานสอบสวนเห็นวา จากการสืบสวน
สอบสวนและหลังการจับกุม ไดพบทรัพยสินของผูตองหาในคดีจําหนาย มีทรัพยสินเปนจํานวนมาก
หรือตามที่ ป.ป.ส.กําหนด ควรมีทรัพยสินเกิน 50,000 บาท แตหากเห็นวาเปนผูคาสําคัญ ไมถึง
50,000 บาท ก็ใหรายงานเพื่อขอใหเลขาธิการ ปปส.ดําเนินการตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ โดยใหกลับไป
ปฏิบัติตามแนวทางในบทที่ 2 ตอนที่ 4 ซึ่งวิธีการและการปฏิบัติก็เปนไปตามตัวอยางภาคผนวก
7.4 ขณะเดียวกันหากการขยายผลโดยใชหลักกฎหมายทั่วไปพนักงานสอบสวนเห็นวาไมอาจ
จะขยายผลไปยังตัวการ ผูสนับสนุน ผูใช ตาม ม.6 และ ม.8 แลว และไมอาจสืบสวนสอบสวนหา
ทรัพยสินที่จะใหศาลริบเลย ก็คงใชหลักการสอบสวนตอไปจนสรุปสํานวน มีความเห็นเสนออัยการ
พิจารณาตอไป ซึ่งอาจขอใหอัยการริบของกลางโดยใช ม. 30 ได
7.5 ประเด็นสําคัญของการขยายผล ตองอยูที่ความรวมมือประสานการปฏิบัติทั้งฝาย
อํานวยการ ฝายสืบสวน ฝายสอบสวน ตองรวบรวมพยานหลักฐานใหไดอยางมีระบบ สอดคลองกับ
ทุกฝาย ดังนั้น ความสําคัญจึงอยูที่ความรวมมือประสานงานของทุก ๆ ฝาย จึงจะทําใหการ
ปราบปรามไดผล สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ “จะทําใหการแพรระบาดของการจําหนายลดนอยลง”

8. สรุปขั้นตอน มาตรการริบทรัพยสินตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
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8.1 ทรัพยสินที่จะถูกริบ
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ.2534
8.1.1 ทรัพยสินที่ใช หรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด จะถูกริบตาม มาตรา 30 ไมวา
ศาลจะพิพากษาลงโทษผูตองหาหรือไม
และเปนการริบโดยไมตองผานกระบวนการ
ตรวจสอบทรัพยสิน เปนการดําเนินการของพนักงานสอบสวน ใหพนักงานสอบสวนมี
ความเห็นในทายสํานวนไวเลย
8.1.2 ทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดจะถูกริบตามมาตรา 27 ซึ่งจะตองผาน
กระบวนการตรวจสอบทรัพยสิน เปนการดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ.
มาตรการฯ ที่จะตองทําสํานวนมีความเห็นผานอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน กรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสิน เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินมีความเห็นประการใด ก็จะสง
เรื่องไปยังพนักงานอัยการเพื่อใหพนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลตอไป
ประการสําคัญในคดีอาญานั้น หากพนักงานอัยการสั่งไมฟองหรือศาลยกฟอง
ผูตองหา คดีริบทรัพยสินที่ดําเนินการมานั้นก็จะตองคืนใหผูถูกตรวจสอบทรัพยสินหรือ
ผูตองหา ดังนั้นการดําเนินคดีอาญาที่เขาขายตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ใน 8 ฐานความผิด
นั้น พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนดวยความรอบคอบและรวบรวมพยานหลักฐานให
ครบถวนสมบูรณที่สุด อยางไรก็ดีคดีเกี่ยวกับทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไวนั้น หากปรากฎวา
เปนทรัพยสินที่ไดมาจาการการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็ยังสามารถสงเรื่องให
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการไดอีกทางหนึ่ง รวมทั้งยังสามารถ
รายงานใหกรมสรรพกรทําการตรวจสอบเกี่ยวกับการเสียภาษีอีกดวย
8.2 กระบวนการริบทรัพยสิน
ผูจับกุม
กลาวโทษตอ
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
สงฟอง ขอริบของ
กลางตามมาตรา 30

แจงเหตุตอ
พนักงานเจาหนาที่
พนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบทรัพยสิน
ขอริบตามมาตรา 27
อัยการ

คดีอาญา
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คดีทรัพยสิน
ศาล
รวมรวมขอมูลเสนอสั่งตรวจสอบทรัพยสิน

คณะกรรมการหรือเลขาธิการสั่งตรวจสอบ
ทรัพยสินและมอบหมายพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการแทน
คณะกรรมการวินิจฉัยผลการตรวจสอบ
ทรัพยสินของพนักงานเจาหนาที่

สงสํานวนใหพนักงานอัยการยื่นคํารอง
ใหศาลสั่งริบทรัพยสินที่คณะกรรมการวินิจฉัย
วาเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด

ศาลไตสวน สั่งริบหรือคืนทรัพยสิน
อาจไตสวนไปพรอมคดีอาญา หรือแยกไตสวน
8.3 เงื่อนไขในการสั่งตรวจสอบทรัพยสิน
8.3.1. ตองมีบุคคลที่ตกเปนผูตองหาจะจับกุมตัวไดหรือไมก็ตาม
8.3.2. ความผิดที่กลาวหาตองเปนความผิดตามที่ พ.ร.บ.นี้กําหนดไว (ครอบครอง
หรือเสพ ไมเปนความผิดตาม พ.ร.บ.นี้)
8.3.3 ยาเสพติดของกลาง ตองเปนยาเสพติดที่ พ.ร.บ.นี้กําหนดไวในกฎกระทรวง
8.3.4 ตองมีตัวทรัพยสิน และมีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยสินนั้นเกี่ยวเนื่องกับ
การกระทําความผิดของผูตองหา
8.4 ขอมูลที่ใชในการเสนอสั่งตรวจสอบทรัพยสิน
8.4.1. ขอมูลเกี่ยวกับตัวผูตองหา
8.4.2. พฤติการณของผูตองหา
8.4.3. ทรัพยสินของผูตองหาแตละราย
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8.4.4. อาชีพของผูตองหา
8.4.5 คําใหการในชั้นจับกุมเกี่ยวกับทรัพยสินของผูตองหา
8.4.6. เอกสารหลักฐาน เชน บันทึกจับกุม, บันทึกตรวจคน, บันทึกยึดทรัพยสิน
รวมทั้ง เอกสารเกี่ยวกับทรัพยสินหรือการเงิน เชน สมุดฝากเงิน หลักฐาน
การโอนเงิน ใบหุน ฯลฯ
8.5 แนวทางการดําเนินการรวบรวมขอมูลและเอกสาร
การสืบสวน
ตรวจคน

ทรัพยสินที่ยึดเปน

ทรัพยสินที่ยึดเปน

ของกลางได

ของกลางไมได

บันทึกจับกุม

บันทึกทรัพยสิน
ที่ตรวจพบ

พนักงานสอบสวน

สํานักงานตรวจสอบ
ป.ป.ส.

เสนอสั่งตรวจสอบ/ยึดอายัดทรัพยสินชั่วคราวเพื่อตรวจสอบ

8.6 ชองทางเสนอตรวจสอบทรัพยสิน
8.6.1. ผูจับกุมประสานโดยตรงมายังสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด
สํานักงาน ปปส.
8.6.2 พนักงานสอบสวนประสานมายังสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด เมื่อ
เห็นวาทรัพยสินที่ผูจับกุมยึดลงมาในบัญชีของกลางมิอาจริบตามมาตรา30 ได
8.6.3. พนักงานสอบสวนรายงานมาตามระเบียบประสานคดี
8.6.4 พนักงานสอบสวนรายงานไปยัง บช.ปส. แลว บช.ปส. ประสานมายังสํานัก
ตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด
8.6.5 พนักงานอัยการประสานมายังสํานักตรวจสอบทรัพยสินหรือผานทางพนักงาน
สอบสวน เมื่อเห็นวาทรัพยสินที่พนักงานสอบสวนขอใหริบเปนของกลาง ไม
อาจริบตามมาตรา 30 ได ตองริบตามมาตรา 27
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8.7 การยึดหรืออายัดทรัพยสินในกระบวนการตรวจสอบ แบงเปน 2 ลักษณะ
8.7.1 การยึดหรืออายัดชั่วคราวเพื่อตรวจสอบ ปองกันไมใหมีการโอน ยักยาย หรือ
ซุกซอน
โดยพนักงานเจาหนาที่จะไปขอรับทรัพยสินบางรายการในบันทึก
จับกุมที่มีคําสั่งใหยึดชั่วคราวจากพนักงานสอบสวน ปกติทรัพยสินที่จะยึด
จากพนักงานสอบสวนจะเปนทรัพยสินที่ไมอาจขอริบตาม มาตรา 30 ได ซึ่ง
จะมีการประสานงานกับพนักงานสอบสวนกอน
8.7.2 การยึดหรืออายัดทรัพยสิน ที่ผานการตรวจสอบและคณะกรรมการวินิจฉัยวา
ทรัพยสินนั้นเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด เพื่อขอใหพนักงานอัยการยื่น
คํารองขอใหศาลสั่งริบตามมาตรา 27
ทรัพยสินที่จะถูกยึด หรืออายัดใชขอสันนิษฐานวาเปนทรัพยสินที่ผูตองหามีอยูหรือได
มาเกินกวาฐานะ
8.8 การขอนําทรัพยสินไปใชประโยชนในทางราชการ
ทรัพยสินที่จะนําไปใชประโยชน มี 2 ประเภท
8.8.1 ทรัพยสินที่คณะกรรมการวินิจฉัยวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทํา
ความผิด และมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดไวเพื่อใหพนักงานอัยการรอยขอใหศาล
สั่งริบ ระหวางที่ศาลยังไมสั่งริบ แตมีภาระในการเก็บรักษาตามมาตรา 24
เลขาธิการก็อาจสั่งใชประโยชนได
โดยใหหัวหนาสวนราชการขอมายัง
เลขาธิการ
8.8.2 ทรัพยสินที่ศาลสั่งริบตกเปนของกองทุนแลว หัวหนาหนวยราชการ ขอ
มายังประธานอนุกรรมการกองทุน

8.9 กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ทรัพยสินที่ถูกริบตามมาตรา 27 และมาตรา 30 จะตกเปนของกองทุนปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ซึ่งจะนําไปใชประโยชน
8.9.1. สนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด
8.9.2. ชวยเหลือเจาหนาที่ที่ไดรับความเดือดรอนหรือไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย
หรือทรัพยสิน อันเนื่องมาจากการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
8.9.3 จายเงินสินบนใหแกผูชี้แนะใหทราบถึงตัวทรัพยสินจนมีผลใหทรัพยสินนั้นตก
เปนของกองทุนฯ
ผูชี้แนะตองไมใชผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการปราบปราม
ยาเสพติด และทรัพยสินนั้น ตองไมใชทรัพยสินที่มีทะเบียน
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8.9.4 จายเงินรางวัลใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีสวนรวมทําใหทรัพยสินนั้นตก
เปนของกองทุนฯ ไมเกินรอยละ 15 (กรณีมีผูแจงเบาะแสใหแบงใหผูแจงรอย
ละ 10) ของราคาทรัพยสิน โดยแบงเปน 10 สวน
- ผูสืบสวนจับกุม
5 สวน
- พนักงานสอบสวน
1 สวน
- พนักงานเจาหนาที่ 4 สวน
9. ปญหาการปฏิบัติ และแนวทางแกไข
ประเด็นสําคัญอยูที่
9.1 ปญหาการขยายผลโดยใชหลักกฎหมายอาญาทั่วไปนั้น
"พยานหลักฐาน" ที่จะใชยืนยันผูจําหนายทั้งรายยอย รายกลาง มีมากนอยเพียงใด หากฝาย
สืบสวนมีขอมูลในการเก็บประวัติผูคา วิธีการคา ผลการสืบสวนพฤติการณโดยตอเนื่อง มีการเฝาจุด
สังเกต และถายภาพวิธีการจําหนายไวการเขาตรวจคนจับกุม หากไมพบยาเสพติดแตพบพยาน
แวดลอม เชน รายชื่อลูกคา ถุงบรรจุยาบา(ก็ใหยึดและสงไปตรวจพิสูจนไวได) พลาสติกหอยาบา
ตลอดจนการติดตอสื่อสารการคบหากับบุคคลที่เปนกลุมผูเสพ ผูคา เอกสารหลักฐานยืนยันพฤติการณ
ที่ ศปส.ภ.หรือ ศปส.จว. หรือ บช.ปส.จะยืนยัน
9.2 การสอบปากคําผูเสพเปนพยานเพื่อใชดําเนินคดีกับผูขายนั้น เปนการแยกคดีออกไปแลว
มิใชเปนกรณี "โจทกอางจําเลยเปนพยาน" เพราะเปนคดีคนละคดี กลาวคือผูตองหาเสพเปนคดีเสพ
หรือครอบครอง สวนคดีขยายผลเปนคดีจําหนาย ทั้งยังตองจะตองรายงานพยานหลักฐานอื่น ๆ
ประกอบอีกดวย
9.3 การชี้ตัวผูตองหาอาจมีปญหาเพราะระหวางนั้นพยานอาจอยูในเรือนจํา
กรณีนี้เมื่อผู
เสพซึ่งเสพเปนประจํายอมจะรูจักชื่อเสียง ตําหนิรูปพรรณเปนอยางดี ทางปฏิบัติก็ใหดูรูปภาพใน สภ.
จะมีประวัติผูคาอยูแลว ขณะเดียวกันก็สอบพยานแวดลอมประกอบคือผูสืบสวน หรือสอบสวนผูที่ได
ขาวจากชาวบานเปนประจํา เปนตน เพื่อใหยืนยันวาเปนบุคคลเดียวกันใหได รวมทั้งอาจใหผูสืบสวน
หรือผูจับเดินไปดูตัว ยืนยันวาเปนบุคคลที่เปนผูขายจริง
9.4 ความผิดฐานมีไวครอบครองหรือเสพ ไมสามารถนําวิธีการตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.
2534 มาบังคับใชไดเพราะฐานความผิดเสพหรือมีไวครอบครองไมเขาหลักเกณฑ
ไมสามารถ
ดําเนินคดีไดทั้งสมคบ ชวยเหลือ สนับสนุน ตาม พ.ร.บ.ดังกลาว
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บทที่ 4
การสืบสวนสอบสวนตาม
พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
**************************

ตอนที่ 1 หลักเบื้องตนกฎหมายฟอกเงิน
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หลักเบื้องตนในการสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงินนั้น สํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.) ไดจัดทําเอกสารแนะนําการสืบสวนสอบสวนสรุปไดดังนี้
1.1 พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 19
ส.ค.2542 เปนตนมา ซึ่งบัญญัติใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญา ดังปรากฏตามมาตรา 5 “ ผูใดโอน
หรื อ เปลี่ ย นสภาพทรั พ ย สิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การกระทํ า ความผิ ด เพื่ อ ซุ ก ซ อ นหรื อ ปกป ด แหล ง ที่ ม าของ
ทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอื่นไมวากอน ขณะหรือหลังการกระทําความผิด มิใหตองรับโทษหรือ
รับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรืออําพรางลักษณะทีแทจริง การไดมา แหลงที่ตั้ง การจําหนาย การ
โอน การไดสิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ผูนั้นกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ”
1.2 ความผิดฐานฟอกเงิน จึงเปนความผิดอาญาอีกตางหาก จากความผิดมูลฐาน 7 ประเภท
ซึ่งมีบทบัญญัติกําหนดโทษไวอีกตางหากแลว ดังนั้น เมื่อพนักงานสอบสวนในเขตทองที่ใดทําการ
สอบสวนดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดมูลฐานแลว หากปรากฏขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวา
ผลลัพธในการกระทําความผิดมูลฐานนั้น ๆ ไดไปซึ่งเงินและทรัพยสินซึ่งกฎหมายถือวาเปน “ ทรัพยสิน
ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ”โดยมีองคประกอบตามที่บัญญัติใน มาตรา 5 ดังกลาวขางตนแลว
พนักงานสอบสวนตองดําเนินคดีอาญาความผิดฐาน “ ฟอกเงิน ” กับผูกระทําผิดนั้น ตาม พ.ร.บ.
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 อีกหนึ่งฐานความผิดดวย
1.3 พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีมาตรการทางกฎหมายพิเศษ คือ
(1) มาตรการทางอาญา (criminal measures) และ (2) มาตรการทางแพง (civil measures) เพื่อ
อุดชองวางสนับสนุนการบังคับใหใชกฎหมายอื่น ๆ เพื่อดําเนินการกับ (1) บุคคลที่กระทําความผิดฐาน
ฟอกเงิน (2) ทรัพยสินที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะ (property in rem) โดยไมเกี่ยวกับตัวบุคคลแตอยางใด
ประชาชนทั่วไปอาจยังไมเขาใจหรือยังไมไดศึกษากฎหมายฉบับนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เจาหนาที่ของรัฐ
ผูบังคับใชกฎหมาย คือ พนักงานสอบสวนบางคนยังไมคุนเคยกับการนํามาตรการทางกฎหมายนี้ไป
บังคับใชกับผูกระทําผิด จึงขอใหทําความเขาใจเบื้องตนวา “ความผิดฐานฟอกเงิน” เปนความผิดทาง
อาญาฐานหนึ่งที่พนักงานสอบสวนสามารถพิจารณาแจงขอหาเพิ่มกับผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได
โดยเฉพาะนักคารายสําคัญที่มีทรัพยสินจํานวนมาก โดยนําเงินที่ไดมาฟอกทําธุรกิจการคา หรือนําแปร
สภาพเพื่อใหเปนเงินสะอาด ยอมมีความผิดทุกกรณี
1.4 ดังนั้น จึงเห็นควรมีคําแนะนําแนวทางการปฏิบัติไว เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
สอบสวนดําเนินไปดวยความรวดเร็วและถูกตองเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย
ตอนที่ 2
ความผิดมูลฐาน

แนวทางการดําเนินการของพนักงานสืบสวนสอบสวนกอนที่จะปรากฎ
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กอนดําเนินการสอบสวนดําเนินคดีไมวาความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน
แมแตการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน (เรียกกันวา “การยึดทรัพยสิน”) ตองทําการสืบสวนหาขาวของ
บุคคลเปาหมายและทรัพยสินของบุคคลเปาหมายดังกลาว คือ
2.1 บุคคลเปาหมาย การสืบสวนหาขาว กอน ขณะและหลังเกิดเหตุ เพื่อใชเปน
ฐานขอมูลและแนวทางรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดีในความผิดมูลฐาน คดีความผิดฐาน
ฟอกเงิน และการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด โดยเนนการสืบสวนไปที่ตัว
บุคคลเปาหมาย ความสัมพันธที่เกาะเกี่ยวกันระหวางบุคคล เชน เปาหมายกับภรรยา ทั้งที่ชอบดวย
กฎหมายหรือไมก็ตาม บิด มารดา ญาติพี่นอง เพื่อนฝูงที่สนิท บุตรและบริวารของบุคคลเปาหมาย การ
สืบสวนจะตองปรากฏขอเท็จจริงที่ชัดเจน แสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของสัมพันธกันระหวางบุคคลตาง
ๆ ที่ มีค วามเกี่ย วพั น เชื่อ มโยงกั บบุคคลเปา หมาย เชน บา นพัก บุ คคลเปา หมาย บุ คคลที่ พักอยูกั บ
เปาหมาย จํานวนภรรยา รวมถึงญาติสนิทมิตรสหาย บริวาร รวมถึงที่พักอาศัย สถานที่และวิธีการ
ติดตอพบปะกัน
2.2 การสืบสวนหาขาว ตองตรวจสอบขอมูลไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิสูจน
ทราบบานที่พัก ภูมิลําเนา ญาติพี่นอง รวมทั้งบุตรและบริวาร เชน ขอมูลทะเบียนราษฎรของบุคคล
เปาหมาย จากสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ที่ทําการเขต หรือที่วาการอําเภอตาง ๆ เปนตน
จากนั้นตองเขียนผังขอมูลแสดงความเกี่ยวของสัมพันธกันของบุคคลเปาหมายและบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนฐานขอมูลตอไป
กรณีจําเปนอาจตองติดตามสะกดรายบุคคลเปาหมาย เพื่อพิสูจนทราบ บานพัก
ภูมิลําเนาที่ทํางาน พฤติการณของบุคคลเปาหมายเกี่ยวกับการติดตอพบปะกับบุคคลอื่นใด สถานที่
วิธีการติดตอกัน พรอมกับทําผังเครือขายบุคคลเปาหมายไวดวย ซึ่งลักษณะการสืบสวนผูที่กระทําผิด
ฐานฟอกเงินก็ไมตางกับการสืบสวนผูมีพฤติการณเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งไดกลาวไปแลวในบทกอน

ตอนที่ 3 ขั้นตอนวิธีการตรวจคนยึดทรัพยสิน
3.1 การตรวจสอบทรัพยสิน ตามกฎหมายฟอกเงินอาจเริ่มดังนี้
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3.1.1 เมื่อปรากฎผลการสืบสวนบุคคลที่เปนผูทําธุรกรรมที่เกี่ยวของ หรืออาจเกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดมูลฐาน หรือเปนผูทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามนัย มาตรา 3 และหรือ
ฟอกเงินตามนัย มาตรา 5 แหง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
3.1.2 เมื่อหนวยงานที่เกี่ยวของไดรายงาน หรือผลการสืบสวนของหนวยงานที่
เกี่ยวของพบผูกระทําผิด 9 มูลฐานความผิดเกิดขึ้น
3.1.3 เมื่อมีการรองทุกขหรือกลาวโทษ หรือมีการจับกุมผูตองหาพรอมดวยของกลาง
ในคดีอาญา อันเปนความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน
3.2 พนักงานสอบสวนมีหนาที่ในการสอบสวนดําเนินคดีและตองปฏิบัติตาม ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.พ. 2544 โดยเฉพาะการรายงานใหสํานักงาน ป.ป.ง.
ทราบตามนัยขอ 4 และควรปฏิบัติตามนัยหนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 0023.42/1692 ลงวันที่
20 ส.ค. 2542 เรื่อง กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 อีกดวย
3.3 เมื่อเจาหนาที่ตํารวจทําการตรวจคนเคหะสถาน ที่ทํางาน หรือคนตัวบุคคล ยานพาหนะ
โดยพบเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ตามนัย มาตรา 3 มาตรา 5 และหลังจากการ
ตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมแลว
มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเงินหรือทรัพยสินที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้นอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิดนั้นตามนัยมาตรา 48 แหง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
3.4 การดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจทรัพยสินอาจกําหนดไดเปน 4 ขั้นตอน แยกไดดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง เมื่อมีการกระทําผิดเขาเกณฑ 9 มูลฐาน และทรัพยสินที่ไดมาก็ใหบันทึกการ
ตรวจคนและการยึดทรัพยสินไวเพื่อตรวจสอบ
ขั้นตอนที่สอง บันทึกการตรวจสอบทรัพยสิน แยกประเภท แยกที่มา พรอมหาหลักฐานที่
เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่สาม การสอบสวนปากคําบุคคลที่เกี่ยวของในฐานะ “พยาน” เนนใหไดรายละเอียด
การกระทําผิดและการไดมาของทรัพยสิน
ขั้นตอนที่สี่ การใชดุลพินิจในการจับกุมดําเนินคดี หรือการยึดทรัพยสิน

ตอนที่ 4 วิธีปฏิบัติในการตรวจคนและยึดทรัพยสินเพื่อตรวจสอบ
4. การบันทึกการตรวจคนและยึดทรัพยสินเพื่อตรวจสอบ
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4.1 ทําการแยกบุคคลออกจากกัน ปองกันการปรึกษาหารือ หรือวางแผนในการปกปดขอมูลที่
อาจเป น ประโยชน ต อ การตรวจค น เจ า หน า ที่ ตํ า รวจผู ป ฏิ บั ติ ค วรจดจํ า ตํ า แหน ง ที่ บุ ค คลนั่ ง มาใน
ยานพาหนะ และใหหาเครือขายการติดตอของผูถูกตรวจคน รายละเอียดยานพาหนะที่ใช หมายเลข
โทรศัพท ฯลฯ
4.2 ตรวจสอบเอกสารประจําตัวทุกคน สอบถามชื่อ สกุล อายุ ที่อยู อาชีพ จุดหมายปลายทาง
วัตถุประสงคของการเดินทาง ความเกี่ยวของสัมพันธของบุคคลในที่เกิดเหตุหรือในกลุม หรือรวม
เดินทางมาดวยกัน รวมถึงการระบุตัวเจาของกรรมสิทธิ์ยานพาหนะและ/หรือทรัพยสินที่ตรวจคนพบ
4.3 เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาทรัพยสินที่ตรวจคนพบนั้น เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ไมสามารถแสดงหลักฐานการเปน
ความผิดเนื่องจากบุคคลที่เปนเจาของ/ครอบครองทรัพยสินนั้น
เจาของ แหลงที่มาของเงินหรือทรัพยสิน หรือเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติรีบ
ทํา “ บันทึกการตรวจคนและยินยอมใหยึดทรัพยสินไวเพื่อตรวจสอบ ”
4.4 การบันทึกใหลงรายละเอียดตามลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นและตรงตามความเปนจริงทุก
ประการโดยใหทําการบันทึก ณ บริเวณสถานที่เกิดเหตุทันทีหรือบริเวณจุดตรวจคนโดยใหปรากฎ
รายละเอียดดังนี้
4.4.1 บันทึกการตรวจคนและยินยอมใหยึดทรัพยสินไวเพื่อตรวจสอบ
4.4.2 สถานที่ทําบันทึกโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตรวจคน(สถานที่คนจริง)
4.4.3 วันเดือนปและเวลาที่ทําการบันทึก
4.4.4 รายนามของเจาหนาที่ผูปฏิบัติโดยใหปรากฏ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด
4.4.5 ลําดับพฤติการณใหรายละเอียดตามความเปนจริงทุกประการ
4.4.6 รายชื่อบุคคลที่อยูในสถานที่เกิดเหตุ หรือยานพาหนะที่ตรวจคน ตําแหนงที่นั่ง
โดยสาร
4.4.7 รายการเกี่ยวกับเงินหรือทรัพยสินที่ตรวจคนพบและยึด รายละเอียดเกี่ยวกับยี่หอ
ชนิด สี ขนาด น้ําหนัก จํานวน ราคา ลักษณะหีบหอ แหลงที่ซุกซอน
4.4.8 การที่บุคคลที่เกี่ยงของในเหตุการณไมสามารถแสดงหลักฐานหรือแหลงที่มาของ
เงิน
4.4.9 หรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหบันทึกความยินยอมใหเจาหนาที่
ยึดทรัพยสินไวเพื่อตรวจสอบ ควรระบุระยะเวลานัดหมายในการนําหลักฐานมา
แสดง
4.4.10 เจาหนาที่ตองแสดงความบริสุทธิ์กอนและหลังการตรวจคนใหผูเกี่ยวของดูจน
พอใจทั้ง
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4.4.11 บันทึกใหปรากฎวาในการตรวจคนวาเจาหนาที่ผูปฏิบัติไดยึดทรัพยสินใดมาเปน
สวนตน หรือไมไดทําใหทรัพยสินใดเสียหาย สูญเสียหรือเสื่อมคาแตอยางใด
4.4.12 ใหบุคคลที่เกี่ยวของทุกคนในเหตุการณลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน และควรพิมพ
ลายนิ้วหัวแมมือขวาไวคูกับการลงลายมือชื่อดวย
4.4.13 ขณะตรวจคนพบและยึดเงินหรือทรัพยสินใหทําการถายภาพนิ่ง หากเปนไปไดควร
บันทึกภาพวิดีโอไวดวยเพื่อประโยชนในการสอบสวนคดี
4.4.14 ใหรีบนําบุคคลและทรัพยสินที่ตรวจยึดไวเพื่อตรวจสอบ ไปยังทีทําการโดยพลัน
ตอนที่ 5 การตรวจสอบทรัพยสิน
5.1 เริ่ ม ตั้ ง แตตรวจสอบเอกสารที่เ กี่ ย วของ เช น คูมื อ จดทะเบี ย นรถยนต สมุ ดคูฝ ากบั ญชี
ธนาคารเอกสารการฝาก โอน ถอนหรือเกสารเกี่ยวกับการทําธุรกรรม บัตรประจําตัวประชาชน ใน
อนุญาตขับขี่รถยนต ใบอนุญาตใหมีหรือใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ
5.2 การตรวจนับเงินสด ควรเชิญเจาหนาที่ธนาคารที่ใกลที่สุดมาชวย/หรือรวมในการตรวจนับ
หากมีจํานวนมากควรใชเครื่องนับธนบัตรเพื่อความรวดเร็วและถูกตอง
5.3 รีบแจง (1) หนวยสุนัขตํารวจ และ (2) เจาหนาที่กองวิทยาการ หรือกองพิสูจนหลักฐาน
มารวม ตรวจสอบหาและพิสูจนคราบปนเปยนยาเสพติดบนเงินหรือทรัพยสินที่ตรวจสอบ
5.4 ทําการถายภาพนิ่ง ทั้งควรบันทึกภาพวิดโี อไวจะเปนประโยชนตอการสอบสวนดําเนินคดี
5.5 การตรวจสอบตอหนาผูบังคับบัญชา หรือสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ ยอมเปนที่ยอมรับ
5.6 ทําการบันทึกผลการตรวจสอบทรัพยสิน โดยใหปรากฏรายละเอียดตามลําดับพฤติการณ
และความเปนจริง ตามคําแนะนําในขอ (4) ขางตนแลว โดยใหระบุผลการตรวจสอบของสุนัขตํารวจ
และสอบปากคําผูควบคุมสุนัข เจาหนาที่กองวิทยาการ หรือกองพิสูจนหลักฐานแลวแตกรณี
5.7 ใหบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะเจาของเงินหรือทรัพยสินลงลายมือชื่อพรอมกับพิมพลาย
นิ้วแมมือขวาไวดวยเพื่อประโยชนในการสอบสวนดําเนินคดีตอไป
ทรัพยสินที่เปนเพชร ทองคํา ควรจะเชิญผูที่ชํานาญในการตรวจสอบมารวมตรวจสอบหรือ
ยืนยันเบื้องตนดวย ใหมีการบันทึกตําหนิรูปพรรณ น้ําหนัก ราคาโดยประมาณ ถายภาพไว การเก็บหรือ
หีบหอตองบรรจุใหเรียบรอย มีพยานหรือเจาของทรัพยรวมลงชื่อรับรองดวย
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ตอนที่ 6 การสอบสวนปากคําพยานผูเกี่ยวของ
6.1 พนักงานสอบสวน ควรรีบทําการสอบสวนปากคําบุคคลที่เกี่ยวของทุกคนไวเปน “พยาน”
ใหเสร็จเรียบรอยกอนใชดุลพินิจในการยึดเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือจับกุม
เพื่อสอบสวนดําเนินคดี โดยใหปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ สกุล อายุ อาชีพ ที่ทํางาน โทรศัพท
โทรสาร สถานภาพการสมรส ภรรยา บุตร ญาติพี่นอง เพื่อนที่รวมทําธุรกิจรวมกัน รวมถึงรายจาย
รายไดประจําเดือน หมายเลขบัตรประจําตัวผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล การเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล การมีเงินหรือทรัพยสินทั้งที่อยูกับตัวพยานเอง หรือเงินฝากใน
บัญชีเงินฝากธนาคาร หรือเก็บไวในตูนิรภัย การโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพเงินเปนทรัพยสินอื่นใด
การถือครองสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินที่ใหบุคคลอื่นถือครองกรรมสิทธิ์แทน รวมถึงการโตเถียงใน
กรรมสิทธิในเงินหรือทรัพยสินที่ถูกตรวจยึด
หากบุคคลไมโตเถียงกรรมสิทธิ์ในเงินหรือทรัพยสินที่ตรวนยึดไว ใหระบุถึงการใหความยินยอม
ใหยึดทรัพยสินตกเปนของแผนดิน โดยใหลงลายมือชื่อและพิมพนิ้วหัวแมมือขวาไวดวย
6.2 การใชดุลพินิจแจงการจับกุม ขอหาคดีอาญาฐาน “ฟอกเงิน” กับบุคคลที่มีการกระทํา
เขาองคประกอบตามนัย มาตรา 5 แหง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่ง
บัญญัติวา
“ผูใด
(1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด เพื่อ
ซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอื่น ไมวากอน ขณะหรือหลังกระทํา
ความผิดมิใหตองรับโทษ หรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
(2) กระทําดวยประการใด ๆ เพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงการไดมา แหลง
ที่ตั้ง การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
ผูนั้นกระทําความผิดฐานฟอกเงิน”
ดังนั้น องคประกอบฐานความผิดของการฟอกเงิน จึงแยกไดดังนี้
(1) ผูใด =บุคคลใด ๆ รวมถึงนิติบุคคลดวย
(2) การกระทํา=โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
(3) เจตนาธรรมดา = รูสํานึกในการที่กระทําและประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผล
ของการกระทํานั้น (ตาม ป.อาญา มาตรา 59)
(4) เจตนาพิเศษ
(4.1) เพื่อซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้นหรือ
(4.2) เพื่อชวยเหลือผูอื่นไมวากอน ขณะหรือหลังการกระทําความผิดมิใหตองรับ
โทษหรือใหรับโทษนอยลงในความผิดฐาน หรือ กระทําดวยการใด ๆ เพื่อปกปด
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หรืออําพรางลักษณะที่แทจริง การได แหลงที่ตั้งการจําหนาย การโอน การไดสิทธิ
ใด ๆ ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
(5) วัตถุที่กระทําตอ = ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด3
6.3 ความผิดฐานฟอกเงิน กฎหมายกําหนดใหเปนความผิดอาญาอีกตางหากจากความผิด
มูลฐาน ดังนั้น เมื่อมีการจับกุม สอบสวนดําเนินคดีกับบุคคลในความผิดฐานใดแลว พนักงานสอบสวน
ผู รับผิดชอบ ต อ งรีบทํา การสอบสวนขยายผลที่ร วบรวมพยานหลั ก ฐานวมี ก ารกระทํา เข า ขา ยเป น
ความผิดฐานฟอกเงิน แลวตองดําเนินการอาญาฐาน “ ฟอกเงิน ” กับผูกระทําผิดนั้น ตามนัย ม.5 แหง
พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 อีกหนึ่งฐานความผิดดวย
6.4 การจับกุมและดําเนินคดีการยึดทรัพยของกลางคดีอาญา ผูบังคับบัญชาหรือ
หัวหนาหนวยงาน ควรอํานวยการใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติในการแจงขอหาและการจับกุมตัวผูตองหา
พรอมทั้งยึดทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ตามนัยมาตรา 32, 33 และ 34 แหงประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งรวมถึงเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ดังที่บัญญัติไวตามนัย
มาตรา 3 แหง
พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งครอบคลุมถึงบรรดาทรัพยสินที่แมจะเปลี่ยน
สภาพไปกี่ครั้งและไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคลใด
หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใด ก็สามารถยึดทรัพยไวเปนของกลางคดีอาญา
จนกวาคดีถึงที่สุด โดยลงรายละเอียดในสมุดยึดทรัพยของกลางคดีอาญาใหชัดเจน ซึ่งเปนอํานาจของ
พนักงานสอบสวนตาม
ป.วิ.อาญา มาตรา 85 , 132 ดังกลาวขางตนแลว
6.5 การรายงานสํานักงาน ป.ป.ง. พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในคดีความผิดมูลฐาน หรือ
คดีฟอกเงิน ควรรีบรายงานใหสํานักงาน ป.ป.ง. ทราบตามแบบที่กําหนดไวและเพื่อเปนการปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตามนัย ขอ 4 พ.ร.บ.ปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พ.ศ.2544 ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.พ.2544 โดยรายงานใหสํานักงาน
ป.ป.ง.ทราบ และตามนัยหนังสือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 0023.42/1692 ลง 20 ส.ค. 2542 เรื่อง
กํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น คดี ต าม พ.ร.บ.ป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
พ.ศ.2542 อีกดวย
การสงรายงานใหสํานักงาน ป.ป.ง.สามารถทําไดดวยวิธีการตอไปนี้
ทางไปรษณีย
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
422 อาคาร ป.ป.ง. ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
ทางโทรศัพท/โทรสาร
โทรศัพท 02-219-3665-7 โทรสาร 02-219-3630 หรือ 02-219-3700
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หรือ ดูเวปไซดบนอินเตอรเน็ตที่ 0www.amlo.go.th
ตอนที่ 7 การสงมอบทรัพยสินใหสํานักงาน ป.ป.ง. ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน
7.1 พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กําหนดมาตรการทางกฎหมายที่
สําคัญในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไวสองประการ คือ
ประการแรก มาตรการริบทรัพยทางอาญา (Criminal Forfeiture Measure) ซึ่งเปน
การริบทรัพยที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด อันเนื่องมาจากการกระความผิดมูลฐานหรือฐานฟอกเงิน
โดยอาศัยอํานาจ ตาม ป.วิ.อาญา ม.85, 132 ประกอบ ป.อาญา มาตรา 32, 33 หรือ 34 เพราะเปน
ทรัพยที่ไดมาจากการกระทําความผิด ไดใชในการกระทําความผิด หรือมีไวเปนความผิด
ประการที่สอง คือ มาตรการยึดทรัพยทางแพง (Civil Forfeiture Measure) เปนการ
ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย สิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การกระทํ า ความผิ ด ซึ่ ง เป น ความผิ ด มู ล ฐานหรื อ จากการ
สนับสนุน หรือชวยเหลือการกระทําผิด ซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือฐานฟอกเงิน คือเปนทรัพยสินที่ได
จากการจําหนาย จาย โอนดวยประการใด อันเปนมาตรการทางแพงที่ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน
โดยเฉพาะ ตามความในหมวด 6 แหง พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ซึ่งมีบทบัญญัติใหนํามาตรการทางแพงมาใชบังคับกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หลังจาก
ที่มาตรการทางอาญาหรือของกฎหมายอื่น ๆ ใชบังคับไมเปนผล หากการดําเนินการตามกฎหมายฟอก
เงินแลวจะกอใหเกิดประโยชนแกทางราชการมากกวา ก็ใหดําเนินการกับทรัพยสินนั้น ตามนัย ม.58
แหง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
7.2 ตัวอยาง เชน การกําหนดมาตรการรับทรัพยทางอาญา ตาม มาตรา 32 แหง พ.ร.บ.
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 กําหนดไววา “ในกรณีที่มี
คําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟองผูตองหาหรือจําเลยรายใด ใหการยึดหรือ
อายัดทรัพยสินของผูตองหาหรือจําเลยรายนั้น รวมทั้งทรัพยสินของผูอื่นที่ไดยึดหรืออายัดไว เนื่องจาก
เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดของผูตองหาหรือจําเลยนั้น สิ้นสุดลง…..ฯลฯ” ซึ่งจะเห็นไดวาการใช
มาตรการริบทรัพยทางอาญาตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.2534 ไมเปนผล กลาวคือไมสามารถจะรับ
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดกฎหมายดังกลาวได แตตามบทบัญญัติมาตรา 58 แหง พ.ร.บ.
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 สามารถเปลี่ยนวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินนั้น
ๆ ตอไปไดอีก “จึงเห็นไดวาการดําเนินการกับตัวทรัพยสินตามกฎหมายฟอกเงินนั้น ไมไดผูกติด
กับคําพิพากษาอาญา”
ดังนั้น พนักงานสอบสวนผูรบั ผิดชอบ ควรรีบรายงานตามแบบรายงานที่กําหนดใน
ทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.พ. 2544 ใหสํานักงาน ป.ป.ง.
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
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7.2.1 ใหพนักงานเตาหนาที่สํานักงาน ป.ป.ง. ติดตอประสานตรงเกี่ยวกับรายละเอียด
ในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน
7.2.2 แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายฟอกเงินใหมารวมฟงการสอบสวนและ/
หรือแตงตั้งเจาหนาที่ตํารวจที่ไดรับการแตงตั้งจากนายกรัฐมนตรี ตามนัย มาตรา 4 แหง พ.ร.บ.ปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และผานการอบรมพนักงานเจาหนาที่แลว รวมเปนพนักงาน
เจาหนาที่ใหมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ ตามนัย มาตร 38 มาตรา 48 ตอไป
7.3 ขั้นตอนตอไป พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ สามารถแยกทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดออกจากสมุดของกลางคดีอาญา สงมอบใหสํานักงาน ป.ป.ง.โดยดําเนินการดังนี้
7.3.1 นัดหมายพนักงานเจาหนาที่ สํานักงาน ป.ป.ง. เพื่อทําการสงมอบทรัพยสินที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิดใหสํานักงาน ป.ป.ง.(มาตรา 58)
7.3.2 สํานักงาน ป.ป.ง. จะดําเนินการออกคําสั่งยึดและ/หรืออายัดทรัพยสิน
(มาตรา 48) จากนั้น
• ใหพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ลงประจําวันสงมอบของกลางคดีอาญา
และจําหนายของกลางคดีอาญาออกจากสมุดยึดทรัพยของสถานีตํารวจ
(สวนสํานวนการสอบสวนคดีอาญา ก็ใหดําเนินการตอไปและสงตาม
ชองทางปกติ)
• ในทายรายงานการสอบสวนคดีอาญา พนักงานสอบสวนผูรับผิดขอบตอง
ระบุการแยกทรัพยของกลางคดีอาญาสงไปใหสํานักงาน ป.ป.ง.
ดําเนินการทางแพงตามนัย ม.58 แลว
7.3.4 มาตรการยึดทรัพยทางแพง เปนมาตรการพิเศษที่ดําเนินการกับตัวทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิด โดยกฎหมายผลัดภาระการพิสูจนใหกับเจาของทรัพยและไมไดนําไป
ผูกติดกับคําพิพากษา คดีอาญาแตอยางใด

7.4 การขอความรวมมือใหสํานักงาน ป.ป.ง. ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
เกี่ยวของ

70
พนั ก งานสอบสวนผู รั บ ผิ ด ชอบสํ า นวนการสอบสวนคดี อ าญาและทํ า การส ง มอบเงิ น หรื อ
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการะทําความผิดใหสํานักงาน ป.ป.ง. ดําเนินการเกี่ยวกับการทรัพยสิน ตามนัย
มาตรา 58 แหง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แลว สามารถทําหนังสือขอให
สํานักงาน ป.ป.ง. สงสําเนาเอกสาร หรือขอให สํานักงาน ป.ป.ง. ใชอํานาจตามนัย 38 ตรวจสอบ
รายงานหรือขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของบุคคล นิติบุคคล เพื่อประโยชนในการสอบสวนดําเนินคดี
อาญาไดอีกดวย

ตอนที่ 8 คําแนะนําสําหรับพนักงานสอบสวนคดีฟอกเงิน
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ควรกําหนดแนวทางการสอบสวนและตั้งแนวคําถามสําหรับ
สอบสวนปากคําพยานบุคคลไวกอนลงมือสอบสวนปากคําบุคคลผูเกี่ยวของ
โดยควรรวมหรือเพิ่ม
คําถามอื่นไวดวยแตไมควรจํากัดเฉพาะประเด็นคําถามในการสอบสวนที่ปรากฎ ดังตอไปนี้
• ขอทราบชื่อ สกุล ที่อยูและโทรศัพทที่ติดตอได
• ขอทราบอาชีพปจจุบัน เริ่มทํามาตั้งแตปใด สถานที่ทํางานอยูที่ใด
• ทานไดรับเงินเดือนจากการทํางานขางตนเดือนละเทาใด รับเงินเดือนผานบัญชีธนาคารใด
อยางใด
• พนักงานเจาหนาที่ไดเตือนใหทานทราบแลววา การใหการอันเปนเท็จหรือกระทําการใด ๆ
เพื่อชวยเหลือผูกระทําความผิดกอน ขณะหรือหลังการกระทําความผิด หรือเพื่อมิใหตองรับ
โทษ หรือไดรับโทษนอยลงเปนความผิดตามกฎหมาย ทานทราบและเขาใจหรือไม
• ทานเกี่ยวของกับบานที่ถูกเจาหนาที่เขาทําการตรวจคนอยางไร (เจาของ ผูอาศัย มาเยี่ยม
ฯลฯ)
• พนักงานเจาหนาที่แสดงหมายคนศาลใหดู อานใหฟง ทานลงชื่อรับทราบในหมายคน
หรือไม
• ผลการตรวจคนเปนอยางไร พนักงานเจาหนาที่นําทรัพยสินที่นํามาตรวจสอบกี่รายการ
(รายละเอียดตามบันทึกการตรวจคนและยินยอมใหยึดทรัพยสินเพื่อตรวจสอบ)
• เจาหนาที่ทําการตรวจคนพบทรัพยสินหรือสิ่งของแตละรายการที่ไหน อยางไร
• พนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบทรัพยสินตอหนาทานหรือผูเกี่ยวของหรือไม ผลเปน
อยางไร
• มีทรัพยสินรายการใดที่ทานเปนเจาของทรัพยสิน หรือผูรับประโยชนในทรัพยสินใดบาง
• ทานเปนเจาของที่แทจริงหรือผูรับโอนหรือไดมาอยางไร เมื่อใด ทรัพยสินที่กลาวเกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดมูลฐานใด
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• ทานสามารถแสดงแหลงที่มาหรือหลักฐานการไดมาซึ่งทรัพยสินที่กลาวขางตนไดหรือไม
อยางไร
• ขอทราบรายละเอียดทรัพยสินที่พนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจคนและยึดมาดําเนินการใน
ครั้งนี้
• ทรัพยสินแตละรายการเกี่ยวของกับทานหรือบุคคลอื่นอยางไร (แยกถามเรียงชิ้นครบทุกชิ้น
ดังนี้)
• ทรัพยสินรายการที่ 1 เปนทรัพยสินประเภทอะไร ขอทราบชนิด จํานวน ราคา วันที่ซื้อมา
• ทรัพยสินรายการที่ 2 เปนทรัพยสินประเภทอะไร ขอทราบชนิด ยี่หอ หมายเลข วันที่ซื้อมา
ราคา
• ทรัพยสินรายการที่ 3 เปนทรัพยสินประเภทอะไร ขอทราบชนิด ขนาด ลักษณะ วันที่ไดมา
ราคา
• ทานเปนผูซึ่งเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับ (นาย/นาง) ซึ่งถูกพนักงานเจาหนาที่
จับกุมฐาน…..ตั้งแตเมื่อใด (สามี/ภรรยา/บุตร/บิดา/มารดา/เพื่อน/หุนสวนทางการคา ฯลฯ)
• ตามที่ทานแจงวาประกอบอาชีพ.. ขางตนนั้น ขอทราบวาทานมีรายได หรือเงินเดือน หรือ
สิทธิประโยชนในการประกอบอาชีพขางตนบาง วันละเทาใด เดือนละเทาใด ปละเทาใด
• ทานมีภาระคาใชจายในแตละเดือน ๆ ละเทาใด (เชน คาไฟฟา คาประปา คาโทรศัพท คา
เชาซื้อ/คาผอนชําระบาน ที่ดินหรืออื่น ๆ รวมมีคาใชจายอื่นใดอีก รวมคาใชจายเดือนละ
เทาใด
• นับตั้งแต มกราคม ป 2542 ถึงปจจุบัน ทานเคยทําการโอนใหกับหรือเคยรับโอน เงินหรือ
ทรัพยสินใดจากคูสมรส บุตร หรือญาติ เพื่อน หรือบุคคลใด ๆ บาง หรือเคยนําเงินหรือ
ทรั พยสิน ใดไปเปลี่ ยนสภาพเป นทรัพ ยสิน อื่น บางหรื อไม เมื่อใด ขอทราบรายละเอี ย ด
จํานวน ราคา ขณะนี้ทรัพยอยูไหน
• ปจจุบันทานมีเงินฝากในธนาคารกี่บัญชี บัญชีประเภทใด ธนาคารไหนบาง
• ทาเชาตูนิรภัยจากธนาคารใด สาขาไหน หมายเลขตูนิรภัย กุญแจอยูที่ไหน
• ท า นมี ท รั พ ย สิ น อื่ น ใด เช น บ า น ที่ ดิ น หุ น หรื อ หลั ก ทรั พ ย อั ญ มณี อยู ที่ ใ ด ขอทราบ
รายละเอียด
• ขอทราบชื่ อ อายุ อาชีพของคูสมรส บุตรและญาติพี่ น องรวมบิ ดา/มารดาโดยละเอีย ด
(สอบถามใหปรากฏวา แตละคนอายุ ทํางานที่ไหน มีรายไดเดือนละเทาใด พักอาศัยอยูที่
ใด)
• ทานเคยสัมพันธหรือเกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลที่เปนผูกระทําความผิดยาเสพติดหรือฟอก
เงินมากอนหรือไม ขอทราบชื่อ สกุล
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• ทานเคยตองหาหรือถูกดําเนินคดีในความผิดฐานมียาเสพติดไวในครอบครองหรือไม ที่ไหน
เมื่อใด และ ผลคดีเปนอยางใด
• ทานประสงคที่จะยืนยันหรือโตเถียงกรรมสิทธิ์ในเงินหรือทรัพยสินที่ถูกดําเนินการครั้งนี้
หรือไม
• เมื่อทานไมเถียงกรรมสิทธิ์ในเงินหรือทรัพยขางตน ทานยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่สง
เรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของ
แผนดินหรือไม
• ตามที่พนักงานเจาหนาที่อธิบายใหทานฟงวา การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินในครั้งนี้
เปนการดําเนินการทางแพงกับตัวทรัพยสิน ซึ่งมิใชโทษทางอาญา ทานทราบและเขาใจ
หรือไม
• ขอทราบหลายเลขบัตรประจําตัวผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลของทาน
และขอทราบวาทานเคยยื่นแบบเสียภาษีประเภทใด ที่ไหน ครั้งสุดทายเมื่อใด
• ทานเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูใดในเรื่องนี้มากอนหรือไม เปนความจริงหรือไม
ดังนั้นพนักงานสอบสวนจะตองเตรียมรายละเอียดในการสอบสวนไวกอน
ดังนั้นเจาพนักงานตํารวจที่จับกุมผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะอยางยิ่งนัก
คารายสําคัญ “หรือนายทุน” ซึ่งมักจะพบทรัพยสินเปนจํานวนมาก อาทิ ที่ดิน บานพัก ธุรกิจการคา เชน
โรงแรม รานขายรถมือสอง หอพัก รถยนตโดยสาร เงินฝากในธนาคาร อีกทั้งอาจมีภรรยานอย หรือมี
บุคคลที่ไวใจไดที่ “นักคา” หรือผูตองหารายสําคัญนําทรัพยสินไปฝากไว หรือใหดําเนินธุรกิจแทนตนเอง
การกระทําในลักษณะปกปดซอนเรน อําพราง เชนนั้น “คือความผิดฐานฟอกเงิน” ที่พนักงานสอบสวน
สามารถดําเนินคดีไดอีกขอหาหนึ่ง นอกจากความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สวนทรัพยสินก็ดําเนินการ
ตรวจสอบโดยอาศัย พ.ร.บ.มาตรการปองกันปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2534 ไป โดยไมเกี่ยวโยงกับ
การยึดทรัพยตาม พ.ร.บ.ฟอกเงินแตอยางใด
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บทที่ 5
ภาคผนวก
ตอนที่ 1 แบบคําขออนุมัติจับกุม/แจงขอหา และแบบรายงานคดีเพื่อดําเนินการตามมาตรา 14 ฯ
ตอนที่ 2 แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ
- ตัวอยางการรายงานของผูจับกุมไปยัง ปปส.เพื่อขอใช พ.ร.บ.มาตรการ
- ตัวอยางหนังสือ ปปส.แจงเกี่ยวกับใบใชคําสั่ง ตรวจสอบทรัพยสิน และคําสั่ง
ใหยึดทรัพยสินชั่วคราว
- ตัวอยางหนังสือการขอสมัครใจผูติดยาเสพติดที่ขอเขาบําบัดรักษา ประวัติ และ
สรุปรายงาน
- ตัวอยางการขอยึดทรัพยโดยใชอํานาจตาม ม.30
ตอนที่ 3 แนวทางการสํานวนการสืบสวน
ตอนที่ 4 ตัวอยางการยึดดําเนินคดี
ตอนที่ 5 แนวคําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.มาตรการฯ
ตอนที่ 6 แนวคําพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหมคดีการขยายผลจากผูเสพไปยังผูจําหนายรายยอย
ตอนที่ 7 แนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่สําคัญ
- คําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับการมีไวในครอบครอง จําหนาย มีไวใน
ครอบครอง เพื่อจําหนาย
- คําพิพากษาศาลฎีกาความผิดฐานตัวการ
- คําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานผลิต
- ความผิดเกี่ยวกับความผิดหลายบท
- ศาลฎีกาเกี่ยวกับความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
พ.ศ.2518
ตอนที่ 8 ตัวอยางเครือขายและขั้นตอนในการตรวจยึดทรัพยสินผูมีพฤติการณเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด
ตอนที่ 9 โครงการพลังแผนดินของชาวเชียงราย เพื่อเอาชนะยาเสพติดประจําป 2544-45
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ตอนที่ 10 สรุปผลการทําสงครามยาเสพติดในรอบ 632 วัน
ตอนที่ 11 ตัวอยางบันทึกขออนุมัติหมายจับความผิดบานฟอกเงิน
ตอนที่ 12 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
ตอนที่ 13 ปญหาขอกฎหมายตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ตอนที่ 14 ตัวอยางการทําหนังสือขอแตงตั้งเปนพนักงานสอบสวนคดียึดทรัพย

ตอนที่ 1 แบบคําขออนุมัติจับกุม/แจงขอหา และแบบรายงานคดีเพื่อดําเนินการตามมาตรา 14 ฯ
แบบ ป.ป.ส.4 - 51
(ลับ)

แบบคําขออนุมัติจับกุม
สวนราชการ ……………………………………………………..โทร………………………………
ที่…………………/……………………วันที่…………..เดือน……………..…….พ.ศ……………..
เรื่อง ขออนุมัติจับกุมผูกระทําผิดตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
เรียน เลขาธิการ ป.ป.ส.
สิ่งที่สงมาดวย พยานหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน……….รายการ
ดวยขาพเจา…………………………………….ตําแหนง……………………………..
สังกัด………………………………………..มีความประสงคจะขออนุมัติจับกุมผูกระทําความผิดตาม
( ) มาตรา 6 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) มาตรา 8 วรรค…………………….
แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ดังมีรายชื่อ
ตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ…………………………………...ผูยื่นคําขอ
(
)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
1. ผูยื่นคําขอจะตองเปนพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจเปนหัวหนาในการสืบสวน ซึ่งมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทา
นายรอยตํารวจตรี หรือเปนขาราชการพลเรือนตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป หรือหัวหนาพนักงานสอบสวน
2. กรณีขออนุมัติจับกุมตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ไมตองกรอกขอความตามแบบ ง.
3. พยานเอกสาร ใหสงตนฉบับหากไมสามารถสงตนฉบับไดใหสงสําเนาเอกสารที่รับรองวาถูกตองแทนได
พยานวัตถุ กรณีนํามาไมได ใหใชสําเนาภาพถาย
พยาน บุคคล ใหระบุชื่อ - ที่อยู - หมายเลขโทรศัพท และพฤติการณที่เกี่ยวของใหชัดเจน

แบบ ป.ป.ส.4 - 52
(ลับ)

แบบคําขออนุมัติแจงขอหา
สวนราชการ ……………………………………………………..โทร……………………………
่ ………..เดือน……………..…….พ.ศ…………..
ที่…………………/……………………วันที…
เรื่อง ขออนุมัติจับกุมผูกระทําผิดตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
เรียน เลขาธิการ ป.ป.ส.
สิ่งที่สงมาดวย พยานหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน……….รายการ
ดวยขาพเจา…………………………………….ตําแหนง……………………………..
สังกัด………………………………………..มีความประสงคจะขออนุมัติจับกุมผูกระทําความผิดตาม
( ) มาตรา 6 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) มาตรา 8 วรรค…………………….
แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ดังมีรายชื่อ
ตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ…………………………………...ผูยื่นคําขอ
(
)
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หมายเหตุ
1. กรณีอนุมัติแจงขอหาตาม มาตรา 8 วรรคหนึ่ง ไมตองกรอกขอความตามแบบ ง.
2. พยานเอกสารใหสงตนฉบับ หากไมสามารถสงตนฉบับ ฉบับจริงได ใหสงสําเนาเอกสารที่
รับรองวาถูกตองแทน
3. พยานวัตถุ กรณีนํามาไมไดใหสําเนาถายภาพ พยานบุคคลใหระบุชื่อ - ที่อยู – หมายเลข
โทรศัพท และพฤติการณที่เกี่ยวของใหชัดเจน

แบบ ป.ป.ส.4 - 53

หนังสือแจงคําสั่งอนุมัติจับกุม
ที่…………../…………

สํานักงาน ป.ป.ส.
ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันที่……..เดือน………………...พ.ศ……………

ถึง ……………………………………
อาศัยตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เลขาธิการ ป.ป.ส.มีคําสั่งใหจับกุมบุคคลดังตอไปนี้
( 1 ) ………………………………………………
( 2 ) ………………………………………………
ซึ่งไดกระทําความผิดตามมาตรา……………………….แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ.2534
ตามแบบขออนุมตั ิจับกุม
ที่…………../……………….
ลงวันที่………เดือน…………………พ.ศ……………….. หากมีการดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติแลว
ใหรายงานใหเลขาธิการ ป.ป.ส.ทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ตองไมเกิน 3 วัน นับตั้งแตวันจับกุม
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สั่งไว ณ วันที่………เดือน……………………พ.ศ………………………
(ลงชื่อ)
(

)
เลขาธิการ ป.ป.ส.

แบบ ป.ป.ส.4 - 54

หนังสือแจงคําสั่งอนุมัติแจงขอหา
ที่…………../…………

สํานักงาน ป.ป.ส.
ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันที่……..เดือน………………...พ.ศ……………

ถึง ……………………………………
อาศัยตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เลขาธิการ ป.ป.ส.มีคําสั่งใหจับกุมบุคคลดังตอไปนี้
( 1 ) ………………………………………………
( 2 ) ………………………………………………
ซึ่งไดกระทําความผิดตามมาตรา……………………….แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ.2534
ตามแบบขออนุมัติแจงขอหา
ที่…..…../…………
ลงวันที่………เดือน…………………พ.ศ………….…….. หากมีการดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติแลว
ใหรายงานใหเลขาธิการ ป.ป.ส.ทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ตองไมเกิน 3 วัน นับตั้งแตวันจับกุม
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สั่งไว ณ วันที่………เดือน……………………พ.ศ………………………
(ลงชื่อ)
(

)
เลขาธิการ ป.ป.ส.

แบบ ป.ป.ส.4 - 55

แบบรายงานการจับกุม
ดวนมาก
ที่…………../…………

………………………………………….
วันที่……..เดือน………………...พ.ศ……………

เรื่อง รายงานการจับกุมผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
เรียน เลขาธิการ ป.ป.ส.
อางถึง คําสั่งอนุมัติจับกุมที่…………../……………ลงวันที่………………………………………
ตามคําสั่งที่อางถึง ไดอนุมัติใหจับกุม (นาย/นาง/นางสาว)…………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ซึ่งเปนผูกระทําความผิดตามมาตรา…………..………แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ความละเอียดแจงแลวนั้น
บัดนี้เจาหนาที่ไดดําเนินการจับกุมบุคคลดังกลาวแลว เมื่อวันที่……เดือน…………..
พ.ศ………………เวลา……………น. ขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยูที่………………………………………
สําหรับผลการตรวจสอบขอมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับทรัพยสินของผูกระทําความผิด
หรือทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดของบุคคลดังกลาว ปรากฎวา……………………….
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…………………………………………………………………………………………………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(
)
ตําแหนง……………………………..
……………………………….
โทร…………………………..
แบบ ป.ป.ส.4 - 56

แบบรายงานการจับกุม
ดวนมาก
ที่…………../…………

………………………………………….
วันที่……..เดือน………………...พ.ศ……………

เรื่อง รายงานการแจงขอหาผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
เรียน เลขาธิการ ป.ป.ส.
อางถึง คําสั่งอนุมัติจับกุมที่…………../……………ลงวันที่………………………………………
ตามคําสั่งที่อางถึง ไดอนุมัติใหแจงขอหา (นาย/นาง/นางสาว)……………………….
…………………………………………………………………………………………………………
ซึ่งเปนผูกระทําความผิดตามมาตรา…………..………แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ความละเอียดแจงแลวนั้น
บัดนี้เจาหนาที่ไดดําเนินการแจงขอหาบุคคลดังกลาวแลว สําหรับผลการตรวจสอบ
ขอมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับทรัพยสินของผูกระทําความผิดหรือทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดของบุคคลดังกลาว ปรากฎวา………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(
)
ตําแหนง……………………………..
……………………………….
โทร…………………………..

แบบ ป.ป.ส.4 - 57

แบบรายงานคดีตามคําสั่งอนุมัติใหจับกุม / แจงขอหา
ที่…………../…………

………………………………………….
วันที่……..เดือน………………...พ.ศ……………

เรื่อง รายงานการดําเนินการตามคําสั่งอนุมัติจับกุม / แจงขอหา
เรียน เลขาธิการ ป.ป.ส.
อางถึง คําสั่งอนุมัติจับกุม / แจงขอหาที่……../………ลงวันที…..…เดือน…………..….พ.ศ………
ตามคําสั่งที่อางถึง ไดอนุมัติใหจับกุม / แจงขอหาแก (นาย/นาง/นางสาว)…………
…………………………………………………………………………………………………………
ซึ่งเปนผูกระทําความผิดตามมาตรา…………..………แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ความละเอียดแจงแลวนั้น
บัดนี้ ระยะเวลาไดลวงเลยมาเกินกวาสามสิบวัน นับแตวันไดรับแจงคําสั่งอนุมัติแต
เจาหนาที่ไมสามารถดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติไดเนื่องจาก…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(
)
ตําแหนง……………………………..
……………………………….
โทร…………………………..

แบบ ก.

สถานะภาพสวนบุคคลของผูกระทําความผิด
1. ชื่อ…………………………………….อายุ………ป สัญชาติ…………..เชื้อชาติ………
ศาสนา…………………………….อาชีพ………………………………..
ชื่อคูสมรส………………………….…อายุ……...ป สัญชาติ…………..เชื้อชาติ……….
ศาสนา…………………………….อาชีพ………………………………..
2. ที่อยูปจจุบันหรือสถานที่พบเห็นเปนประจํา
บานเลขที่………….หมูที่…..บาน…………ถนน……………ตําบล/แขวง…………….
อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด…………………..
2.2 บานเลขที่………….หมูที่…..บาน…………ถนน……………ตําบล/แขวง……………
อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด…………………..
3. ตําหนิ รูปพรรณ……………………………………………………………………………
4. ประวัติอาชญากรและพฤติการณที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด……………………….
5. บุคคลที่ติดตอ
/
เกี่ยวของ…………………………………………………………………….
6. ยานพาหนะที่ใช……………………………………………………………………………
7. อาชีพหรือการประกอบกิจการ……………………………………………………………
8. รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง………………………
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แบบ ข.

รายงานการสืบสวนพฤติการสําคัญ ( มูลเหตุที่ทําการสืบสวน ขาวสาร แหลงที่มา วันที่เริ่ม
สืบสวนพฤติการณที่ผานมา พฤติการณกระทําความผิดในคดีนี้ ฯลฯ )
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
สรุปความเห็น…………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ตอนที่ 2 แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ

ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ
วาดวย อํานาจการสอบสวน
( ฉบับที่ 17 )
พ.ศ.2543
---------------------------------------------------ตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2498 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2498 เรื่อง วางระเบียบการ
ตํารวจเกี่ยวกับคดี ซึ่งในลักษณะ 8 บทที่ 2 กําหนดอํานาจการสอบสวนคดีอาญาของหนวยตาง ๆ ไวเปนทางปฏิบัติ
แลว นั้น
เนื่องจากระเบียบเกี่ยวกับอํานาจการสอบสวนคดีอาญาของกองบัญชาการตํารวจปราบปราม
ยาเสพติดยังไมเหมาะสมกับและสอดคลองกับสภาพปจจุบัน จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบในเรื่องดังกลาวเสียใหม
อาศัยอํานาจตามความในขอ 3 แหงขอบังคับกระทรวงมหาดไทย ที่ 4/2499 ลงวันที่ 13 ตุลาคม
2499 ประกอบกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกา โอนกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเปนสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ.2541 ที่ใหอํานาจผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ยกเลิกแกไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบการตํารวจ ทั้งใน
สวนที่เกี่ยวกับคดีและในสวนที่ไมเกี่ยวกับคดีได จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 10.5.1, 10.5.2 และ 10.5.3 ของบทที่ 2 ลักษณะ 8 แหงประมวล
ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีเสียทั้งหมด และใหใชความที่แนบทายระเบียบนี้แทน
ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
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ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2543
(ลงชื่อ) พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก
( ประชา พรหมนอก )
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
สําเนาถูกตอง
พันตํารวจเอก สมศักดิ์ สุขใจ
( สมศักดิ์ สุขใจ )
รองผูบังคับการฯ ปฏิบัติราชการแทน
ผูบังคับการกองวิชาการ

ลักษณะ 8
การสอบสวน
บทที่ 2
อํานาจการสอบสวน
--------------------------------------------------“ขอ 218
ฯลฯ
(10.5.) การประสานงานระหวางตํารวจปราบปรามยาเสพติดกับตํารวจหนวยอื่น
(10.5.1) การดําเนินคดี หรือการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยมาตรการ
ในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การดําเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
ใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
อํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนใหเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(10.5.2)
เมื่อตํารวจหนวยอื่นจับกุมผูตองหาที่กระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ในขอหาผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติด
หรือสมคบ สนับสนุน ชวยเหลือในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ใหตํารวจหนวยนั้นแจงไปยัง
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลาจับกุม
(10.5.3) การสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของตํารวจหนวยอื่น
หากปรากฏวาเปนคดีที่มีความสําคัญ หรือเปนคดีที่มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในขอหา
ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติด ตลอดจนการสมคบ
สนับสนุน ชวยเหลือ หรือพยายามกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ที่มีการตรวจสอบทรัพยสินของ
ผูกระทําความผิดหรือผูเกี่ยวของ หรือเกี่ยวพันกับการดําเนินการตามกฎหมายดังกลาว หากในกรณีที่
ผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดพิจารณาเห็ฯวาเปนคดีสําคัญ หรืออาจเกี่ยวพัน หรือสมควร
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ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จะสง
นายตํารวจตั้งแตระดับสารวัตรขึ้นไป ไปตรวจสอบใหคําแนะนําเกี่ยวกับคดีนั้นก็ได
หากผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดจะใหพนักงานสอบสวน
กองบังคับการสอบสวนดําเนินคดีดังกลาวฝายเดียวหรือรวมสอบสวนดวย ใหเสนอขออนุมัติสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติพิจารณาสั่งการแลวแตกรณี
(10.5.4)
ฯลฯ”
( ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยอํานาจการสอบสวน (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2543
ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2543 )

ศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษ
ตํารวจภูธรภาค 5 ถนนมหิดล
ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50000

ที่ ตช 0016(ชปส.ศปส.)/6721

23
เรื่อง

ธันวาคม 2542

ขอใหตรวจสอบทรัพยสิน ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
เรียน เลขาธิการ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาหนังสือรองเรียนผานทางตูไปรษณียเชา เลขที่ 99 เชียงใหม
2. ประวัติบคุ คลผูมีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติดในสารบบขอมูลขาวสาร
ของศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษ ตํารวจภูธรภาค 5
3. สําเนาหมายคน ศาลจังหวัดเชียงใหม ที่ 2747/2542 ลงวันที่ 21 ธันวาคม
พ.ศ.2542
4. สําเนาบันทึกการตรวจคน
5. สําเนาบันทึกการจับกุม
6. สําเนาแผนที่สังเขปและแผนผังบานเลขที่ 32 แขวงศรีวิชัย ตําบลศรีภูมิ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม
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7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ดวยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2542 เวลาประมาณ 11.00 นาฬิกา รอยตํารวจเอก
บุญชาย แสนชัชวาล หัวหนาชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดใหโทษ ชุดที่ 2 ประจําศูนย
ปราบปรามยาเสพติดใหโทษตํารวจภูธรภาค 5 พรอมกับพวกรวม 9 นาย ไดรวมกันตรวจคน จับกุม
ผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ จํานวน 2 คน คือ
1. นายสุวรรณ สุยะปน อายุ 38 ป ที่อยู 17 หมูที่ 5 ตําบลแมสูน อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม พรอมของกลางยาเสพติดใหโทษ ประเภท 1 (ยาบา) ชนิดเม็ด สีสม มีตัวอักษร
WY บนตัวเม็ด จํานวนประมาณ 9,409 เม็ด และของกลางอื่นอีกจํานวน 6 รายการ
รายละเอียดปรากฎตามสําเนาบันทึกการจับกุมที่แนบมาพรอมนี้ พรอมทั้งไดนําบุคคลทั้งสองพรอม
ของกลางนําสงยังพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองเชียงใหม ดําเนินคดีตามกฎหมาย
จากการตรวจสอบพบวาบุคคลทั้งสองมีพฤติการณคายาเสพติด (รายใหญ) และ
เปนสามีภรรยาแตมิไดจดทะเบียนสมรส
ประกอบกับในสารบบขอมูลขาวสารของศูนยปราบปราม
ยาเสพติดใหโทษตํารวจภูธรภาค 5 มีประวัติของนางไพลิน หรือตอย คําหยาด เปนผูมีพฤติการณ
เกี่ยวของกับยาเสพติด
โดยจะลักลอบจําหนายยาเสพติดใหกับพวกวัยรุนและพอคาในตลาดเมือง
ใหม ไดเคยสั่งการใหสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองเชียงใหม ดําเนินการสืบสวน จับกุม แตไมไดผล
เนื่องจากสถานที่ที่ลักลอบจําหนายยาเสพติดอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรตําบล
ชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จึงไดมอบหมายใหชุดปฏิบัติการปราบปราม
ยาเสพติดใหโทษ ประจําศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษตํารวจภูธรภาค 5 ดําเนินการสืบสวน
ติดตามพฤติการณมาตลอด จนกระทั่งสามารถจับกุมตัวบุคคลทั้งสองพรอมของกลางดังกลาวได
ศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษตํารวจภูธรภาค 5
จึงเรียนประสานเพื่อขอให
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดโปรดพิจารณาดําเนินการดังนี้
1. นําพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ.2534 มาใชบังคับและทําการตรวจสอบทรัพยสินบุคคลทั้งสอง
2. กรุณาตรวจสอบประวัติบุคคลทั้งสอง ในสาระบบขอมูลของสํานักงานคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด วามีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติดหรือไม หากมี
ประวัติบุคคลทั้งสองเห็นควรขยายผลการสืบสวนจับกุมผูเกี่ยวของกับบุคคลทั้งสอง
3. ประสานกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ขอใหดําเนินการสอบสวนขยายผลในคดีดังกลาวตามระเบียบของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
4. หากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จะประสาน
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การปฏิบัติกรุณาติดตอโดยตรงกับพันตํารวจเอก วุฒิ วิทิตานนท รองผูบังคับการ กองบังคับการ
อํานวยการตํารวจภูธรภาค 5 / หัวหนาคณะเจาหนาที่ศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษตํารวจภูธรภาค
5 โทรศัพทหมายเลข (01) 8819333 หรือ (053) 277681 หรือ รอยตํารวจเอก บุญชาย แสน
ชัชวาล หัวหนาชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติใหโทษ ชุดที่ 2 ประจําศูนยปราบปรามยาเสพติดให
โทษตํารวจภูธรภาค 5 โทรศัพทหมายเลข (053) 281865 – 71 ตอ 321 หรือ พันตํารวจตรี พรพิชิต
รุงเรือง พนักงานสอบสวน (สบ.2) สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองเชียงใหม เจาของคดีดังกลาว
โทรศัพทหมายเลข (01) 8826052, (053) 276458, 276040, 814313 – 4 ตอ 303 หรือ โทรสาร
(053) 277447

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ผลเปนประการใด กรุณาแจงใหศูนย
ปราบปรามยาเสพติดใหโทษตํารวจภูธรภาค 5 ทราบโดยดวน
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) พันตํารวจเอก

วุฒิ วิทิตานนท
( วุฒิ วิทิตานนท )
รองผูบังคับการ กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 5
หัวหนาคณะเจาหนาที่ศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษตํารวจภูธรภาค 5

88

ที่ นร 1610(คตส) / 5218

สํานักงาน ป.ป.ส.
ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
30 ธันวาคม 2542

เรื่อง การตรวจสอบทรัพยสินนายสุวรรณ สุยะปนและนางไพลิน คําหยาด
เรียน หัวหนาคณะเจาหนาที่ศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษ ตํารวจภูธรภาค 5
อางถึง หนังสือที่ ตช 0016(ชปส.ศปส.)/6721 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2542
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาคําสั่ง เลขาธิการ ป.ป.ส.ที่ 852-853/2542 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2542
จํานวน 3 แผน
2. สําเนาประวัติผูถูกจับกุมยาเสพติด จํานวน 4 แผน
ตามหนังสือที่อางถึง ศปส.ตํารวจภูธรภาค 5 เสนอเลขาธิการ ป.ป.ส.ใหตรวจสอบทรัพยสิน
นายสุวรรณ สุยะปน และนางไพลิน คําหยาด ผูตองหาคดียาเสพติด และขอตรวจสอบประวัติผูตองหาทั้งสองในสา
รบบขอมูลของสํานักงาน ป.ป.ส.วามีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติดหรือไม ความละเอียดแจงแลว นั้น
สํานักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนวา เลขาธิการ ป.ป.ส. ไดพิจารณาและมีคําสั่งใหตรวจสอบ
และยึดทรัพยสินผูตองหาทั้งสองตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ.2534 แลว รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยนี้ และพนักงานเจาหนาที่ตํารวจสอบพบผูเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งพักอาศัยอยูที่เดียวกันกับผูตองหาทั้งสองโดยถูกจับกุมดําเนินคดียาเสพติด ที่ สภ.อ.
ฝาง จ.เชียงใหม คือ นายสวัสดิ์ คําหยาด อายุ 56 ป ที่อยูเดียวกับนางไพลิน หรือตอย คําหยาด ถูกจับกุม
ดําเนินคดียาเสพติด 1 คดี รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ขอ 2 ในการดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินของผูตองหา
ทั้งสอง เลขาธิการ ป.ป.ส.มอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานเกี่ยวกับทรัพยสิน
ของผูตองหาเพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน พิจารณาวินิจฉัยในคดีตรวจสอบ
ทรัพยสินตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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ขอแสดงความนับถือ
นายเสรี ถวิลหวัง
( นายเสรี ถวิลหวัง )
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด รักษาการในตําแหนง
ที่ปรึกษาฯ (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 10 ชช.) ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
สํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด
โทร. 2459088 โทรสาร. 2459357

คําสั่งเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ที่ 852/2542
เรื่อง ใหตรวจสอบทรัพยสินและมอบหมายพนักงานเจาหนาที่
-------------------------ดวยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2542 เจาหนาที่ตํารวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดใหโทษ
ศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษตํารวจภูธรภาค 5 ไดจับกุมนายสุวรรณ สุยะปน อายุ 38 ป และ
นายไพลิน คําหยาด อายุ 31 ป ผูตองหา พรอมของกลางเมทแอมเฟตามี จํานวน 9,409 เม็ด และ
ของกลางอื่นอีกหลายรายการ โดยกลาวหาวารวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)
ไวในความครอบครองเพื่อจําหนายโดยไมไดรับอนุญาต เหตุเกิดที่ บานเลขที่ 32 ศรีภูมิ ซอย 1 ตําบล
ศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และมีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยสินของนายสุวรรณ สุยะปน
และนางไพลิน คําหยาด ผูตองหา เปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
และดวยเหตุมีความจําเปนเรงดวน ไปอาจเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสนิ ไดทัน หากไม
รีบดําเนินการตรวจสอบทรัพยสิน อาจทําใหมีการเปลี่ยนแปลง โยกยาย หรือทําลายพยานหลักฐาน
ได
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จึงมีคําสั่งใหตรวจสอบทรัพยสินของ นายสุวรรณ สุยะปน และนางไพลิน คํา
หยาด ผูตองหา และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มอบหมายใหพนักงาน
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เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ.2534 ดังมีรายชื่อตอไปนี้
พนักงานเจาหนาที่จากสํานักงาน ป.ป.ส.
1. นายพัฒนพันธุ สุขยิ่ง
เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน 7
2. นายสมภพ อยูสมบูรณ
เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน 5
3. นายอนุเทพ ธาระณะ
เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน 4
4. นายวีรพล บุญศิริ
เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน 4

พนักงานเจาหนาที่จากกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเพติดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
1. พ.ต.ท.สุธีร ดีอินทร
รองผูกํากับการ 5
2. ร.ต.อ.ประเด็จ จันทสาร
สารวัตรงาน 2 กองกํากับการ 5
3. ร.ต.อ.สมศักดิ์ เทศงามถวน รองสารวัตรงาน 1 กองกํากับการ 5
ดําเนินการดังตอไปนี้
1. ตรวจสอบทรัพยสินของนายสุวรรณ สุยะปน และนางไพลิน คําหยาด ผูตองหา
แทนเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
2. ยึดหรืออายัดทรัพยสิน และประเมินราคาทรัพยสินของนายสุรรณ สุยะปน และนาง
ไพลิน คําหยาด ผูตองหา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด แลวแตกรณีไดมีคําสั่งยึดหรืออายัดไว
3. รายงานผลการตรวจสอบทรัพยสิน พรอมทั้งความเห็นและเอกสารหลักฐานประกอบ
ตอคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 27

ธันวาคม

พ.ศ.2542

นายสรสิทธิ์ แสงประเสริฐ
( นายสรสิทธิ์ แสงประเสริฐ )
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
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คําสั่งเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ที่ 853 / 2542
เรื่อง ใหยึดทรัพยสินชั่วคราว
----------------------ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดมีคําสั่งที่ 852/2542
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2542 ใหตรวจสอบทรัพยสินของนายสุวรรณ สุยะปน และนางไพลิน คํา
หยาด ผูตองหา แลวนั้น โดยที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา อาจมีการโอน ยักยาย หรือซุกซอนทรัพยสิน
บางรายการเปนกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน ไมอาจเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินได
ทัน
ฉะนั้น เพื่อประโยชนในการตรวจสอบทรัพยสิน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22
วรรคสอง ประกอบมาตรา 19 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จึง
มีคําสั่งใหยึดทรัพยสินของนายสุวรรณ สุยะปน และนางไพลิน คําหยาด ผูตองหา ไวชั่วคราว
ดังตอไปนี้
1. เงินสด จํานวน 82,510 บาท
2. วิทยุติดตามตัวแพ็คลิ้งค หมายเลขเครื่อง Y69771 F5 จํานวน 1 เครื่อง
3. รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บธ-5959 เชียงใหม
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ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 27

ธันวาคม พ.ศ.2542

นายสรสิทธิ์ แสงประเสริฐ
( นายสรสิทธิ์ แสงประเสริฐ )
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
วาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดหรือนําไปใชประโยชน
ของทางราชการ
พ.ศ.2536
********************************
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(5) และมาตรา 24 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 คณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสิน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยการนําทรัพยสินออก
ขายทอดตลาดหรือนําไปใชประโยชนของทางราชการ พ.ศ.2536 “
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2536 เปนตนไป
ขอ 3 ใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดรักษาการตามระเบียบนี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ใหเลขาธิการเสนอใหคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 4 ในระเบียบนี้ “ทรัพยสิน” หมายความวา ทรัพยสินที่ไดมีคําสั่งยึดหรืออายัด
ขอ 5 เลขาธิการอาจสั่งใหนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด หรือนําไปใชประโยชนของทาง
ราชการได เมื่อปรากฎวา
(1) ทรัพยสินนั้นมีสภาพเปนของสด ของเสียได หรือถาหนวงชาไว จะเปนการเสี่ยงตอ
ความเสียหาย หรือคาเสียหายจะเกินสวนแหงคาของทรัพยสินนั้น
(2) ทรัพยสินนั้นมีลักษณะที่อาจทําใหสกปรก เลอะเทอะ หรือมีกลิ่น หรืออาจรบกวน
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หรือกอความรําคาญ
(3) ทรัพยสินนั้นมีน้ําหนักมาก หรือไมสะดวกตอการเคลื่อนยาย หรือมีขนาดใหญ
มาก หรือเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษา
(4) ทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินซึ่งโดยสภาพอาจกอใหเกิดอันตรายไดงาย เชน สารเคมี
หรือสิ่งเชื้อเพลิง
(5) ทรัพยสินที่ตองเก็บรักษาไวในสถานที่โดยเฉพาะเพื่อรักษาคุณภาพของตัวทรัพย
ทรัพยสินใดจะเปนทรัพยสินตาม (1) ถึง (5) ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด

หมวด 2
การขายทอดตลาด
ขอ 6 ในการขายทอดตลาด ใหเลขาธิการแตตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดขึ้นคณะหนึ่ง มี
จํานวนไมนอยกวาสามคน
โดยมีขาราชการตั้งแตระดับหัวหนาฝายในกองตรวจสอบทรัพยสินคดี
ยาเสพติด หรือศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดประจําภาค แลวแตกรณี เปนกรรมการและ
เลขานุการ มีหนาที่ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินตามที่เลขาธิการมีคําสั่ง
ขอ 7 การดําเนินการขายทอดตลาดใหกระทําโดยเปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด
ขอ 8 ในกรณีที่ทรัพยสินที่ไดมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดไวชั่วคราว เปนทรัพยสินที่มีลักษณะตาม
ขอ 5 เลขาธิการอาจนําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวดนี้
หมวด 3
การนําทรัพยสินไปใชประโยชน
ขอ 9 การนําทรัพยสินไปใชประโยชน ใหกระทําไดเฉพาะสวนราชการเทานั้น
ขอ10 การขอนําทรัพยสินไปใชประโยชน ใหหัวหนาสวนราชการมีหนังสือแสดงความจํานงตอ
เลขาธิการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) หนาที่และความรับผิดชอบของสวนราชการนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่
ประสงคจะขอนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชน
(2) ประเภทของทรัพยสินที่จะขอนําไปใชประโยชน
(3) เหตุผลและความจําเปนที่จะขอนําทรัพยสินไปใชประโยชน
(4) ลักษณะและระยะเวลาของการใชประโยชน
(5) การดูแลรักษาและความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความชํารุดบกพรอง เสียหาย
หรือสูญหาย
ขอ11 ในกรณีที่เลขาธิการเห็นวาทรัพยสินตามขอ 5 จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการอาจอนุญาตใหหนวยงานนั้นนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนได
ขอ 12 การพิจารณาอนุญาตใหนําทรัพยสินใดไปใชประโยชน ใหเลขาธิการพิจารณาหลัก
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เกณฑเหลานี้ประกอบ คือ
(1) สวนราชการนั้นเปนสวนราชการซึ่งทําหนาที่ปราบปรามยาเสพติด หรือ
ทําหนาที่ยึดหรืออายัดทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด
(2) เหตุผลและความจําเปนที่ขอนําทรัพยสินไปใชประโยชน
(3) ภาระตาง ๆ ที่จะตกแกทางราชการหากไมนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชน
(4) ความเสียหายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนําทรัพยสินนั้นไปใช
ประโยชน
(5) พฤติการณในการดําเนินคดีเกี่ยวกับทรัพยสินนั้น
(6) พฤติกรรมอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ขอ 13 การขอนําทรัพยสินไปใชประโยชนของสวนราชการอื่นนอกจากสวนราชการตามขอ 12
(1) ใหเลขาธิการเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเปนราย ๆ ไป
ขอ 14 เมื่อสวนราชการใดไดรับอนุญาตใหนําทรัพยสินใดไปใชประโยชน ใหเลขาธิการจัดใหมี
เอกสารการสงมอบและรับทรัพยสินนั้นไวเปนหลักฐาน และมีหนังสือแจงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ทราบ
ขอ 15 สวนราชการที่นาํ ทรัพยสินไปใชประโยชน มีหนาที่ใชและบํารุงรักษาทรัพยสินนั้น ถามี
ความเสียหายหรือทรัพยสินนั้นสูญหาย
ใหรีบดําเนินการตามระเบียบของทางราชการและแจงให
เลขาธิการทราบทันที
ขอ 16 เมื่อหมดความจําเปนที่จะใชประโยชนจากทรัพยสินนั้นตอไป หรือเมื่อครบกําหนดเวลา
ที่ไดรับอนุญาตแลว หรือเมื่อคณะกรรมการหรือเลขาธิการเพิกถอนการอนุญาต ใหสวนราชการที่นํา
ทรัพยสินนั้นไปใชประโยชน จัดสงทรัพยสินนั้นคืนพรอมหลักฐานการสงคืนเปนหนังสือภายในเวลาที่
กําหนด
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหสงคืนในสภาพที่เปนอยูในขณะที่ไดรับมอบทรัพยสินนั้นไป
เวนแตจะเสื่อมไปโดยสภาพแหงทรัพยสินนั้นเอง ในกรณีที่ไมอาจสงคืนในสภาพดังกลาวได ให
เลขาธิการพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร
ขอ 17 กอนครบกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหนําทรัพยสินไปใชประโยชน ถาสวนราช
การที่นําทรัพยสินไปใชประโยชน เห็นวามีความจําเปนที่จะตองนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนตอไปอีก
ใหหัวหนาสวนราชการนั้นมีหนังสือถึงเลขาธิการกอนครบกําหนดเวลาดังกลาวไมนอยกวาสิบหาวัน
แจงถึงเหตุผลและความจําเปนที่ตองนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนตอไป
ใหเลขาธิการพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนตามวรรคหนึ่งโดยคํานึงถึงหลักเกณฑตามขอ
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12 และในกรณีที่เลขาธิการไมอนุญาตใหนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนตอไป ใหสวนราชการนั้นคืน
ทรัพยสินพรอมหลักฐานการสงคืนเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด และใหนําความในขอ 16 วรรคสอง
มาใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2536
(ลงชื่อ)

ศักดิ์ สนองชาติ
( นายศักดิ์ สนองชาติ )
ประธานกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 110 ตอน 59 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2536)
คูฉบับ

ที่ ชร 1320.5/002

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ถนนฤทธิประศาสน 57000
9 มกราคม 2545

เรื่อง

ขอรับการสนับสนุนรถยนตและทรัพยสินอื่นที่ยึดไว ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เพื่อใชประโยชนในราชการ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ผานผูอํานวยการสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ )
อางถึง 1) หนังสือ สภ.อ.เวียงแกน ที่ ชร 1320.5/3068 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2544
2) คําสั่งเลขาธิการฯ ที่ 2251/2544 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2544
สิ่งที่สงมาดวย 1) สําเนาหนังสือที่ ชร 1320.5/3068 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2544 จํานวน 2 แผน
2) สําเนาคําสั่งเลขาธิการฯ ที่ 2251/2544 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2544 จํานวน 1 แผน
3) บัญชีแสดงรายการทรัพยสินที่ขอนําไปใชประโยชน จํานวน 1 แผน
ตามหนังสือที่อางถึง ขอ 1 สถานีตํารวจภูธรอําเภอเวียงแกน ไดรายงานเพื่อขอใหมี
คําสั่งตรวจสอบและตรวจยึดทรัพยสินของนายเอก นามดี , นางสอง นามดี และนายสาม นามดี
ผูตองหา
ตามพระราชบัญญัติตามมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
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พ.ศ.2534 และตอมาทานไดมีคําสั่งที่ 2251/2544 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2544 ใหยึดหรืออายัด
ทรัพยสินของนายเอก นามดี กับพวก ไวชั่วคราว รวม 10 รายการ ซึ่งรายละเอียดปรากฎตามสําเนา
คําสั่งดังกลาวแลว นั้น
เนื่องจากพื้นที่ของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเวียงแกน มีอาณาเขตติดตอกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งสวนใหญจะเปนปาและภูเขาสูงชัน การคมนาคมคอนขาง
จะลําบาก มีปญหาเกี่ยวกับการลักลอบนําเขาซึ่งยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบานมาโดยตลอด ทําให
การปองกันและปราบปรามยาเสพติดของอําเภอแหงนี้ไมไดผลเทาที่ควร ประกอบกับประสบปญหา

เกี่ยวกับยานพาหนะ
รวมทั้งอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดมีไมเพียงพอ เคยขอรับการสนับสนุนจากทางราชการแลวหลายครั้ง แตทางราชการมี
งบประมาณไมเพียงพอจึงไมไดรับการสนับสนุนในเรื่องดังกลาว
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ไดพิจารณาแลวเห็นวาทรัพยสินตามบัญชีที่จะขอนําไป
ใชประโยชนในครั้งนี้นาจะเปนประโยชนแกการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่แหงนี้ไดเปน
อยางดี
และเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธร
อําเภอเวียงแกน ในนามผูบังคับบัญชาของเจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอเวียงแกน จึง
ใครขอรับการสนับสนุนทรัพยสินตามรายการทรัพยสินที่ไดแนบมาพรอมนี้ ซึ่งเปนทรัพยสินที่ทานไดมี
คําสั่งใหยึดหรืออายัดชั่วคราวแลว เพื่อใชในราชการสืบสวนปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหกับ
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเวียงแกนตอไป ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความ
อนุเคราะหจากทานดวยดีเหมือนเชนที่ผานมา และขอขอบคุณทานมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง
อนึ่ง ทรัพยสินที่จะขอนําไปใชประโยชนในครั้งนี้หากทานอนุมัติแลว ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงรายจะควบคุมดูแลรักษาและรับผิดชอบในการนําไปใชประโยชนใหเปนไปตามระเบียบฯ
อยางเครงครัด ภายในระยะเวลาจนกวาคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินมีคําสั่งใหคืนหรือคดีถึงที่สุด
ใหคืนทรัพยสินหรือศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
พลตํารวจตรี

วุฒิ วิทิตานนท
( วุฒิ วิทิตานนท )
ทําการแทนผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
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งานสอบสวน ฯ
โทร. 0 - 5360-8318

บัญชีแสดงรายการทรัพยสินที่ยึดไวตาม พ.ร.บ.มาตรการ ฯ พ.ศ.2534 เพื่อขอนําไปใช
ประโยชนในราชการสืบสวนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
รายการทรัพยสิน
ประเภทรถยนต
1. รถยนตบรรทุกสวน
บุคคล
ประเภทเครื่องใช
1. โทรทัศนสี ขนาด 29 นิ้ว
2. โทรทัศนสี ขนาด 20 นิ้ว
3. เครื่องเลน
สเตอริโอ
4. เครื่องเลนวีดีโอเทป
5. ตูเย็น
ขนาด 7 คิว
6. ตูเย็น
ขนาด 1.6 คิว

ยี่หอ หมายเลขทะเบียน

โตโยตา บท-5406 เชียงราย

ยึดหรืออายัดตามคําสั่ง หมายเหตุ
ที่
2251/2544
ลง 4 ธ.ค.44

โซนี่ หมายเลข 6D06764
ซัมซุง หมายเลข 3D-JA00628X - " โซนี่ หมายเลข 5001397
-"โซนี่ หมายเลข 109143
-"ฮิตาชิ
-"หมายเลข 4180500279 - " ฮิตาชิ หมายเลข 4371001019
-"-

ตรวจแลวถูกตอง
พล.ต.ต. วุฒิ วิทิตานนท
( วุฒิ วิทิตานนท )

เก็บไวที่
สภ.อ.เวียง
แกน
-"-"-"-"-"-"-
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ผบก.ภ.จว.เชียงราย

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ภ.5 โทร.(053) 281865-71 ตอ 321
ที่ 0016(ศปส.3)/165
วันที่
10 มกราคม 2543
เรื่อง ขอรับความเห็นชอบแบบฟอรมสงตัวผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา
เรียน

ผบ.ตร.
1. ตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามยาเสพติดของ ตร.กําหนดใหตํารวจภูธรภาค
เรงเขาชวยเหลือผูติดยาเสพติด โดยการนําไปบําบัดรักษาเพื่อฟนฟูสมรรถภาพ ใหกลับสูภาวะปกติ
โดยเร็ว ซึ่ง ภ.5 ไดจัดทําโครงการบําบัดรักษาผูเสพยาเสพติด เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผน ตร.
ดังกลาว และไดสงโครงการมายัง ตร.เพื่อโปรดทราบแลวตามหนังสือ ภ.5 ดวนที่สุดที่ 0016(
ศปส.2)/5463-5464 ลง 21 ต.ค.2542 หลังจากนั้นไดเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการตามหนังสือ ภ.5 ดวนที่สุดที่ 0016(ศปส.2)/5642 ลง 2 พ.ย.2542 นั้น
2. เพื่อใหการปฏิบัติตามคําสั่งสํานักนายํารัฐมนตรี ที่ 141/2541 ลง 19 ส.ค.2541 เปนไป
อยางเปนรูปธรรม ตามเปาหมายหลักในการดําเนินการใหผูติดยาเสพติดเลิกเสพยาเสพติด และปฏิบัติ
ตอผูติดยาเสพติดในฐานะผูปวย โดยใหโอกาสเขารับการบําบัดยาและฟนฟูสภาพตามตองการ และ
เพื่อใหการปฏิบัติตามโครงการเปนไปดวยความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ
และที่สําคัญทําใหมี
หลักประกันตอผูเสพยาเสพติดที่ประสงคเขารับการบําบัดรักษาและตองการเขาแสดงตัวตอพนักงาน
เจาหนาที่วาจะไดรับการปฏิบัติเสมือนผูปวยและไดรับการยกเวนโทษสําหรับความผิดที่บัญญัติไวตาม
กฎหมาย ภ.5 จึงขอสงแบบฟอรมสมัครใจขอเขารับการบําบัดรักษาของผูเสพยาเสพติด และแบบฟอรม
หนังสือสงตัวผูขอรับความเห็นชอบในการดําเนินการตอไป พรอมนี้ไดแนบเอกสารที่เกี่ยวของมาดวย
แลว รวมเอกสารทั้งสิ้น 10 แผน ดังนี้
2.1 แบบฟอรมสมัครใจขอเขารับการบําบัดรักษา
2.2 แบบฟอรมสงตัวผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา พรอมบัญชีรายชื่อ
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2.3 ทําเนียบสถานพยาบาลหรือศูนยบําบัดในพื้นที่ ภ.5
2.4 สําเนา พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 มาตรา 94
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอรับความเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติตามขอ 2
พล.ต.ท. อราม จันทรเพ็ญ
( อราม จันทรเพ็ญ )
ผบช.ภ.5
ที่ 0023.131/97
เรียน ผบ.ตร
1. ภ.5 มีหนังสือที่ 0016(ศปส.3)/165 ลง 10 ม.ค.2543 เสนอ ตร.เพื่อขอรับความเห็นชอบแนว
ทางการปฏิบัติตามโครงการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด โดยไดกําหนดแบบรายงานที่เกี่ยวของขึ้นดังนี้
1.1 แบบรายงานสมัครใจขอเขารับการบําบัดรักษาของผูเสพยาเสพติด
1.2 แบบรายงานสงตัวผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา
1.3 บัญชีรายชื่อผูขอเขารับการบําบัดรักษาเนื่องจากติดยาเสพติดใหโทษ
1.4 ประวัติผูเสพยาเสพติดซึ่งขอเขารับการบัดรักษาในสถานบําบัดของทางราชการ
2. บช.ปส.ไดพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้
2.1 ในการดําเนินการตามขอ 1 มีวัตถุประสงคสอดคลองกับแนวความคิดในการ
ปฏิบัติของแผนการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดของ ตร. ในสวนของการบําบัดรักษา
และฟนฟูสมรรถภาพ และคําสั่ง สนร.ที่ 141/2541 ลง 19 ส.ค.2541 เรื่องนโยบายการดําเนินงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดที่จะใหปฏิบัติตอผูติดยาเสพติดในฐานะผูปวย
ประกอบกับแบบ
รายงานดังกลาวที่ ภ.5 เสนอมานั้นไมขัดตอ พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ตามมาตรา 94 แต
อยางใด
2.2 เห็นควรใหความเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติในเรื่องของแบบรายงานตามที่ ภ.5
เสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามขอ 2 เพื่อ บช.ปส.จะไดแจงให ภ.5 ทราบ เพื่อดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของตอไป
พล.ต.ต. ชนุเดช พุธานานนท
( ชนุเดช พุธานานนท )
ผูชวย ผบช.ฯปรท.ผบช.ปส.
21 ม.ค.2543
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ชอบ – ตามเสนอ
พล.ต.ท. โกวิท วัฒนะ
( โกวิท วัฒนะ )
ผูชวย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.
28 ม.ค.2543

บันทึกขอความ
สวนราชการ
บช.ปส.
โทร. 521-8083
ที่ 0023.131/314
วันที่
4 กุมภาพันธ 2543
เรื่อง ขอรับความเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติตามโครงการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ในสวน
ของแบบรายงาน
……………………………………………………………………………………………………….
เรียน ผบช.ภ.5
เพื่อโปรดทราบบันทึก ตร.ลง 28 ม.ค.2543 เห็นชอบตามที่ ภ.5 ไดเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ตามโครงการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ในสวนของการกําหนดแบบรายงานที่เกี่ยวของแลว
พล.ต.ต. ชนุเดช พุธานานนท
( ชนุเดช พุธานานนท )
ผูชวย ผบช.ฯปรท.ผบช.ปส.
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เขียนที่………………………………….
…………………………………………
วันที่…………….เดือน…………………พ.ศ………..
เรื่อง สมัครใจขอเขารับการบําบัดรักษา
เรียน พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจ……………………….
ขาพเจา……………………………………………………….อายุ……………..ป
อาชีพ…………………………………………………………………………………………………
อยูบานเลขที่……………….หมู………………….ถนน……………………………………………
ตําบล………………………อําเภอ…………………………………จังหวัด………………………
บิดาชื่อ…………………………………………..มารดาชื่อ…………………………………….…
มารายงานตัวตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อขอเขารับการบําบัดรักษาในสถานบําบัดรักษาของทาง
ราชการ เนื่องจากขาพเจาติดยาเสพติดประเภท……………………………..ตั้งแตเดือน…………
พ.ศ…………………จนถึงบัดนี้ รวมเวลาประมาณ………………..ป…………….เดือน โดยขอให
จัดสงขาพเจาเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลหรือศูนยบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดของทาง
ราชการที่………………………………………………………ตําบล………………………….
อําเภอ……………………………….จังหวัด……………………………หรือสถานบําบัดตามที่ทาน
เห็นสมควร
อนึ่ง การสมัครใจขอเขารับการบําบัดรักษาในครั้งนี้ เกิดจากความสมัครใจของขาพเจา โดย
มิไดเกิดจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ถูกทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือเกิดจากการ
กระทําโดยมิชอบแตอยางใด เปนความสมัครใจที่ขาพเจาปรารถนาจะกลับตัวเปนคนดี และขาพเจา
ยินดีที่จะปฏิบัติตามมาตรา 94 แหง พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.
ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528 และ พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530 หรือ
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ตาม พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2534 หรือตามระเบียบขอบังคับของทางราชการทุก
ประการ
ขอแสดงความนับถือ
………………………………………..
(……………………………………….)

ที่……………………………

สถานีตํารวจภูธร……………………..
ตําบล………………..อําเภอ………..
จังหวัด……………..
วันที่…………….เดือน………………………พ.ศ……..

เรื่อง สงตัวผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา
เรียน …………………………………………….
สิ่งที่สงมาดวย 1) บัญชีรายชื่อผูสมัครใจเขารับการบําบัดรักษา จํานวน…………แผน
2) หนังสือสมัครใจขอเขารับการบําบัดรักษาพรอมประวัติ จํานวน………ชุด
ดวยสถานีตํารวจ…………………………………ไดรับตัว………………………….
……………………………..อายุ.ป
ออยูบานเลขที่…………….หมู………………………….
ถนน………………………..ตําบล…………………………………อําเภอ…………………………
จังหวัด………………………ซึ่งมาแจงความจํานงตอพนักงานเจาหนาที่ตองการเขารับการบําบัดรักษา
เนื่องจากติดยาเสพติดใหโทษประเภท………………………………..โดยเจาตัวยินดีปฏิบัติตามมาตรา
94 แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให
โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528 และพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530 หรือตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2534 หรือตามระเบียบขอบังคับของทางราชการ
ทุกประการ
จึงขอสงตัวผูติดยาเสพติดตามบัญชีรายชื่อที่แนบมานี้ มายังทาน เพื่อดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
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พันตํารวจเอก…………………………………
(……………………………..)
ผูกํากับการสถานีตํารวจ………………………
แผนกงาน…………………..
โทร………………………….

บัญชีรายชื่อผูขอเขารับการบําบัดรักษาเนื่องจากติดยาเสพติดใหโทษ
ของสถานีตํารวจ…………………………………….
ลําดับ

ชื่อ นามสกุล

อายุ

ที่อยู

ติดยาเสพติด
ประเภท

ตรวจแลวถูกตอง
(ลงชื่อ)……………………………
(………………………..)
(ตําแหนง)………………………….

หมายเหตุ
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ประวัติผูเสพยาเสพติดซึ่งขอเขารับการบําบัดรักษาในสถานบําบัดของทางราชการ
1. ชื่อ……………………………………….นามสกุล………………………………………………
(กรณีเปลี่ยนนามสกุล หรือหญิงแตงงานแลว ใหระบุนามสกุลเดิมดวย)
2. ชื่ออื่น ๆ………………………………………………………………………………………….
(ไดแก ชื่อเลน หรือชื่อฉายา หรือชื่อเดิม)
3. วันเดือนปเกิด/อายุ………………………………………………………………………………
4. สัญชาติ……………………………..เชื้อชาติ…………………………………………………
5. ที่อยู………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………โทร…………………………………………
วันเดือนปออกบัตร…………………………………วันเดือนปหมดอายุ……………………………
หนวยงานที่ออกบัตร…………………………………………………………………………………
7. หนังสือเดินทางเลขที่ (ถามี) ……………………………………………………………………
8. ชื่อบิดา………………………………………….ชื่อมารดา……………………………………
อาชีพบิดา……………………………………………………………………………………………
อาชีพมารดา…………………………………………………………………………………………
9. ชื่อคูสมรสและที่อยู………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
อาชีพคูสมรส…………………………………………………………………………………………..
10. ชื่อบุตรและวันเดือนปเกิด (ถามี) …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
11. อาชีพ/สถานที่ทํางาน…………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………………
12. ยานพาหนะที่ใช………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
13. ประวัติการถูกจับกุม………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(วันเดือนปที่ถูกจับกุม สถานที่ที่ถูกจับกุม ของกลางและหนวยงานดานปฏิบัติ)
14. ประวัติการเสพยาเสพติด…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(ประเภทยาเสพติด เสพติดตั้งแตวันเดือนปถึงวันเดือนป รวมเวลาประมาณ)
15. ประวัติการบําบัดรักษา……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(วันเดือนปเขารับการบําบัดถึงวันเดือนป สถานที่บําบัด ผลเปนอยางไร)
16. พฤติการณอื่นที่นา สนใจ…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………..เจาของประวัติ
(………………………………..)
……………/………………./……………..
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ดวนที่สุด
ที่ ตช 0016(ศปส.)/90

ศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษ
ตํารวจภูธรภาค 5 ตําบลหนองหอย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000
7 มกราคม 2543

เรื่อง

ขอใหตรวจสอบทรัพยสินตามพระราชบัญญัติมาตราการในการปราบปรามผูกระทําผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
เรียน เลขาธิการ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาบันทึกการจับกุม ลงวันที่ 5 มกราคม 2543
2. สําเนาบัญชีชุดใบเสร็จฝาก – ถอน ขามเขต ธนาคารกรุงเทพ

ดวยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2543 เวลาประมาณ 09.45 น. เจาหนาที่ตํารวจชุดปราบปราม
ยาเสพติดตํารวจภูธรจังหวัดแพร และเจาหนาที่ตํารวจสถานีตาํ รวจภูธรอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ได
จับกุมตัวนายสาม แสงดี อายุ 53 ป บานเลขที่ 70/23 ซอย 4 ถนนสนามกีฬา ตําบลศรีภูมิ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่บริเวณจุดตรวจตําบลไทรยอย บนถนนสายเดนชัย – ลําปาง หมูที่ 3
ตําบลไทรยอย อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร พบของกลางดังนี้
1. ยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (กัญชา) หั่นฝอยอัดแทง น้ําหนักแทงละ 1
กิโลกรัม จํานวน 148 แทง
2. รถยนตเกงสวนบุคคล ยี่หอ นิสสันเซฟโร สีเขียว หมายเลขทะเบียน กค –
3089 เชียงใหม เลขตัวรถ HA 31 – A 02719 เลขเครื่องยนต RB – 102 01438 จํานวน 1 คัน
3. โทรศัพทมือถือ หมายเลข 01 – 9506530 ยี่หอโนเกีย สีดํา จํานวน 1 เครื่อง
4. ชุดใบเสร็จรับเงิน ฝาก – ถอน ขามเขต เลขที่ 0842862 ลงวันที่ 18
พฤศจิกายน 2542 จํานวนเงิน 25,000 บาท ที่ธนาคารกรุงเทพ ไมทราบสาขา, ใบเสร็จเลขที่
0844375 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 จํานวนเงิน 5,000 บาท ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาประตู
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ชางเผือก จังหวัดเชียงใหม และใบเสร็จเลขที่ 0493749 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2542 จํานวนเงิน
120,000 บาท ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนเมืองสมุทร 561 โดยใบเสร็จทั้ง 3 ฉบับนี้ นายไมตรีฯ
ผูตองหาเปนผูนําฝาก โดยมีนางพรพิศ ไมทราบนามสกุล เปนผูรับเงินจํานวนดังกลาวโดยใชเลขที่
บัญชี 306 – 4 – 08481
ศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษตํารวจภูธรภาค 5 ไดตรวจสอบแลว ผูตองหาดังกลาว
เปนผูที่ทําการคายาเสพติดรายใหญ จึงเรียนมาประสานมาเพื่อขอใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ดําเนินการดังนี้
- นําพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มา
ใชบังคับ
- ประสานกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหดําเนินการ
สอบสวนขยายผลในคดีดังกลาว ตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ
- กรุณาตรวจสอบประวัติ และพฤติการณบุคคลดังกลาว รวมทั้งผูเกี่ยวของเพื่อจะไดนํา
เอกสารดังกลาวมาประกอบสํานวนการสอบสวน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป ผลประการใดกรุณาแจงใหทราบ
ดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
พันตํารวจเอก วุฒิ วิทิตานนท
( วุฒิ วิทิตานนท )
รองผูบังคับการตํารวจภูธรภาค 5
หัวหนาคณะเจาหนาที่ศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษตํารวจภูธรภาค 5
ฝายแผนงานฯ
ศปส.ภ.5 โทร.281865-71 ตอ 321
เรียน ผกก.สภ.อ.เดนชัย
- เพื่อทราบ
- กรุณาแจง พงส. ทําหนังสือรายงาน บช.ปส.ใหรับทราบดวย
รายละเอียดเพิ่มเติม และสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของสงไปดวย
พ.ต.อ.วุฒิ วิทิตานนท

โดยรายงาน
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7 ม.ค.43

ที่ นร.1610(คตส.)/399

สํานักงาน ป.ป.ส.
ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
26 มกราคม 2543

เรื่อง การตรวจสอบทรัพยสินของนายสาม แสงดี ผูตองหา
เรียน หัวหนาคณะเจาหนาที่ศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษ ตํารวจภูธรภาค 5
อางถึง หนังสือศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษ ที่ ตช 0016(ศปส.)/90 ลงวันที่ 7 มกราคม
2543
ตามหนังสือที่อางถึง ศปส.ตํารวจภูธรภาค 5 ขอให เลขาธิการ ป.ป.ส.ตรวจสอบ
ทรัพยสิน นายสาม แสงดี ผูตองหาคดียาเสพติด และขอตรวจสอบในสารบบขอมูลชอง สํานักงาน
ป.ป.ส.วามีพฤติการณการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือไม นั้น
สํานักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนวาในชั้นนี้ไมพบวาประวัติพฤติการณการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดในสารบบขอมูลของ สํานักงาน ป.ป.ส. และ ในเบื้องตนไดพิจารณาเกี่ยวกับทรัพยสิน
ของ ผูตองหาในคดีนี้ที่ยึดและเก็บรักษาไวที่พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรอําเภอเดนชัย จังหวัด
แพร เปนทรัพยสินที่ใชในการกระทําความผิด หรือเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิด หรือ
มีไว เ พื่อ ใชใ นการกระทํ า ความผิ ดเกี่ ย วกับ ยาเสพติด ใหพ นัก งานสอบสวนมี ความเห็น ในสํา นวน
คดีอาญาเสนอพนักงานอัยการพิจารณายื่นคํารองขอริบทรัพยสิน ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดกเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 และในชั้นนี้ยังตรวจสอบ
ไมพบทรัพยสินอื่นของผูตองหา จึงยังไมมีคําสั่งตรวจสอบและยึดหรืออายัดทรัพยสินผูตองหาดังกลาว
ทั้ง นี้ หากพบทรัพ ยสิน อื่น ของผูตอ งหาซึ่ง มีเหตุอันควรสงสัยว าเกี่ยวเนื่ องกับการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด จะไดพิจารณามีคําสั่งตรวจสอบทรัพยสินของผูตองหารายนี้ ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
เสรี ถวิลหวัง
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( นาย เสรี ถวิลหวัง )
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด รักษาการในตําแหนง
ที่ปรึกษาฯ (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 10 ชช.) ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ป.ป.ส.

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ศปส.ภ.5
โทร. 281865-71 ตอ 332
ที่ 0016(ศปส)/805
วันที่
14 กุมภาพันธ 2543
เรื่อง เลขาธิการ ป.ป.ส.แจงผลการตรวจสอบทรัพยสิน
ผกก.สภ.อ.เดนชัย จว.แพร
1. กรณี จนท.ตร.สภ.อ.เดนชัย จว.แพร รวมกันทําการจับกุมตัว นายสาม แสงดี
อายุ 35 ป พรอมดวยของกลาง กัญชาอัดแทง 148 แทง น้ําหนักรวม 148 กก. เมื่อ 5 ม.ค.43
นําสง พงส.สภ.อ.เดนชัยฯ ดําเนินคดี ซึ่ง คดี ศปส.ภ.5 ไดมีหนังสือประสานไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส.
ขอใหตรวจสอบประวัติ และขอใหนํา พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ.2534 มาใชบังคับ และทําการตรวจสอบทรัพยสินของผูตองหา นั้น
2. ตามขอ 1. ไดรับหนังสือ สํานักงาน ป.ป.ส.ที่ นร 1610(คตส)/399 ลง 26 ม.ค.43
แจงวาไดตรวจสอบประวัติของผูตองหาแลว ไมปรากฎประวัติของผูตองหาในคดีนี้ที่ยึดและเก็บรักษา
ไวที่ พงส.เจาของคดี เปนทรัพยสินที่ใชในการกระทําความผิด ให พงส.มีความเห็นเสนอ พนักงาน
อัยการยื่นคํารองขอริบทรัพยสิน ตาม ม.30 แหง พ.ร.บ.มาตราการฯ 2534 หากพบทรัพยสินอื่นของ
ผูตองหา ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยวาเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เลขาธิการ
ป.ป.ส. จะไดมคี ําสั่งใหตรวจสอบตอไป
3. จึงใหทานแจงให พงส.ผูรับผิดชอบคดีนี้ทราบ เพื่อพิจารณานําเอกสารตามขอ 2
ประกอบสํานวนคดีตอไป
4. เพื่อทราบและดําเนินการ

พล.ต.ต.เจษฎางค พรหมสาขา ณ สกลนคร
( เจษฎางค พรหมสาขา ณ สกลนคร )
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รอง ผบช.ภ.5 / หน.ศปส.ภ.5

ตอนที่ 3 ตัวอยางการตรวจยึดและการดําเนินคดี
( ตัวอยาง )

บันทึกการตรวจยึด-อายัด
อูแสงอรุณ ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง
จว.เชียงราย
14 พฤศจิกายน 2545
บันทึกไวเปนหลักฐานเพื่อแสดงวา
วันนี้( 14 พ.ย. 2545) เวลา 10.30 น. เจาหนาที่ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย โดยการ
อํานวยการของ พล.ต.ต.วุฒิ วิทิตานนท ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.อรรถกิจ กรณทอง รอง ผบก.ฯ
พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแกว ผกก.อก.ฯ มอบหมายให พ.ต.ท.พิเชษฐ จีระนันตสิน สว.สส.ฯ พ.ต.ต.เรวัตร
ยืนธรรม สว.สส.ฯ ร.ต.อ.ถนัด ชุมมะโน รอง สว.สส.ฯ พรอมกับ จนท.ชุดสืบสวน , ชุดเฉพาะกิจ ,
ตร.นปพ.ภ.จว.เชียงราย ไดนําหมายคนศาลจังหวัดเชียงราย ที่ 3893/2545 ลง 14 พ.ย.2545 มาตรวจ
คนอูซอมรถแสงดี ของนายดํา ขาวสะอาด ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.เชียงราย พบ นางแดง ขาวดํา
ภรรยาของนายดําฯ ไดแสดงหมายคนใหดู ขอตรวจคน แสดงความบริสุทธิ์ ใหดูจนพอใจ จากการ
ตรวจคนพบ
1. รถยนตบรรทุก 6 ลอ อีโน ทะเบียน 81-0446 รอยเอ็ด
2. รถยนตบรรทุก 10 ลอ อีซูซุ ทะเบียน 70-0516 กทม.
3. รพยนตบรรทุก 10 ลอ มิตซูบิซิ ฟูโซ ทะเบียน 70-1502 เชียงราย
จากการตรวจสอบเบื้องตน นางแดงฯ แจงวาเปนรถเกาที่ทางบริษัทโชคพูนทรัพย ขนสง กทม.นํามา
ซอม ทางเจาหนาที่จึงขอตรวจอายัดไว เพื่อตรวจสอบ โดยใหนางแดงฯ เปนผูเก็บรักษาไว หากทาง
เจาของรถมาขอรับรถใหติดตอทางเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งนางแดงฯ รับทราบ และยินยอมใหตรวจอายัดได
โดยความยินยอมสมัครใจและดูใจพอใจแลว
อนึ่ง ในการตรวจคนและอายัดครั้งนี้ เจาพนักงานไดกระทําไปตามอํานาจหนาที่ ไมมี
การบังคับ ขูเข็ญ ไมไดทําใหทรัพยสินของผูหนึ่งผูใดเสียหายหรือสูญหายแตอยางใด มิไดเรียกรองเอา
ทรัพยสินมาเปนประโยชนสวนตน อานบันทึกใหผูเกี่ยวของฟงแลว รับวาถูกตอง จึงใหลงลายมือชื่อไว
เปนหลักฐาน
ผูดูแลอู/ยินยอมใหตรวจยึด/อายัด
(ลงชื่อ) นางแดง ขาวดํา
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(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

พ.ต.ท.พิเชษฐ จีระนันตสิน
พ.ต.ต.เรวัตร ยืนธรรม
ร.ต.อ.ถนัด ชุมมะโน
พิกุล จุฑารัตน

ผูตรวจยึด/อายัด
ผูตรวจยึด/อายัด
ตรวจยึด/อายัด/บันทึก/อาน
พยาน

บันทึกการตรวจยึด-อายัด
เขียนที่บานเลขที่ 232/95 ม.8 ต.รอบเวียง
อ.เมือง จว.เชียงราย
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2545
บันทึกนี้ทําขึ้นเพื่อแสดงไวเปนหลักฐาน
วันนี้ (14 พ.ย.2545) เวลาประมาณ 11.40 น. เจาหนาที่ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
โดยการอํานวยการของ พล.ต.ต.วุฒิ วิทิตานนท ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.อรรถกิจ กรณทอง รอง
ผบก.ฯ พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแกว ผกก.อก.ฯ พ.ต.ท.สุนทร จันทรากูร พงส.สบ.3 ใหเจาหนาที่ตํารวจ
พ.ต.ท.พิเชษฐ จีระนันตสิน สว.สส.ฯ พ.ต.ต.เรวัตร ยืนธธรรม สว.สส.ฯ พ.ต.ต.เทพสวัสดิ์ สุภา
วรรณ ร.ต.อ.ถนัด ชุมมะโน ร.ต.ท.สนั่น กิจชนะไพบูลย และเจาหนาที่ตํารวจชุดเฉพาะกิจ เจาหนาที่
ตํารวจ นปพ.ภ.จว.เชียงราย ดังมีรายชื่อทายบันทึก นําหมายคนของศาลจังหวัดเชียงราย ที่ 3892/2545
ลง 14 พ.ย. 2545 มาเพื่อทําการตรวจคนบานเลขที่ 323/95 ม.8 ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.เชียงราย ซึ่ง
เปนของนายดํา ขาวสะอาด เมื่อมาถึงบานดังกลาว พบ นางแดง ขาวดํา อายุ 39 ป แสดงตัวเปน
เจาของบาน จนท.ตร. จึงไดแสดงหมายคนใหดูจนที่เปนนาพอใจ จึงยินยอมใหทําการตรวจคน กอนการ
ตรวจคนเจาหนาที่ ตร.จึงไดแสดงความบริสุทธิ์ นางแดงฯ ไดนําในการตรวจคน เริ่มการตรวจคนเมื่อ
11.48 น. ผลการตรวจคนไมพบสิ่งของผิดกฎหมายแตอยางใด และไดทําการตรวจยึดหนังสือสัญญา
ขายที่จํานวน 4 แผน ระบุชื่อนายดํา ขาวสะอาด เปนผูซื้อ และไดทําการตรวจยึดเอกสารสําเนา
ทะเบียนบาน จํานวน 4 แผน ซึ่งเชื่อวาเปนเอกสารของทรัพยสินไดมาจากการกระทําผิด ตาม พ.ร.บ.
ยาเสพติดใหโทษ จึงตรวจยึดไวเพื่อตรวจสอบและดําเนินการตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ 2534 และ
กฎหมายที่เกี่ยวของตอไป เสร็จสิ้นการตรวจคนเมื่อเวลา 12.30 น.
อนึ่ง ในการตรวจคนในครั้งนี้ จนท.ตร. ชุดตรวจคนไดกระทําไปตามอํานาจหนาที่ มิได
บังคับขูเข็ญ ทํารายรางกาย แตอยางใด มิไดทําใหทรัพยสินเสียหาย สูญหาย เสื่อมราคาแตอยางใด มิได
เรียกรองหรือเอามาเปนประโยชนสวนตัว อานให นางแดงฯ ฟงแลวยอมรับวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไว
เปนหลักฐาน
เจาของบาน
(ลงชื่อ) นางแดง ขาวดํา
(ลงชื่อ) พ.ต.ท.พิเชษฐ จีระนันตสิน
ผูตรวจคน
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(ลงชื่อ) พ.ต.ต.เรวัตร ยืนธรรม
(ลงชื่อ) ร.ต.อ.ถนัด ชุมมะโน
(ลงชื่อ ส.ต.ท.

บัญชี จนท.ตร.รวมตรวจคน
1. ส.ต.ท.วิเชียร มะโนวรรณ
2. ส.ต.ท.พรพจน
3. ส.ต.ท.วิเชิด กิติมา
4. ด.ต.กฤต มูลเอย
5. จ.ส.ต.อํานาจ วรพักตร
6. จ.ส.ต.สุพจน ปงใจ
7. ส.ต.ท.คงเดช สุคนธา
8. ส.ต.ท.ชัชวาวย ธรรมปญญา

ผูตรวจคน
ผูตรวจคน
บันทึก/อาน
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บันทึกตรวจคนและตรวจยึดทรัพยสิน
บันทึกที่ไรของนายเอก สองสี
หมู ๑๐ ต.ทาสุด อ.เมือง จว.เชียงราย
วันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๔๖
บันทึกนี้ทําไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา
วันนี้ ( ๒ ก.ค.๒๕๔๖ ) เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. พล.ต.ต.วุฒิ วิทิตานนท
ผบก.ภ.จว.เชียงราย,พ.ต.อ.จิรุจจ พรหโมบล รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย,พ.ต.อ.จรินทร อินทรสุวรรณ
โณ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย และเจาหนาที่ตํารวจประจํา สภ.อ.เมืองเชียงราย ประกอบดวย พ.ต.อ.
มนตรี สัมบุณณานนท ผกก. ,พ.ต.ท.วันชัน สุวรรณศิริเขต รอง ผกก.สส. ,พ.ต.ต.อนันตเดช ยาวิชัย
สว.สส.,ร.ต.อ.วศิน สิทธิขันแกว , ด.ต.เสถียร อินตะปญญา, ด.ต.ไพชยนต ดอนลาว, จ.ส.ต.เสกสรร
วงคไชย,จ.ส.ต.สาคร คะชา , จ.ส.ต.ประสงค บริบูรณวงค , จ.ส.ต.อินจันทร แปงปน , จ.ส.ต.รณรบ
รักประชา,จ.ส.ต.วรากรณ ไชยสุข,ส.ต.อ.ชัชชัย ใจเสมอ, ส.ต.อ.สุภกิจ ศิริประภาวัตร และพ.ต.ท.ชลอ
เงินแจง พนักงาน จนท.ปปส.ตาม พ.ร.บ.มตราการ ฯ๒๕๓๔ ไดรวมกันทําการตรวจยึดทรัพยสินดังนี้.๑.กลุมรถยนต
๑.๑ รถไถนา ยี่หอฟอรด รุน ๖๖๑๐ ทะเบียน ตค- ๘๒๐ สุพรรณบุรี จํานวน ๑ คัน
๑.๒ รถไถนา ยี่หอฟอรด รุน ๗๐๕๖ ทะเบียน ตค- ๔๒๙ เชียงราย จํานวน ๑ คัน
๑.๓ รถไถนา ยี่หอฟอรด รุน ๖๖๐๐ ไมติดแผนปายทะเบียน จํานวน ๑ คัน
๑.๔ รถยนตบรรทุก ๖ ลอ ขนาดกลาง ยี่หอโตโยตา สีน้ําเงิน ทะเบียน ๘๐-๗๙๗๗
นนทบุรี จํานวน ๑ คัน
๑.๕ รถยนตปคอัพ ยี่หออีซูซุ สีดํา ทะเบียน บธ-๘๐๕ เชียงราย จํานวน ๑ คัน
๑.๖ รถยนตปคอัพ ยี่หอนิสสัน สีเขียว ทะเบียน บ-๕๒๘๖ เชียงราย จํานวน ๑ คัน
๑.๗ รถยนตเทเลอร ยี่หอฮีโนขนาด ๑๘ ลอ ทะเบียน ๗๐-๐๓๘๒ นนทบุรี ๑ คัน
๑.๘ รถยนตเทเลอร ยี่หอฮีโนขนาด ๑๘ ลอ ทะเบียน ๗๓-๑๒๗๙ กทม. ๑ คัน
๑.๙ รถยนตดรัม ยี่หออีซูซุ สีขาว ขนาด ๑๐ ลอ ทะเบียน ๘๑-๓๑๒๓ เชียงใหม
จํานวน ๑ คัน
๑.๑๐ รถยนตดรัม ยี่หออีซูซุ สีขาว ขนาด ๑๐ ลอ ทะเบียน ๘๐-๓๓๗๙ สุราษฏรธานี
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จํานวน ๑ คัน
๑.๑๑ รถยนตดรัม ยี่หอฮีโน สีขาว ขนาด ๖ ลอ ทะเบียน ๘๐-๔๕๑๓ เชียงราย
จํานวน ๑ คัน
๑.๑๒ รถแบกโฮ ยี่หอ โคเบลโก มารค เอสเค ๒๐๐ สีเหลือง จํานวน ๑ คัน
๑.๑๓ รถแบกโฮ ยี่หอ ซูมิโทโม สีเหลือง จํานวน ๑ คัน
๑.๑๔ รถยนตดรัม ยี่หอมิตซูบิชิ ฟูโซ สีขาว รุนเอฟเอ็น ๕๒๗๓ ไมติดแผนปาย
ทะเบียน จํานวน ๑ คัน
๑.๑๕ รถยนตบรรทุก ๑๐ ลอ ยี่หออีซูซุ ( หัวลาก) สีฟา ทะเบียน ๘๐-๔๐๒๓
สุราษฏรธานี จํานวน ๑ คัน
๑.๑๖ รถแบกโฮ ยี่หอ โคมัสสุ จํานวน ๑ คัน
๑.๑๗ รถแทรกรเตอร ชนิดตีนตะขาบ สีเหลือง จํานวน ๑ คัน
๑.๑๘ รถแบกโฮ ยี่หอ โคมัสสุ สีเหลือง จํานวน ๑ คัน
๑.๑๙ รถแบกโฮ ยี่หอ โคมัสสุ สีเหลือง จํานวน ๑ คัน
๑.๒๐ รถแบกโฮ ยี่หอ โคมัสสุ สีเขียว( ชนิดเล็ก) จํานวน ๑ คัน
๑.๒๑ รถแบกโฮ ยี่หอ โคมัสสุ สีเหลือง-แดง จํานวน ๑ คัน
๒.กลุมอาวุธปน
๒.๑ อาวุธปนลูกกลดยาว ขนาด .๒๒ ทะเบียน กท – ๓๑๕๔๖๙๐ จํานวน ๑ กบ.
๒.๒ อาวุธปนพกสั้น ขนาด .๒๒ ทะเบียน พจ.๑/๑๒๗๘๙ จํานวน ๑ กบ.
๒.๓ ซองบรรจุกระสุน ขนาด .๒๒ จํานวน ๑ ซอง
๒.๔เครื่องกระสุนปน ขนาด .๒๒ จํานวน ๙ นัด
๒.๕เครื่องกระสุนปน ขนาด .๒๒ ที่บรรจุอยูในกลองจํานวน ๔ กลองๆละ ๕๐ นัด
๒.๖เครื่องกระสุนปน ขนาดเบอร ๑๒ จํานวน ๒๑ นัด
พฤติการณแหงการตรวจคนและตรวจยึด
ดวยเมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๔๕ จนท.ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ไดรวมกับ จนท.
ตํารวจดานตรวจคนเขาเมืองอําเภอแมสาย จนท.ตํารวจกองรอยตํารวจตระเวนชายแดน,จนท.ดาน
ศุลกากรอําเภอแมสาย และ เจาพนักงาน ป.ป.ส. ไดทําการจับกุมนายสี แสงทอง ไวเปนผูตองหาพรอม
ดวยของกลางซึ่งเปนยาบาผงจํานวน ๔๕ ถุง มีน้ําหนักประมาณ ๔๕ กก. โดยกลาวหาวา “ รวมกัน
นําเขาและรวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ ( ยาบา)ไวในความครอบเพื่อจําหนาย เหตุเกิดที่บริเวณ
สะพานพรมแดนไทย –พมา ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสายจังหวัดเชียงราย
ตอมา ศาลจังหวัดเชียงราย ไดออกหมายจับ น.ส.คํานาม นามสมมุติ หมายจับที่
๓๕/๒๕๔๕,นางแสงหลา คําดี หมายจับที่ ๑๗๐/๒๕๔๕,นางละไมหรือเหมยหรือคีหรืออะหลี่หรืออะจอ
กุลจิราพร หมายจับที่ ๑๗๑/๒๕๔๕ นายสาม แดงดํา หมายจับที่ ๑๗๒/๒๕๔๕ ซึ่งบุคคลตามไดออก
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หมายจับนั้นไดรวมกันกระทําความผิดกับ นายสี แสงทอง จากการสืบสวนตลอดทั้งไดรับแจงจาก
สายลับ(ขอสงวนนาม) เพื่อหวังเงินรางวัลนําจับและเงินรางวัลตรวจยึดทรัพยสิน แจงวา นายสีฯ,น.ส.
คํา นามสมมุติ หรือเซาหยิง แซหลี่ ,นายสาม แดงดํา,นางแสงหลา คําดี,นางละไมหรือเหมยหรือคี
หรืออะหลี่หรืออะจอ กุลจิราพร ไดรวมกันกระทําความผิดมาเปนเวลานาน กอนที่นายสีฯ จะถูกตรวจ
พบและถูกจับกุม
ไดมีทรัพยสินที่ไดมาจากการเกี่ยวเนื่องในการกระทําความผิดซุกซอนไวจํานวนมาก โดยไดนําไปซุก
ซอน โยกยาย ถายเท โอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงทรัพยสินที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่กระทําความผิด เพื่อ
ปดบังซอนเรนโดยมิใหถูกตรวจพบ ถูกตรวจยึด ประกอบกับ ภ.จว.เชียงราย โดย พล.ต.ต.วุฒิ วิทิตา
นนท ผบก.ภ.จว.เชียงราย ไดอํานวยการสั่งการให สภ.อ.เมืองเชียงราย โดย พ.ต.อ.มนตรี สัมบุณณา
นนท ผกก.สภ.อ.เมืองเชียงราย พรอมดวยพวกประกอบกับ พ.ต.ท.ชลอ เงินแจง พนักงานเจาหนาที่
ตาม พ.ร.บ.มาตรการ ฯ๒๕๓๔ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการเลขา ป.ป.ส. ตามคําสั่งที่
๑๘๖๙/๒๕๔๕ ลง ๒๕ ม.ค.๒๕๔๕ ออกทําการสืบสวนเฝาติดตามพฤติการณของนายเอนก/นาง
ประมวล สุดิรัตน สองสามีภรรยา ซึ่งไดถูกรองเรียนวามีพฤติการณคายาเสพติด ตลอดไดรับฝาก
ทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องในการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจาก นายสีฯ , น.ส.คําเหมย นามสมมุติ ,หรือ
เชาหมิง แซหลี ,นายสาม แดงดํา , นางแสงหลา คําดี , นางละไม ฯหรือคีหรืออะหลี่หรืออะจอ กุลจิรา
พร ซึ่ง ภ.จว.เชียงราย ไดเฝาติดตามสืบสวนพฤติการณตลอดทั้งไดสืบสวนหาทรัพยสินของบุคคลทั้ง
กลาวมาโดยตลอด
จากการสืบสวนทราบวานายเอก สุดิรัตน เคยเปนผูจัดการไรสวนสมของน.ส.คํา
นามสมมุติ ซึ่งตั้งอยูที่หมูบานหมู ๑๑ ต.แมขาวตม อ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย โดย เลขาธิการ
ป.ป.ส.ไดมีคําสั่งใหยึดสวนสมดังกลาวตามคําสั่งที่ ๑๓๕/๒๕๔๖ ลง ๑๗ ม.ค.๒๕๔๖ ประกอบกับ
เลขาธิการ ป.ป.ส ไดมีคําสั่งใหตรวจยึดและอายัดทรัพยสินของนายสีฯ , น.ส.คํา ฯ , นายสามฯ , นาง
แสงหลา , นางละไมฯ หรือเหมยหรือคีหรืออะหลี่หรืออะจอ ฯ ไวตามคําสั่งที่ ๖๗๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๙
มี.ค.๒๕๔๕ นายสี , น.ส.คําฯ , นายสามฯ นางแสงหลา ฐ นางละไมฯ ,นางวรากรหรือเหมยหรือคี
หรื อ อะหลี่ ห รืออะจอ ฯ ไดมี ก ารโยกย า ย ถา ยเททรัพ ยสิน ที่ ไดม าจากการเกี่ ย วเนื่อ งในการกระทํ า
ความผิด โดยนํามาฝากไวกับนายเอนก/นางประมวล ฯ ซึ่งบุคคลทั้งสองนี้ไดมีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่
๖๑๕ หมู ๑๐ต.ทาสุด อ.เมือง จว.เชียงราย ทรัพยสินบางสวนที่โยกยายนั้นจะนําไปเก็บซุกซอนไวที่
บริเวณไรสวนสมของนายเอนก ฯซึ่งตั้งอยูบริเวณทางเขาอางเก็บน้ําหมูบานแมขาวตม ต.ทาสุด อ.เมือง
เชียงราย ประวัติของนายเอนก ฯกับภรรยา กอนที่นายบุญเสริม ฯกับพวกยังไมไดนําเอาทรัพยสินที่
ไดมาจากการเกี่ยวเนื่องในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาฝาก มีฐานะยากจน ไมไดประกอบ
อาชีพใดเปนหลักแหลง ครั้นเมื่อนายบุญเสริม ฯกับพวกไดนําเอาทรัพยสินนั้นมาฝากไว นายเอนก ฯกับ
ภรรยาไดเปลี่ยนแปลง โยกยาย ถายเททรัพยสินนั้นโดยการฟอกทรัพยสินเพื่อปดบังซอนเรนจนมีฐานะ
ร่ํารวยภายในเวลารวดเร็ว
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วันนี้ ( ๒ ก.ค.๒๕๔๖) เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ต.วุฒิ วิทิตานนท
ผบก.ภ.จว.เชียงราย ,พ.ต.อ.จิรุจจ พรหโมบล รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย,พ.ต.อ.จรินทร อินทรสุวรรณ
โณ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย และเจาหนาที่ตํารวจประจํา สภ.อ.เมืองเชียงราย ประกอบดวย พ.ต.อ.
มนตรี สัมบุณณานนท ผกก.,พ.ต.ท.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผกก.สส.,พ.ต.ต.อนันตเดช ยาวิชัย
สว.สส.,
ร.ต.อ.วศิน สิทธิขันแกว,ด.ต.เสถียร อินตะปญญา ,ด.ต.ไพชยนต ดอนลาว ,จ.ส.ต.เสกสรร วงคไชย
,จ.ส.ต.สาคร คะชา ,จ.ส.ต.ประสงค บริบูรณวงค ,จ.ส.ต.อินจันทร แปงปน ,จ.ส.ต.รณรบ รักประชา
,จ.ส.ต.วรากรณ ไชยสุข,ส.ต.อ.ชัชชัย ใจเสมอ, ส.ต.อ.สุภกิจ ศิริประภาวัตร และ พ.ต.ท.ชลอ เงิน
แจ ง พนั ก งาน จนท.ปปส.ตาม พ.ร.บ.มตราการ ฯ๒๕๓๔ ซึ่ ง พ.ต.ท.ชลอ ฯได รั บ การแต ง ตั้ ง เป น
พนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบทรัพยสินของนายบุญเสริม ฯกับพวกตามคําสั่งของ เลขา ป.ป.ส.ที่
๑๘๖๙/๒๕๔๕ ซึ่งมีอํานาจตรวจสอบทรัพยสินของนายสี , น.ส.คําฯ , นายสามฯ นางแสงหลา , นาง
ละไมฯหรือเหมยหรือคีหรืออะหลี่หรืออะจอ ฯไดรวมกันนําเอาหมายคนของศาลจังหวัดเชียงราย ที่
๒๒๗๑/๒๕๔๖ ลง ๑ ก.ค.๒๕๔๖ ไปทําการตรวจคนที่ไรดังกลาว ครั้นเมื่อไปถึงไดพบนางประมวล ฯ
ภรรยาของนายเอนก ฯพักอาศัยและเปนผูครอบครองทรัพยสินตามบัญชีที่ตรวจยึด กอนตรวจคน ได
แสดงหมายคนและความบริสุทธิ์จนเปนที่พอใจของนางประมวลฯแลว จากนั้นไดใหนางประมวล ฯ
เปนผูนําในการตรวจคน ผลการตรวจคนไดพบทรัพยสินที่เชื่อวาเปนทรัพยสินของนายสี , น.ส.คําฯ ,
นายสามฯ นางแสงหลา ฐ นางละไมฯหรือเหมยหรือคีหรืออะหลี่หรืออะจอ ฯ ที่โยกยาย ถายเท โดย
นํามาฝากนายเอนก นกับภรรยาไว เพื่อปกปดมิใหเจาหนา ที่ตรวจพบ และตรวจยึด จํานวน ๒๘
รายการปรากฏตามารายการทรัพยสินดังกลาวมาแลวขางตน จึงไดนรวมกันทําการตรวจยึด ไวเพื่อ
ดําเนินการตาม พ.ร.บ.มาตรการ ฯ พ.ศ.๒๕๓๔ ตอไป นางประมวลฯ ไดยินยอมใหทําการตรวจยึด จึง
บันทึกไว
จากพฤติ การณที่ น ายเอก สองสี ได ก ระทํ า การโอน รั บ โอน หรื อเปลี่ย น
สภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อซุกซอนหรือปกปด แหลงที่มาของทรัพยสินนั้น หรือ
เพื่อชวยเหลือไมวากอนขณะหรือหลังการกระทําความผิดนายสี , น.ส.คําฯ , นายสามฯ นางแสงหลา
นางละไมฯหรือเหมยหรือคีหรืออะหลี่หรืออะจอ ฯที่ไดกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยศาล
จังหวัดเชียงรายไดออกหมายจับไวแลว หรือกระทําการใด ๆเพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริง
การได แหลงที่ตั้ง การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใด ๆของบุคคลดังกลาว เปนการกระทําความผิด
ฐาน “ รวมกันฟอกเงิน “ ในขณะที่ทําการตรวจคน/ตรวจยึดนี้ ไมพบนายเอนก ฯแตอยางใด ทราบวา
ไดหลบหนีไประหวางจะเขาตรวจคน/ตรวจยึด
อนึ่งในการตรวจยึดทรัพยสินดังกลาว มิไดมีการบังคับขูเข็ญ จางวาน
หลอกลวง หรือใหคํามั่นสัญญา ใชกําลังบังคับหรือกระทําโดยมิชอบดวยประการใด ๆ
อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง.
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(ลงชื่อ) นางดี สองสี
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ) พล.ต.ต.วุฒิ วิทิตานนท

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.จิรุจจ พรหโมบล
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.จรินทร อินทรสุวรรณโณ
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.มนตรี สัมบุณณานนท
(ลงชื่อ) พ.ต.ท.วันชัย สุวรรณศิริเขต
(ลงชื่อ) พ.ต.ท.ชลอ เงินแจง
(ลงชื่อ) พ.ต.ต.อนันตเดช ยาวิชัย
(ลงชื่อ) ร.ต.อ.วศิน สิทธิขันแกว
(ลงชื่อ) ด.ต.เสถียร อินตะปญญา
(ลงชื่อ) ด.ต.ไพชยนต ดอนลาว
(ลงชื่อ) จ.ส.ต.เสกสรร วงคไชย
(ลงชื่อ) จ.ส.ต.สาคร คะชา
(ลงชื่อ) จ.ส.ต.ประสงค บริบูรณวงค
(ลงชื่อ) จ.ส.ต.อินจันทร แปงปน
(ลงชื่อ) จ.ส.ต.รณรบ รักประชา
(ลงชื่อ) จ.ส.ต.วรากรณ ไชยสุข
(ลงชื่อ) ส.ต.อ.ชัชชัย ใจเสมอ
(ลงชื่อ) ส.ต.อ.สุภกิจ ศิริประภาวัตร

ผูยินยอมใหตรวจยึด
พยาน
พยาน
ตรวจยึด

ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด/บันทึก/อาน
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
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บันทึกการตรวจยึด
อูสุภาพงษทัวร ไมมีเลขที่ หมู 3 บานโปงสลี
ต.สันทราย อ.เมือง จว.เชียงราย
บันทึกนี้เพื่อแสดงวา วันนี้ (14 พ.ย.45) เวลา 09.30 น. เจาพนักงานตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงราย โดยการนําของ พล.ต.ต.วุฒิ วิทิตานนท ผบก.ภ.จว.เชียงราย ,พ.ต.อ.อรรถกิจ กรณทอง รอง
ผบก.ภ.จว.เชียงราย , พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแกว ผกก.อก.ภ.จว.เชียงราย ,พ.ต.ท.สุนทร จันทรางกูร
พงส.(สบ.3) สภ.อ.แมสาย ,พ.ต.ท.พิเชษฐ จีระนันตสิน สว.สืบสวน ภ.จว.เชียงราย ,พ.ต.ต.เรวัตร ยืน
ธรรม สว.สส.สภ.อ.เชียงแสน ,พ.ต.ต.เทพสวัสดิ์ สุภาวรรณ สว.นปพ.ภ.จว.เชียงราย ,ร.ต.อ.ถนัด ชุม
มะโน รอง สว.สส.ภ.จว.เชียงราย ,ร.ต.ท.สนั่น กิจชนะไพบูลย รอง สว.สส.ภ.จว.เชียงราย ,ร.ต.อ. สม
จันทร ภูดี รอง สว.นปพ.ภ.จว.เชียงราย และเจาหนาที่ตํารวจชุดเฉพาะกิจ นปพ.มี ด.ต.จรัส เงินคํา ,
จ.ส.ต.นภดล แสงคํา ,ส.ต.อ.อนุพงษ กาใจ ,ส.ต.อ.สุราช เชื้อบุญมา ,ด.ต.สุกฤษต มูลเอย ,จ.ส.ต.สุ
พจน ปงใจ ,จ.ส.ต.พงษศักดิ์ เชื้อนวลจันทร ,ส.ต.ท.คงเดช สุคนธา ,ส.ต.ต.ชัชวาล ธรรมปญญา ได
รวมกันนําหมายคนของศาลจังหวัดเชียงรายที่ 3894/2545 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 มาทําการ
ตรวจคนที่อูสุภาพงษ หมูที่ 3 ต.สันทราย อ.เมือง จว.เชียงราย โดยพบนายสมการณ คําแกว อายุ 33 ป
บานเลขที่ 149 หมูที่ 22 ต.เมืองพาน บัตรประจําตัวประชาชนที่ 3-5705-01241-15-9 ผูดูแลดังกลาวอยู
จึงไดแจงความประสงคขอตรวจคนใหทราบ นายสมการณฯ ยินยอมลงชื่อและใหทําการตรวจคนแต
โดยดี ผลการตรวจคนไมพบสิ่งของผิดกฎหมายแตอยางใด ไดสอบถามถึงเจาของอูทราบวาชื่อนาย
สมพงษ สืบวงศ(ชางแกะ) นางสุภาวรรณ จุฑารัตน ภรรยาของนายสมพงษฯ ทั้งสองไมอยู จากการ
ตรวจสอบในอูรถพบรถยนต จํานวน 3 คัน ดังตอไปนี้
1. รถบัสทองเที่ยวขนาดใหญ 45 ที่นั่ง เขียนติดตัวรถวา สุภาพงษทัวร(01-9932145,
01-9602145) หมายเลขทะเบียน 31-2819 กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คัน สีขาวเหลือง แดง ชมพู
น้ําเงินเขียว มวง
2. รถยนตบัสเล็กขนาด 23 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 30-9297 เขียนขางรถวา
สุภาพงษการทองเที่ยว จํานวน 1 คัน
3. รถยนตปคอัพ กระบะตอนเดียวยี่หอ อีซูซุ สีฟา หมายเลขทะเบียน บน 5373
เชียงราย จํานวน 1 คัน
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ซึ่งรถยนตทั้ง 3 คันดังกลาว นายสมการณฯ ผูดูแล อางวาเปนรถของนายสมพงษ
สืบวงศ(ชางแกะ และนางสุภาวรรณ จุฑารัตน เปนเจาของ) และเนื่องจาก นายสมพงษ สืบวงศ ถูกศาล
จังหวัดเทิง ออกหมายจับที่ 53/2545 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 ตามคดีอาญาของ สภ.อ.ขุนตาลที่
108/2545 ในขอหา พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ และทรัพยสินที่ตรวจพบในอูดังกลาวเปนรถยนตทั้ง 3 คัน
นาเชื่อวาเปนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดใหโทษ จึงไดรวมกันตรวจสอบ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ตามพระราชบัญญัติมาตรการยึดทรัพย พุทธศักราช 2534 ตอไป
อนึ่งในการตรวจยึดรถยนตทั้ง 3 คัน และการตรวจอูดังกลาวในครั้งนี้ เจาหนาที่ตํารวจ
ไดกระทําการดวยความสุจริต ไมไดเรียกรองเอาทรัพยสินเงินทอง หรือทํารายรางกายหรือทําใหเสื่อมคา
หรือทําลายทรัพยสินดังกลาวแตอยางใด พรอมกับแจงใหนางสุภาวรรณ จุฑารัตน ทราบแลว และ
ยินยอมใหนํารถไปเก็บรักษาหรือประกอบคดีได และแจงใหนายสมการณ คําแกว ผูดูแลพนักงานขับรถ
ทราบและยินยอมนําหรือขับไปใหเจาพนักงานเก็บรักษาไว
จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

สุภาวรรณ จุฑารัตน เจาของหรือผูครอบครองยินยอมใหตรวจยึด
สมการณ คําแกว ผูดูแล/พนักงานขับรถ
พล.ต.ต.วุฒิ วิทิตานนท
ผูตรวจยึด
พ.ต.อ.อรรถกิจ กรณทอง
ผูตรวจยึด
พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแกว
ผูตรวจยึด
พ.ต.ท.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผูตรวจยึด
พ.ต.ต.เรวัตร ยืนธรรม
ผูตรวจยึด
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ดวนที่สุด
ที่ ชร 0020.5/8234

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
ถนนรัตนาเขต 57000
21 พฤศจิกายน 2545

เรื่อง

ขอใหดําเนินการตรวจสอบทรัพยสิน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
อางถึง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พ.ศ.2544
สิ่งที่สงมาดวย สําเนารายงานการสืบสวน / บันทึกการตรวจยึดทรัพยสิน / หมายจับและตําหนิ
รูปพรรณ รวมเอกสาร จํานวน 75 แผน
ดวยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 เวลาประมาณ 21.40 น. เจาพนักงานตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรอําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง ไดทําการจับกุมนายดี เสมอกัน อายุ 42 ป อยู
บานเลขที่ 15 หมูที่ 3 ตําบลสันทราย อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย พรอมดวยของกลาง ยาบา
จํานวน 122,000 เม็ด โดยกลาวหาวา มียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อ
จําหนาย นําสงพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอแมพริก เพื่อดําเนินคดีตามคดีอาญาที่
111/2544 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 เหตุเกิดที่ ตําบลพระบาทวังตวง อําเภอแมพริก จังหวัด
ลําปาง จากการสอบสวนนายดี ฯ ใหการซัดทอดวา ยาบาของกลางเปนของนายดํา ขาวดี โดยนาย
สวัสดิ์ฯ เปนผูรับจางขนให และเคยรับจางขนใหกับนายสมพงษ ฯ มาแลว 5 - 6 ครั้ง
ระหวางที่นายดี ฯ ถูกดําเนินคดี เจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอแมพริก
ไดประสานมายังตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย อยางตอเนื่องมาโดยตลอด และจากการสืบสวนติดตาม
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พฤติการณของนายสมพงษฯ พบวามีพฤติการณเกี่ยวของพัวพันกับยาเสพติดใหโทษจริง จนกระทั่ง
ตอมาในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545 เจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอขุนตาล จังหวัด

เชียงราย ไดตรวจยึดยาบา จํานวน 2,033 เม็ด ซึ่งซุกซอนอยูภายในรถยนตขับเคลื่อนสี่ลอ ยี่หอ อีซูซุ
หมายเลขทะเบียน กค - 2017 เชียงราย แตไมพบผูกระทําความผิด ซึ่งจอดทิ้งไวบริเวณถนนสายบาน
ใหมพัฒนา - บานพญาพิภักดิ์ หมูที่ 10 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จากการ
ตรวจสอบหลักฐานปรากฏวาเปนรถยนตของนายดํา ขาวดี อายุ 43 ป อยูบานเลขที่ 232/122 หมูที่
8 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เจาพนักงานจึงไดนํายาบาและรถยนตของกลาง สง
ใหพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอขุนตาล และไดรองทุกขกลาวโทษใหดําเนินคดีกับผูกระทํา
ผิดในคดีนี้ฐาน "มียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย" ตามคดีอาญา
ของสถานีตํารวจภูธรอําเภอขุนตาล ที่ 108/2545 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2545
จากการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในคดีมีเหตุอันควรเชื่อไดวา
ยาบาและ
รถยนตของกลางเปนของนายดํา ขาวดี พนักงานสอบสวนไดขออนุมัติตอศาลจังหวัดเทิง ใหออก
หมายจับนายดํา ฯ ซึ่งศาลไดออกหมายจับนายดํา ขาวดี นี้แลว ตามหมายจับของศาลจังหวัดเทิง ที่
35/2545 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545
จากการสืบสวนสอบสวนพบวานายดํา ขาวดี ผูตองหาวามีฐานะคอนขางร่ํารวย มี
ทรัพยสินจํานวนมากทั้ง ๆ (ปรากฏตามบัญชีทรัพยสินที่ยึด) ที่มีอาชีพรับจางซอมเครื่องยนตโดยทั่วไป
ซึ่งผิดปกติวิสัยของผูมีอาชีพเชนเดียวกันนี้
และไมพบอีกวาไดประกอบธุรกิจหรือกิจการอยางอื่น
นอกเหนือจากที่กลาวแลวอันจะทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น จึงทําใหมีเตหุอันควรเชื่อไดวาเปนทรัพยสินที่
ไดมาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงเห็นควรใหมีการตรวจสอบทรัพยสิน ยึดหรืออายัด
ทรัพยสินของนายดํา ขาวดี ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอไดดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินของนายดํา
ขาวดี เปนกรณีเรงดวน ผลเปนประการใดกรุณาแจงใหตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายทราบดวย.
ขอแสดงความนับถือ
พลตํารวจตรี วุฒิ
วิทิตานนท
( วุฒิ
วิทิตานนท )
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
งานสอบสวน ฯ
โทร. (053) 718118 ตอ 502
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คําสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ ย.102/2545
เรื่อง ใหยึดและ/หรืออายัดทรัพยสิน
-------------------------------------------------------ดวยตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ไดมีหนังสือที่ ชร 0020.5/8234
ลงวันที่ 21
พฤศจิกายน 2545 ถึงเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟองเงิน รายงานวาเมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2544 เวลาประมาณ 21.40 นาฬิกา เจาหนาที่ตํารวจภูธรอําเภอแมพริก จังหวัด
ลําปาง ไดทําการจับกุมนายสวัสดิ์ โพธิกัน อายุ 42 ป อยูบานเลขที่ 15 หมู 3 ตําบลสันทราย
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย พรอมดวยของกลางยาบาจํานวน 122,000 เม็ด โดยกลาวหาวามี
ยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) ไวในความครอบครองเพื่อจําหนาย นําสงพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง ตามคดีอาญาที่ 111/2544 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2544
เหตุเกิดที่บนถนนพหลโยธิน หนาตูยามปากทางอําเภอแมพริก หมูที่ 5 ตําบลพระบาทวังตวง อําเภอ
แมพริก จังหวัดลําปาง ในชั้นสอบสวน มีพยานหลักฐานยืนยันวายาบาของกลางเปนของ นายดํา
ขาวดี โดยนายสวัสดิ์ โพธิกัน เปนผูรับจางขนใหกับนายดํา ขาวดี มาแลว 5 - 6 ครั้ง ซึ่งระหวางที่
นายสวัสดิ์ โพธิกัน ถูกดําเนินคดีเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอแมพริก ไดประสานขอมูล
มายังตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายอยางตอเนื่อง และจากการสืบสวนพฤติการณของนายดํา ขาวดี พบวา
มีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติดใหโทษ จนกระทั่งในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2545 เจาหนาที่ตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรอําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ไดตรวจยึดยาบาไดจํานวน 2,033 เม็ด ซุกซอนอยู
ภายในรถยนตยี่หอ อีซูซุ สีดํา หมายเลขทะเบียน กค-2017 เชียงราย ซึ่งจอดทิ้งไวบริเวณถนนสาย
บานใหมพัฒนา - บานพญาพิภักดิ์ หมูที่ 10 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ตั้งแต
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2545 แตไมพบผูกระทําผิดและจากการตรวจสอบหลักฐานปรากฎวารถยนต
คันดังกลาวเปนของนายดํา ขาวดี อายุ 43 ป อยูบานเลขที่ 232/122 หมู 6 ตําบลรอบเวียง อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย จึงเชิญตัวแดง สุดสวาท ภรรยา นายดํา ขาวดี รวมทําการตรวจพิสูจนและ
พบของกลางยาบาจํานวนดังกลาว จึงไดรองทุกขกลาวโทษใหดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดในคดีนี้
ฐานมียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนายตามคดีอาญาของสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอขุนตาลที่ 108/2545 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2545 และพนักงานสอบสวนไดขอ
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อนุมัติตอศาลจังหวัดเทิง ใหออกหมายจับนายดํา ขาวดี แลวตามหมายจับของศาลจังหวัดเทิง ที่
35/2545 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545

ตอมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 เจาหนาที่ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ไดเขาทํา
การตรวจคนและยึดยานพาหนะตาง ๆ รวม 12 รายการ โดยมีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนทรัพยสินที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิดยาเสพติดอันเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟองเงิน พ.ศ.2542
เหตุเกิดที่ บริเวณถนนสายบานใหมพัฒนา - บานพญาพิภักดิ์ หมู 10 ตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย และทองที่อื่น ๆ หลายทองที่เกี่ยวพันกัน
จึงรายงานมายังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) เพื่อ
ดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตาม มาตรา 58
แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ตอไป
สํานักงาน ปปง. ไดพิจารณาเบื้องตนจากพยานหลักฐานดังกลาว โดยอาศัยอํานาย
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2543) ขอ 1 แลวมีเหตุอันควรเชื่อไดวาทรัพยสินที่เจาหนาที่ตํารวจยึด
ไวดังกลาวเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเปนความผิดมูลฐานตาม
มาตรา 3 (1) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
ดังกลาว
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ประกอบกับ คณะกรรมการธุรกรรมไดมีมติในการประชุม ครั้ง
ที่ 45/2545 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ใหยึดและ/หรืออายัดทรัพยสินดังกลาว จํานวน 12 รายการ
ไวชั่วคราวมีกาํ หนดไมเกินเกาสิบวัน (90 วัน) ดังตอไปนี้
1. รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอ อีซูซุ สีฟา เลขตัวรถ 9394769 เลขเครื่องยนต
355010 หมายเลขทะเบียน บน - 5373 เชียงราย จํานวน 1 คัน
2. รถโดยสารไมประจําทาง (รถทัวร) ยี่หอ มิตซูบิชิ สีขาว - เหลือง - แดง - ชมพู มวง เลขตัวรถ MS 6158 - 52276 เลขเครื่องยนต BDC9 - 251448 หมายเลข
ทะเบียน 31 - 2659 กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คัน
3. รถโดยสารไมประจําทาง (รถทัวร) ยี่หอ ฮีโน สีขาว - เหลือง - แดง - ชมพู - น้ําเงิน
- เขียง - มวง เลขตัวรถ RS360P - 40032 เลขเครื่องรถยนต F17C - A11179
หมายเลขทะเบียน 31 - 2849 กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คัน
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4. รถโดยสารไมประจําทาง (รถทัวร) ยี่หอ นิสสัน สีขาว - เหลือง - แดง - ชมพู น้ําเงิน - เขียว - มวง เลขตัวรถ UA30SN - 00019 เลขเครื่องยนต PE6H 00677 หมายเลขทะเบียน 31 - 2819 กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คัน

5. รถยนตนั่งสวนบุคคลยี่หอ ฮอนดา รุนซีวิค สีเขียว เลขตัวรถ CV - 0953522
เลขเครื่องยนต CV - 0953522 หมายเลขทะเบียน 2ศ - 6187 กรุงเทพมหานคร
จํานวน 1 คัน
6. รถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอ นิสสัน ทีเทา เลขตัวรถ BCAB14 - B42662 เลข
เครื่องยนต GA15 - W34882หมายเลขทะเบียน กข-2432 เชียงราย จํานวน 1
คัน
7. รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอ อีซูซุ สีบรอนซทอง เลขตัวรถ 1T 103528 เลข
เครื่องยนต AK 6799 หมายเลขทะเบียน บธ - 9595 เชียงราย จํานวน 1 คัน
8. รถโดยสารไมประจําทาง (รถทัวร) ยี่หอ อีซูซุ สีขาว - แดง - น้ําเงิน - เหลือง - เขียง
เลขตัวถัง (คัสซี) TXD20 - 1629846 เลขเครื่องยนต EP100 - T10427 หมายเลข
ทะเบียน 30 - 0114 เชียงราย จํานวน 1 คัน
9. รถโดยสารไมประจําทาง (รถมินิบัสทัวร) ยี่หอฮีโน สีขาว - เหลือง - แดง - ดํา
เลขตัวถัง (คัสซี) KM340 - 22386 เลขเครื่องยนต 4BD1 - 140480 หมายเลข
ทะเบียน 30 - 9297 กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คัน
10. รถยนตบรรทุก 6 ลอ ยี่หอ ฮีโน สีขาว เลขตัวถัง (คัสซี) FF3HJKA - 10166 เลข
เครื่องยนต H07D - A90695 หมายเลขทะเบียน 81-0446 รอยเอ็ด จํานวน 1 คัน
11. รถยนตบรรทุก 10 ลอ ยี่หออีซูซุ สีขาว เลขตัวถัง (คัสซี) 3401685 เลข
เครื่องยนต 6BD1-368926 หมายเลขทะเบียน 70-0516 เชียงราย จํานวน 1 คัน
12. รถยนตบรรทุก 10 ลอ ยี่หอมิตซูบิชิ สีขาว เลขตัวถัง (คัสซี) FN52M - TD0699
เลขเครื่องยนต 6D16 - TD0694
หมายเลขทะเบียน 70 - 1502 เชียงราย
จํานวน 1 คัน
อนึ่ง หาก นายดํา ขาวดี หรือผูที่เกี่ยวของสัมพันธ ประสงคจะอุทธรณหรือ
โตแยงคําสั่งนี้ ใหยื่นเปนหนังสืออุทธรณ ระบุขอโตแยง ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงหรือทราบคําสั่งนี้ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2545 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2545
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พันตํารวจเอก

พีรพันธุ เปรมภูติ
( พีรพันธุ เปรมภูติ )
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประธานกรรมการธุรกรรม

คําสั่งเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่ ม. 89/2545
เรื่อง มอบหมายพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบทรัพยสิน (เพิ่มเติม)
--------------------------อนุสนธิ ตามคําสั่งเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่
ม.80/2545 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง มอบหมายพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบทรัพยสิน
รายนายดํา ขาวดี กับพวก โดยใหเรงรัดดําเนินการและผลเปนประการใดใหประมวลสรุปเสนอ
คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาตอไปนั้น
จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา บุคคลดังกลาวมี พฤติ การณกระทําความผิดใน
ทองที่ จังหวัดเชียงราย , จังหวัดเชียงใหม , จังหวัดลําปาง และทองที่อื่น ๆ หลายทองที่เกี่ยวพันกัน
และปรากฏวามีบุคคลผูซึ่งเกี่ยวของสัมพันธเปนผูมีภูมิลําเนาอยูในทองที่ตาง ๆ ดังกลาว เปนจํานวน
มาก
ฉะนั้น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการและอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
38 และมาตรา 40 ผ3) และ (4) และมาตรา 48 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2543 ขอ 1
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน จึงมอบหมายพนักงานเจาหนาที่เพิ่มเติมดังตอไปนี้
1. พันตํารวจโท ชะลอ เงินแจง
พนักงานสอบสวน (สัญญาบัตร 2)
สถานีตํารวจภูธรอําเภอขุนตาล
ชวยราชการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
เปนผูมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้
1. ตรวจสอบเบื้องตนเกี่ยวกับรายงานการทําธุรกรรมและทรัพยสินของ นายสมพงษ
สืบวงศ กับพวก และหากตรวจสอบพบวามีบุคคลใดมีสวนเกี่ยวของสัมพันธ ก็ใหดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานและตรวจสอบทรัพยสินบุคคลดังกลาวดวย
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2. ทําการยึด และ / หรืออายัดทรัพยสินในกรณีที่ตรวจสอบพบวา ทรัพยสินนั้นเปน
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด และเชื่อวาหากเนิ่นชากวาจะนําหมายคนมาได ทรัพยสินหรือ
พยานหลักฐานดังกลาวนั้นจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม

3. ทําการยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลแพง เพื่อเขาถึงบัญชีขอมูลทางการสื่อสาร หรือ
ขอมูลคอมพิวเตอร เพื่อดําเนินการตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอไปตามอํานาจหนาที่
ทั้งนี้ใหเรงรัดดําเนินการ และผลเปนประการใดใหประมวลสรุปเสนอคณะกรรมการ
ธุรกรรม พิจารณาตอไป
สั่ง ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2545

พีรพันธุ เปรมภูติ
( พีรพันธุ เปรมภูติ )
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พันตํารวจเอก
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ตอนที่ 4 คําแนะนําในการสืบสวนจับกุมผูมีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติด
โดยการทําสํานวนการสืบสวน
1. แนวทางการรวบรวมพยานหลักฐาน
1.1 ใหแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานที่เกี่ยวของกับบุคคลในเปาหมาย หรือมีเครือขายโยงใย
เกี่ยวของสัมพันธกันบุคคลอื่น โดยรวบรวมขอมูลทองถิ่น สภาพทองที่ สภาพความเปนอยูของ
กลุมเปาหมาย อาจใชการซักถามบุคคล การตรวจสถานที่ การคนตัวบุคคลและสถานที่ การเฝา
ตรวจ การใชสายลับ
1.2 ใหทุก สภ. สั่งการใหขาราชการตํารวจในปกครองดําเนินการสืบสวนในรูปแบบตาง ๆ เชน
1.2.1 การใชสายตรวจเชน สายตรวจเดินเทา สายตรวจรถจักรยานยนต สายตรวจรถยนต
สายตรวจสุนัขตํารวจ บางกรณีอาจจัดสายตรวจรวม หรือสายตรวจผสม เพื่อเปนการปองปราม
1.2.2 การใชระบบสายสืบ เปนการติดตามขาวสารขอมูลของกลุมเปาหมาย ติดตาม
ความเคลื่อนไหว เพื่อมิใหกลุมบุคคลดังกลาวมีโอกาสประทําความผิด
1.2.3 ให ชปส.สภ. ปฏิบัติหนาที่สืบสวนจับกุมตอกลุมเปาหมาย โดยมอบหมายให
รับผิดชอบแตละเปาหมายใหชัดเจน
1.3 การกวดขันเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของในการปราบปรามยาเสพติด หากปรากฎเจาหนาที่
ตํารวจเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไมวาทางตรงหรือทางออมใหดําเนินการตามกฎหมายและวินัยทันที
1.4 แนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานนั้น เพื่อตองการใหไดพยานหลักฐานเบื้องตน ในการ
พิสูจนทราบเบื้องตนวา เปนผูเสพ ผูคา ผูจําหนาย ตัวการ นายทุน ผูสนับสนุน มีพฤติการณ
เกี่ยวของกับยาเสพติด และจะตองทําเปนสํานวนการสืบสวน ทั้งนี้เพื่อใหมีพยานหลักฐานเพียงพอ วา
ขอกลาวหานั้นเปนจริงหรือไมอยางไร
2. การทําสํานวนการสืบสวนตอบุคคลเปาหมาย
การทําสํานวนการสืบสวน มีความสําคัญตอการดําเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวนของ พงส.
และการยึดทรัพยตาม พ.ร.บ.มาตรการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 และ
พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เพราะสํานวนดังกลาวถือเปนเอกสารรายงาน
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ของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจผูมีอํานาจทําการสืบสวนบันทึกและรวบรวมไวเปนหลักฐาน เพื่อ
ทราบรายละเอียดในการกระทํา ดังนั้นสํานวนการสืบสวนจะตองมีเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้
2.1 การมอบหมายงานการสืบสวน
2.1.1 ให หน.หนวยงาน ออกเปนคําสั่งของหนวยงานใหผูใดสืบสวนบาง สืบสวนใน
พื้นที่ใด รายละเอียดที่ใหสืบสวน ออกคําสั่งใหชัดเจน สิ่งที่สําคัญที่สุดผูที่ไดรับมอบหมายจะตอง
รายงานผลการสืบสวนโดยตอเนื่อง เมื่อไดรายละเอียดในการสืบสวนทุกครั้ง หน.สภ. หรือผูที่สั่งการ
ใหสืบสวนหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมเรื่องนี้โดยเฉพาะ จะตองสั่งการทุกระยะ แลวใหเก็บ
รวบรวมไวในประวัติของบุคคลที่เกี่ยวของไวโดยตอเนื่อง
2.1.2 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติ ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ ภ.5 ที่ 0016(ศปส.
ภ.5)/138 ลง 11 ม.ค.2543 เรื่องการขยายผลการสอบสวนคดียาเสพติด ขอ 2.1 กลาวคือใหทุก
ภ.จว. และทุก สภ.จัดระบบการบริหารธุรการปราบปรามยาเสพติด จะตองมีผูรับผิดชอบงาน
อํานวยการเกี่ยวกับการเก็บ การบริหารขอมูลขาวสาร ลักษณะหนาที่อํานวยการ การควบคุมกํากับ
ดูแลเกี่ยวกับผูที่เกี่ยวของกับนายทุนผูสนับสนุนเกี่ยวของกับยาเสพติด ผูจําหนายทั้งรายใหญ รายยอย
รายกลาง ผูเสพ ผูมีพฤติการณเปนตัวการหรือผูสนับสนุน รวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับการ
กระทําผิด โดยจะตองมีนายตํารวจรับผิดชอบ 1 นาย และงานทุกงานขึ้นกับ หน.สภ.เปน
ผูรับผิดชอบ
2.2 การจัดทําสารบบงาน
ตั้งแตประวัติ อาชีพ รายได ฐานะความเปนอยู ตลอดทั้งลงขอมูลสถานที่อยูทุกแหง
แผนที่แสดงที่อยู สิ่งเหลานี้ลวนมีประโยชนตอการสืบสวนสอบสวนทั้งสิ้นจะตองรวบรวมไวในสํานวน
การสืบสวน (รายละเอียดตามแบบรายงานประวัติบุคคลที่มีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติดที่แนบ )
2.3 บันทึกผลของการสืบสวน
กลาวคือ ขาราชการตํารวจผูใดไดรับมอบหมายหนาที่สืบสวนในเรื่องใดโดยเฉพาะ
หรือตํารวจคนใดที่ดําเนินการสืบสวนโดยลําพังในฐานะเปนขาราชการตํารวจ ไมวาเหตุการณที่สืบ
จะไดเกิดขึ้นแลวหรือไม จําเปนตองมีรายงานการบันทึกผลการสืบสวนที่ตนไดดําเนินการแลวแตตน
นั้น ใหมีรายละเอียดดังนี้

2.3.1 การสืบสวนดําเนินมาเปนระยะๆ ตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดการสืบสวน
2.3.2 วัน เวลา และตําบลที่เกิดเหตุ
2.3.3 มูลเหตุหรือพฤติการณการคายาเสพติด
2.4 พยานเอกสารที่เกี่ยวของอื่น ๆ
เชน สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร รายละเอียดการติดตอทางโทรศัพทบัญชีติดตอลูกคา
การซื้อสิ่งของเครื่องใชราคาแพง เชนยานพาหนะรถยนต โฉนดที่ดิน หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและ
ทรัพยสินอื่นๆ
2.5 พยานหลักฐาน
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2.5.1 ถาเปนพยานบุคคลที่รูเห็นหรือทราบ หรือบอกเลาใหผูสืบสวนจดบันทึกไว โดย
ใหปรากฏชื่อ นามสกุล ตําบลที่อยูใหชัดเจน พยานวัตถุจะเปนเอกสารหรือสิ่งของทรัพยสิน ใหรวบรวม
ไวทั้งหมด พรอมทั้งถายภาพไว เปนหลักฐานถาสืบสวนยังไมไดตัวผูกระทําผิด แตผลการสืบสวนเชื่อวา
คนหนึ่งคนใดหรือหลายคนเปนผูเกี่ยวของกับการคายาเสพติดแลว
ใหสืบสวนเครือขายกลุมบุคคล
เหลานั้นใหชัดเจนเพื่อประโยชนแกการสืบสวน โดยตองทําเปนรายงานการสืบสวน เสนอผูมีอํานาจ
รับทราบและสั่งการไว
2.5.2 หากมีพยานหลักฐานเพียงพอนาเชื่อถือวา บุคคลนั้นอาจนํายาเสพติดซุกซอนไว
ในบริเวณบานหรือสถานที่ใดๆ ก็ตาม เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับรายงาน ก็ควรสั่งการใหฝายสืบสวน
หรือฝายปราบปรามแลวแตกรณีไปดําเนินการยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอหมายคนไปทําการตรวจคนบาน
ของผูคาหรือสถานที่ที่ตองสงสัยหนวยงานใดมีเจาพนักงานที่มีบัตรเจาหนาที่ ป.ป.ส. ก็ใหสั่งการ
บุคคลนั้นเขาไปตรวจคนโดยไมตองขอหมายศาล
คํารองที่ยื่นตอศาลตองมีเหตุผลสอดคลองกับ
รายงานการสืบสวนของผูสืบสวน เมื่อศาลออกหมายคนใหแลวก็ใหนําหมายคนไปทําการคน หากพบ
ยาเสพติดหรือของผิดกฎหมายอื่น ๆ ก็ตองจัดทําบันทึกการตรวจคนใหละเอียด
2.5.3 กรณีไมพบยาเสพติดหรือไมพบสิ่งผิดกฎหมาย ผูที่เปนหัวหนาควบคุมทําการ
คน จะตองบันทึกการตรวจคนใหละเอียด หากไมพบของผิดกฎหมายก็ระบุวานาจะเปนเพราะอะไร
2.5.4 กรณีที่พบพยานหลักฐานที่เปนประโยชนตอการดําเนินคดีก็ควรยึดมาเปนหลัก
ฐานไว เชน รายชื่อลูกคา ซองพลาสติกที่ใชใสยาบา ผาเทปหอพันยาบา ฯลฯ ใหบันทึกประกอบและ
ลงรายละเอียดในบันทึกการตรวจคน ใหผูตรวจคนรายงานผลการตรวจคนตอผูบังคับบัญชาทราบให
นําผลการตรวจคนไปลง ปจว. ไวเปนหลักฐานดวย และหากไปทําการคนหลายครั้ง แตไมพบสิ่งของ
ผิดกฎหมายก็ตองรายงานใหปรากฎสาเหตุและรายงานเก็บหลักฐานไวทุกครั้ง
3. สํานวนการสืบสวน
3.1 สํานวนการสืบสวนกลุมบุคคลผูมีพฤติการณ ผูคา ผูเสพยาเสพติด ควรจะตอง
ประกอบดวยหลักฐานตาง ๆ ดังนี้
3.1.1 ประวัติผูคาโดยละเอียด
3.1.2 ผูไดรับมอบหมายใหสืบสวนจะเปนผูใดก็ไดที่เห็นวาเหมาะสม และหากใชผูสืบสวน
หลายคนก็จะทําใหการตรวจสอบมีความแมนยํายิ่งขึ้น
ทั้งนี้จะตองมีการรายงานผลการปฏิบัติเปน
หนังสือประกอบสํานวนสืบสวนทุกครั้ง
3.1.3 รายงานผลการสืบสวนทุกระยะ 7 – 10 วัน เปนอยางนอย
3.1.4 พฤติการณของเปาหมาย เชน วิธีการคา มีลูกคามากนอยเพียงใด ลูกคาเคยถูกจับ
หรือไม ใครบางเปนลูกคา วิธีการจําหนาย เครือขาย
3.1.5 ทรัพยสินที่มีอยู เชนยานพาหนะ ที่ดิน เงินฝากธนาคาร ฯลฯ
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3.1.6 พฤติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด เชน ชอบเดินทางในเวลากลางคืน ไปยัง
แหลงที่ซึ่งรับยาเสพติด ฯลฯ
3.1.7 บันทึกทําการของผูสืบสวนทุกระยะ
3.1.8 บัญชีแสดงทรัพยสิน

3.1.9 กรณีเคยไปคนบานหรือยานพาหนะ ใหทําบันทึกตรวจคนแนบสํานวนการสืบสวน
ไวทุกครั้ง
3.1.10 การดําเนินการอื่น ๆ เชน ฝายสอบสวนอาจสอบวามีผูเสพเคยไปซื้อ หรือการเฝา
จุด สะกดรอย พบพฤติการณอยางไร ฯลฯ
3.1.11 สั่งการใหสืบสวนทุกระยะ
3.1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานวัตถุ อาจถายภาพไว หรือ
สําเนาเอกสารหลักฐานประกอบดวยทุกครั้ง
3.2 เมื่อสามารถจับกุมผูตองหาไดจะเปนการลอซื้อหรือเขาตรวจคน ใหนําสํานวนการสืบสวน
ประกอบ ในสํานวนการสอบสวนคดีอาญา หรือสํานวนการตรวจสอบทรัพยสิน ตาม พ.ร.บ.มาตรการ
ปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
3.3 ขอควรระวัง การจะทําเปนคดีตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.2534 ไดนั้น ผูตองหาจะ
ตองถูกจับกุมในขอหาหลัก 8 ฐาน ตามมาตรา 3 คือ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หมายความวา
การผลิต การนําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติด และให
หมายความรวมถึงการสมคบ สนับสนุน ชวยเหลือ หรือพยายามกระทําความผิดดังกลาวดวย และ
ยาเสพติดนั้นตองเปนยาเสพติดใน 21 ชนิด ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2535 ลง 15 เม.ย.2535 กําหนด
ไว และประการสําคัญการกระทําผิดจะตองเกิดขึ้นหลังวันที่ 28 เม.ย.2538 เปนตนมา เทานั้น

ดังนั้น ผูจับกุมตองพิจารณาใหเขาหลักเกณฑดังกลาวดวย
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“ลับมาก”
สํานวนการสืบสวน

เทพ…

ลําดับ วัน เดือน ป
1.

2.

1 ม.ค.2544
นส.ศอ.ปป.
ที่……./……..
10 ม.ค.2544

3.

12 ม.ค.2544

4.

14 ม.ค.2544

สํานวนที่………/……..
เริ่มสืบสวนเมื่อ….เดือน………พ.ศ……..
กรณี….…..นายใจ จําตองทํา … บัตรประจําตัวเลขที่ …1011227853……
อยูบานเลขที่ …111… หมูที่ …3… ถนน ….เชิงดอย…. ตําบล…..สุ
อําเภอ…….เมือง…..จังหวัด………เชียงใหม…โทรศัพท…053-11111…….
ที่อยูใกลเคียง………………...ภูมิลําเนาอยูในทองที่…….สภ.ต.ชางเผือก…..
ถูกกลาวหาวา…………………………………………………………………

การสั่งการ/การปฏิบัติ

ผลการดําเนินการ

- รับแจงจาก ศอ.ปป.ภ.5 วา
นายใจ จําตองทํา มีพฤติการณ
เปนผูคายาเสพติด
- ร.ต.ท.เดชาฯ รายงานผลการ
สืบสวนเบื้องตนให ผบก.ฯ
ทราบ
-ผกก.สั่งการใหสืบสวนวิธีการ
จําหนาย
และสืบสวนหา
เครือขาย

- มอบให ร.ต.ท.เดชา ใจตรง
หน.ชปส.สภ.ต.ชางเผือก เปนผู
สืบสวน
- ทราบวานายดําฯ เปนผูคาราย
ยอยใหกับชุมชนสันติธรรม
- ไดจัดทําประวัติไวแลว
พบวาจําหนายใหกับผูใช
แรงงาน นักเรียน นักศึกษา โดย
ผูเสพเคยใหปากคํากับ พงส.วา
ซื้อมาจากนายใจฯ
- ร.ต.ท.เดชาฯ ขอหมายคนไป
คนบานไมพบยาเสพติด แตพบ
รายชื่อผูตองสงสัยจะเปนเครือ
เขายพบรองรอยพลาสติกหอ
ยาบา
- จึงบันทึกตรวจยึด และบันทึก

- ผกก.สั่งใหไปคนบาน

หมายเหตุ
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5.

15 ม.ค.2544

ลําดับ วัน เดือน ป
6.

ตรวจคน
- ลง ปจว.ไวตาม ปจว.ขอ 9
เวลา 15.30 น
- ส.ต.ต.ศราวุธฯ ปลอมตัวเฝา
-ร.ต.ท.เดชาฯ สั่งให ส.ต.ต.
ศราวุธฯ ไปเฝาจุดสะกดรอยที่ บานของ นายดําฯ
บานนายดําฯ

การสั่งการ/การปฏิบัติ

ผลการดําเนินการ

16 ม.ค.2544 - ส.ต.ต.ศราวุธฯ รายงานผล - ส.ต.ต.ศราวุธฯ เฝาจุดเมื่อ 16 ม.ค44 เวลา
การเฝาจุดใหกับ ร.ต.ท.เดชาฯ 06.00-14.00น. พบวามีวัยรุนเขาออกบาน
ผิดปกติ มียานพาหนะรถยนตกระบะยี่หอโต
โยตา ไทเกอร สีเขียว หมายเลขทะเบียน ท1111 เชียงใหม จอดอยูในบาน
7. 17 ม.ค.2544 - ผกก.สั่งใหตรวจสอบทรัพยสิน - ไดตรวจสอบแลวพบวามียานพาหนะไดแก
ที่อยู ยานพาหนะ ของนายดําฯ รถยนตกระบะโตโยตา ไทเกอร
สีเขียว
และให ร.ต.ท.
เดชาฯ ทะเบียน ท-1111 เชียงใหม ราคา 400,000
รายงานผลการ
บาท รถยนตเกงฮอนดา ซีวิค สีดํา ทะเบียน
กข-3333 เชียงใหม ราคา 500,000 บาท รถ
จักรยานยนตฮอนดา ดรีม สีแดง ทะเบียน จ5555 เชียงใหม ราคา 30,000 บาท
รถจักรยานยนตยามาฮา เมท สีแดง ทะเบียน
ง-4444 เชียงใหม ราคา 20,000 บาท
- มีที่ดินพรอมบาน 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม บาน
เปนชื่อของภรรยา ราคา 2.5 ลานบาท
- มีเงินฝากธนาคาร 3 บัญชี กําลังตรวจสอบ
8. 20 ม.ค.2544 - ร.ต.ท.เดชาฯ รายงาน
- ไดรับรายงานจากสายลับวาจะมีการขน
ยาบามาซุกซอนไวที่บานในชวง มี.ค.44
9. 23 ม.ค.2544 - สายตรวจรายงาน
- พบรถยนตยี่หอเบ็นซ หมายเลขทะเบียน
กท.7177 กทม. เขาไปในบานของนายดําฯ
เมื่อ 23 ม.ค.44 เวลา 22…-23.00 น.
10. 24 ม.ค.2544 - ตรวจสอบทะเบียนรถและ มีพฤติการณสงสัยจึงบันทึกชื่อไว
พบวา
ประวัติบุคคลจากโครงการ
รถยนตเปนของนายเลาตาฯ มีพฤติการณคา

หมายเหตุ
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Polis
ฯลฯ

ยาเสพติด นาเชื่อวาเปนเครือขายการคา จะ
ไดติดตามพฤติการณตอไป
- ไดสําเนาทะเบียนรถ และสําเนาประวัติบัตร
ประจําตัวประชาชนประกอบการสืบสวนแลว

แบบสรุปพยานหลักฐานและประวัติขาราชการตํารวจที่ถูกกลาวหารองเรียนวาเกี่ยวของกับยาเสพติด
1. ขอมูลเบื้องตน
1.1 แหลงที่มาของการถูกกลาวหา ………….…….... ลําดับที่รองเรียน ........................... เมื่อ .........................
1.2 ผูถูกตรวจสอบ
ยศ .................. ชื่อ ............................... ชื่ออื่นๆ ...……................. ชื่อสกุล ….........................................
ตําแหนง ................................................ สังกัด ......................................................................…
1.3 พฤติการณที่ถูกตรวจสอบ
• .......................................... ....................................................................................
• .......................................... ....................................................................................

2. ขอมูลสถานภาพของผูถูกตรวจสอบ
2.1 ยศ ............ ชื่อ ........................... ชื่ออื่น ๆ ............................ ชื่อสกุล ......................................................
วัน เดือน ปเกิด ....................................... อายุ ................ ป เชื้อชาติ ..................... สัญชาติ .........................
บัตรประจําตัวขาราชการเลขที่.......................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ .............................….
ตําแหนงปจจุบัน................…...……......... สังกัด ................................................................................……..
เมื่อครั้งดํารงตําแหนง ............................... สังกัด ............................................................................……….
2.2 ที่อยูปจจุบันเลขที่ ............ หมูที่ ......... ซอย .......................... ถนน ............................. หมูบาน. ..................
ตําบล ........................... อําเภอ ............................. จังหวัด ..................................โทรศัพท .....................….
2.3 คูสมรส ชื่อ ...................................... ชื่ออื่น ๆ ................................... ชื่อสกุล ..............................................
วัน เดือน ปเกิด ........................................... อายุ ................ ป เชื้อชาติ .......................... สัญชาติ .................
อาชีพ ............................................. ที่อยู ..............................................................................................……
2.4 บุตร ชื่อ .......................................... ชื่ออื่น ๆ ................................... ชื่อสกุล ...............................................
วัน เดือน ปเกิด ..................................................... อายุ ................ ป อาชีพ .................................................
ที่อยู .....................................................................................................................................................…….
บุตร ชื่อ .......................................... ชื่ออื่น ๆ ................................... ชื่อสกุล ...............................................
วัน เดือน ปเกิด ..................................................... อายุ ................ ป อาชีพ ...........................................….
ที่อยู ......................................................................................................................................................……
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2.5 สถานภาพทางสังคม ..............................................................................................................................……
….........................................................................................................................................................…….
สถานภาพทางเศรษฐกิจ .........................................................................................................................…..
….............................................................................................................................................................….
…...........................................................................................................................................................……

3. ประเด็นที่หนวยตรวจสอบ
3.1 ..…................................................................................................................................................................
3.2 ..…................................................................................................................................................................
3.3 ..…................................................................................................................................................................

4. พยานหลักฐานที่หนวยตรวจสอบ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

..…..............................................................................................................................................................
..…..............................................................................................................................................................
..…..............................................................................................................................................................
..…..............................................................................................................................................................
..…..............................................................................................................................................................
..…..............................................................................................................................................................
..…..............................................................................................................................................................

5. สรุปพฤติการณจากการสืบสวนที่หนวยตรวจสอบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

คําอธิบาย
พฤติการณนี้บางครั้งอาจไมมีพยานหลักฐานที่นํามาสนับสนุนที่จะดําเนินการทางวินัยหรือคดีอาญาได แต
เปนที่รูโดยทั่วไปวาผูนี้มีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติด โดยสังเกตพฤติการณ หรือพฤติกรรม หรือสังเกตจากการ
ดํารงชีวิต ประจําวันซึ่งจะมีสิ่งผิดปกติ เชนใชจายเงินฟุมเฟอย หลบๆ ซอนๆ คบหาสมาคมกับบุคคลแปลกหนา ละทิ้ง
การงาน ฯลฯ
1. วิธีการตรวจสอบ ใหตรวจสอบจาก
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1) ประชาชนในพื้นที่ ที่มีการกลาวหา ( หนังสือรองเรียนหรือบัตรสนเทห ) ใหตรวจสอบวามีพฤติการณ
หรือไม ซึ่งบางครั้งอาจไมมีผูยืนยันเปนหนังสือ แตใหขอมูลขาวสารที่รับฟงได
2) บุคคลที่เกี่ยวของ
• หนวยงานตนสังกัด เชน ผูรวมงาน , ผูบังคับบัญชา และ ผูใตบังคับบัญชา
• หนวยงานในพื้นที่ เชน ฝายปกครอง, สาธารณสุข, บุคคลการจากสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ
• ผูนําทองถิ่น , ประชาชนที่รูจักมีที่พักอาศัยอยูใกลเคียงกับผูถูกกลาวหา ฯลฯ

3)

ทรัพยสินและฐานะความเปนอยู
• อสังหาริมทรัพย
ใหตรวจสอบการครองครองที่ดินและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งอาจมอบอํานาจให
ผูอื่นถือครองแทน
• สังหาริมทรัพย
ใหตรวจสอบจากยานพาหนะ , สิ่งของเครื่องใช , บัญชีธนาคาร , เงินสด ,
เครื่องประดับ , โทรศัพท ฯลฯ
• ฐานะความเปนอยู ใหเปรียบเทียบระยะเวลาที่ผานมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อยางไรและนาเชื่อวาไดมาโดยชอบหรือไม

2. วิธีการรวบรวมขอมูล ขาวสาร พยานหลักฐาน ฯ ประกอบความเห็นในขอ 4 และ 5
ใหผูตรวจสอบ รวบรวมขอมูล ขาวสาร พยานหลักฐาน ประวัติและภาพถายของผูถูกตรวจสอบ ใน
ลักษณะจําทําเปน สํานวนการสืบสวน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ )

6. ความเห็นของผูตรวจสอบ
• กรณีมีพฤติการณที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
•

กรณีไมมีพฤติการณที่เกี่ยวของกับยาเสพติด และใหยุติเรื่อง

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

7. ความเห็นของผูบังคับบัญชา ( ผบก.ภ.จว./ศอ.ปป.ภ.จ. , ผบก.อก.ภ.5 หรือ ผกก.สส.ภ.5 )
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• กรณีมีพฤติการณที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

•

กรณีไมมีพฤติการณที่เกี่ยวของกับยาเสพติด และใหยุติเรื่อง

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

( ลงชื่อ ) .....................................................................
( ........................................................ )
( ตําแหนง ) ....................……….........................................
ตรวจสอบเมื่อวันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ...............
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หมายเหตุ ( 1 ) ขอ 1 และ 2 สําหรับ ศปส.ภ.5 เปนผูกรอกขอมูล
( 2 ) ขอ 5 พฤติการณที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ใหนําขอ 3 และ ขอ 6 มาใชในการพิจารณา
ตรวจสอบขอเท็จจริง

แบบสํารวจขอมูลหมูบาน/ชุมชน
ของ สถานีตํารวจภูธรอําเภอ………………………………………
สํารวจเมื่อวันที่………..เดือน…………………………….พ.ศ………………….
1. ชื่อหมูบาน/ชุมชน…………………………..………….. หมูที่…………. ตําบล…………………………………….
อําเภอ……………………………………..……….จังหวัด………………………………………………………….
2. ระยะหางจากอําเภอ………………………………..เมตร/กม. หางจากสถานีตํารวจ………………….เมตร/กม.
3. สภาพภูมิประเทศของหมูบาน…………………………………….…………………………………………………
4. ชื่อกํานัน…………………………………………ที่อยู…………………………………
โทรศัพท…………..…………
5. ชื่อผูใหญบาน.……………………………………ที่อยู………………………………..โทรศัพท…….……………….
6. คณะกรรมการหมูบาน(ระบุชื่อ ,ที่อยู,โทรศัพท,และหนาที่แตละบุคคล ฯลฯ)
6.1….………………………………………………………………………………………………………………
6.2..…………………………………………………………………………………………………………………
6.3….………………………………………………………………………………………………………………
7. ชื่อ สมาชิก อบต. (ระบุชื่อ ,ที่อยู,โทรศัพท)
7.1…………………………………………………………………………………………………………………
7.2…………………………………………………………………………………………………………………
8. จํานวนประชากรทั้งสิ้น……………คน แยกเปนชาย………….คน หญิง…………..คน หลังคาเรือน…………หลัง
- อายุไมเกิน 20 ป จํานวน……………..คน แยกเปนชาย…………….คน หญิง……………..คน
- อายุ 21 – 40 ป จํานวน……………..คน แยกเปนชาย…………….คน หญิง……………..คน
- อายุ 41 ปขึ้นไป จํานวน……………..คน แยกเปนชาย…………….คน หญิง……………..คน
9. ประชาชนสวนใหญในหมูบานประกอบอาชีพ………………………………………………………………………
10. ประชาชนในหมูบานประกอบอาชีพนอกหมูบานจํานวน………..คน ชาย…………คน หญิง…………..คน
สวนใหญไปประกอบอาชีพ….……………………………………………………………………………………
11. บุคคลสําคัญในหมูบาน เชน สว.,สส.,อบจ.,ประธาน อบต.,ขรก.ชั้นผูใหญ ทั้งยังรับราชการอยู และเกีษยณอายุราช
การ,อดีตนักการเมือง,นักเคลื่อนไหวทางการเมือง,บุคคลสําคัญอื่นๆ(ระบุชื่อ ,ที่อยู,โทรศัพท)
12. ชื่อกลุมองคกร,ชมรม,สมาคม,มูลนิธิ,สมาพันธใหระบุชื่อและรายละเอียดของหัวหนากลุมดวย
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12.1….…………………………………………………………………………………………………………………
12.2.……………………………………………………………………………………………………………………
13. ชื่อวัด…………………………………… เจาอาวาสชื่อ………………………………..………………………….
จํานวนพระภิกษุ…………..……………………รูป สามเณร………………………………………รูป
14. ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………… หัวหนาชื่อ………………………………………
- จํานวนครู อาจารย ………..คน แยก ชาย………….คน หญิง…………..คน
- จํานวนนักเรียน ………..คน แยก ชาย………….คน หญิง…………..คน
15. ชื่อสถานที่สําคัญ เชน ธนาคาร,รานทอง,ปมน้ํามัน,โรงงาน,สถานที่ทองเที่ยว,รานอาหาร ฯลฯ (ระบุชื่อ ชื่อเจาของ,
ผูจัดการ,ผูดูแล แจงที่อยู,เบอรโทร และรายละเอียดอื่นๆ ที่มี)
15.1………………………………………………………………………………………………………………………
15.2………………………………………………………………………………………………………………………
16. ชื่อบุคคลที่เกี่ยวของกับอาชญากรรม
16.1 บุคคลที่มีหมายจับ…………………………………………………………………………………………….
16.2 บุคคลที่อยูระหวางรับโทษ…………………………………………………………………………………….
16.3 บุคคลพนโทษ………………………………………………………………………………………………….
17. ชื่อบุคคลที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
16.1 …………………..…………………………………………………………………………………………….
16.2 ……………………………..………………………………………………………………………………….
16.3 ………………..……………………………………………………………………………………………….
18. ชื่อบุคคลที่เคยเกี่ยวของกับยาเสพติด แตไดรับการบําบัดรักษาแลว ปจจุบันเลิกเกี่ยวของแลว
16.1 ………………..………………………………………………………………………………………………
16.2 …………………………..……………………………………………………………………………………
16.3 ………………..………………………………………………………………………………………………
19.สถานที่ที่คนรายมักใชประกอบอาชญากรรม,สถานที่ผลิตจําหนายหรือมั่วสุมยาเสพติด การพนันและอื่นๆใน
หมูบาน
………………………...…………………………………………………………………………………………….
…….……………………………..………………………………………………………………………………….
…….………………..……………………………………………………………………………………………….
20. ชื่อบุคคลตางดาวที่เขามาอยูในพื้นที่(อยูกับผูใด)
20.1 …………………..…………………………………………………………………………………………….
20.2 ………………………..……………………………………………………………………………………….
21. สถานที่ ชุมนุม/ประชุม ของหมูบาน/ชุมชน
……………………..……………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)…………………………………………. ผูจัดทํา
(………………………………)
ตําแหนง………………………………………………..
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……………/………………/……………..
ตรวจแลวถูกตอง(หน.สภ.)
(ลงชื่อ)……………………………………………..
(…………………………………)
(ตําแหนง)……….………………………………………………
……………/…….………./……………..

รายงานการสืบสวนเกี่ยวกับคดี พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ
วันที่………เดือน………………….พ.ศ………………
เสนอ…………………………………………………………..
ขาพเจา…………………………………………………..ตําแหนง………..…………………………………
กับพวกคือ………………………………………………………….ตําแหนง…………………………………………..
ไดทําการสืบสวนเกี่ยวกับคดี พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ มีรายละเอียดที่จะรายงาน ดังตอไปนี้
1. เปนผลการสืบสวนของวันที่……………../………………………../…………….เวลา…………..
น.ถึงวันที่……………/…………………………/………………..เวลา……………..น.
2. ทําการสืบสวนในเขตพื้นที่บาน…………………………………หมูที่………ตําบล……………..
อําเภอ………………………..จังหวัด………………………………..…………………..
3. ขาวเกี่ยวกับการลักลอบ จําหนายยาเสพติดใหโทษ หรือแหลงมั่วสุม หรือเสพยาเสพติดใหโทษ
ในพื้นที่รับผิดชอบ
(1)รายละเอียดของขาว……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(2)แหลงขาว…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(3)ความนาเชื่อถือของขาว หรือมีเหตุผล…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(4)สิ่งที่ควรดําเนินการในขั้นตอนตอไป…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)……………………………………………………….ผูรายงาน
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(………………………………………..)
(ตําแหนง)…………………………………………………………….
(ลงชื่อ)……………………………………………………….ผูรายงาน
(………………………………………..)
(ตําแหนง)…………………………………………………………….

รายงานประวัติบุคคลที่มีพฤติกรรมดานยาเสพติด
ก. เขตพื้นที่ ตร.ภาค.......... จังหวัด...........................…………..…….. อําเภอ….............................................
ข. บทบาทดานยาเสพติด
ผูเสพ
ผูจําหนาย
รายใหญ
รายกลาง
รายยอย
รูปภาพ
ขาราชการ
ไมใชขาราชการ
ค. ประเภทยาเสพติด
เฮโรอีน
ยาบา
ฝน
กัญชา อื่น ๆ................………………….....
ง. ประวัติบุคคล
1.ชื่อ................................................นามสกุล.................................................... เพศ ชาย หญิง
2. ฉายา /ชื่อเลน........................................................................... สถานภาพ โสด สมรสแลว
3.วัน/เดือน/ปเกิด.....................................................อายุ..............ป นับถือศาสนา..............................
4.สัญชาติ..................เชื้อชาติ...................จบการศึกษา..............สถาบัน……………….……...............
5.ที่อยูปจจุบัน...................................................................................................................................
6.เลขบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ..............................................................................................
7.หมายเลขไมโครฟลม.......................................................................................................................
8.หมายเลขหนังสือเดินทาง.................................................................................................................
9.ชื่อ-สกุล บิดา..................................................……...ที่อยู...............................................................
...................................................................................................................................................
10.ชื่อ-สกุล มารดา................................................……..ที่อยู.............................................................
..................................................................................................................................................
11.ชื่อ-สกุล คูสมรส...................................................………...ที่อยู.....................................................
..................................................................................................................….............................
12.ชื่อ-สกุล บุตร........................................................……...ที่อยู........................................................
ชื่อ-สกุล บุตร........................................................……...ที่อยู.......................................................
ชื่อ-สกุล บุตร.......................................................…..…..ที่อยู.......................................................
13.ชื่อ-สกุล พี่นอง..........................................................ที่อยู.............................................................
ชื่อ-สกุล พี่นอง.......................................................ที่อยู.....….....................................................
14.ตําหนิรูปพรรณ.............................................................................................................................
...............................................................................................................................................…
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15.ประวัติการถูกจับกุม/ตองโทษ....................................................................................................…..
...................................................................................................................................…………..
16.อาชีพ/สถานที่ทํางาน.....................................................................................................................
17.ยานพาหนะที่ใช............................................................................................................................
18.สถานที่นาสนใจที่ปรากฏตัวเปนประจํา.........................................................................................…
..................................................................................................................................................
จ. ผูเกี่ยวของ
1.ชื่อ..........................................................................สกุล.............................................................…
ที่อยู..........................................................................................................................................…..
ความสัมพันธ............................................................................................................................…...
บทบาทที่เกี่ยวของกับยาเสพติด....................................................................................….................
ชื่อ…….............................................................สกุล........…............................................................
ที่อยู…............................................................................................................................................
ความสัมพันธ........................................….......................................................…............................
บทบาทที่เกี่ยวของกับยาเสพติด….......……........................................................................................
ฉ. พฤติการณดานยาเสพติด
สถานที่ (จําหนาย /เสพ)......................................................................................................................
ชวงเวลาที่กระทําผิด...........................................................................................................................
แหลงรับยาเสพติด..............................................................................................................................
พฤติการณในการจําหนาย...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ช. พฤติการณที่นาสนใจ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ซ. แผนที่สังเขป / สถานจําหนาย /มั่วสุม / บาน
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ลงชื่อ.............................................................................................................ผูรายงาน
ตําแหนง.....................................................................................................
................./........................../........................

สัญลักษณเครือขายความสัมพันธ
ชัดเจน

ไมชัดเจน

ตัวอยางความสัมพันธเชื่อมโยง
ผูคานอกเขตพื้นที่
(รายใหญ)

ผูคารายกลาง
1.นายแดง คําดี อายุ 36 ป บานเลขที่ 113 หมูที่ 4 ต.เวียงทอง อ.เมือง จว.แพร

ผูคารายยอย
1.นายขาว คําเจริญ อายุ 33 ป บานเลขที่ 117 หมูที่ 4 ต.เวียงทอง อ.เมือง จว.แพร
2.นายสมชัย ดําขํา อายุ 40 ป บานเลขที่ 59 หมูที่ 4 ต.เวียงทอง อ.เมือง จว.แพร
3.นายสมบูรณ จงเจริญ อายุ 37 ป บานเลขที่ 93 หมูที่ 8 ต.เวียงทอง อ.เมือง จว.แพร
ผูเสพ
กลุมผูใชแรงงาน กรรมกร, กลุมเด็ก เยาวชน วัยรุนภายในหมูบาน
แสดงความสัมพันธเชื่อมโยงเครือขาย ผูคารายกลาง ถึง ผูคารายยอย
ผูคารายใหญ
นายแดง คําดี
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นายขาว คําเจริญ
นายสมชัย ดําขํา
นายสมบูรณ จงเจริญ

บันทึกการจับกุม
บันทึกที่ ภ.จว.เชียงราย
วันที่ 15 สิงหาคม 2545
บันทึกไวเปนหลักฐานเพื่อแสดงวา
วันนี้ (15 ส.ค. 2545) เวลาประมาณ 06.00 น. เจาพนักงานตํารวจโดยการอํานวยการ
รวมของ พล.ต.ท.เจษฎางค พรหมสาขา ณ สกลนคร ผบช.ภ.5 , พล.ต.ท.ชัจจ กุลดิลก ผบช.ก.,
พล.ต.ต.บํารุง เกิดดี รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วุฒิ วิทิตานนท ผบก.ภ.จว.เชียงราย, พล.ต.ต.สมคิด
บุญถนอม ผบก.ทล., พ.ต.อ.รักชาติ ราชกิจ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.สําเนา ศุกระกาญจน รอง ผบก.ฯ
, พ.ต.อ.อรรถกิจ กรณทอง รอง ผบก. ไดรวมกันอํานวยการรวมในการสืบสวนจับกุมผูตองหาโดย
กําลังชุดเฉพาะกิจภ.จว.เชียงราย มี พงต.อ.ธนกฤต เรือนแกว ผกก.อก.ฯ หน.ชุดเฉพาะกิจ,
พ.ต.ต.เรวัตร ยืนธรรม สว.สส.สภ.อ.เชียงแสน รอง หน.ฉก.ฯ, พ.ต.ท.พิเชษฐ จีระนันตสิน สว.
สส.ภ.จว.เชียงราย รอง หน.ฉก.ฯ พ.ต.ต.กฤษดากร เชวงศักดิ์โสภาค สว.วท.จว.เชียงราย , ร.ต.อ.
ถนัด ชุมมะโน, ด.ต.พงศธร คงตุน, ด.ต.เที่ยง กอบคํา, ด.ต.จรัส เงินคํา, จ.ส.ต.นภดล แสงคํา,
จ.ส.ต.เกรียงไกร ไชยวงศ, จ.ส.ต.สุชิน เจียมเผา, จ.ส.ต.ทวีศักดิ์ รวมชาติ , ส.ต.อ.อนุพงษ กา
ใจ, ส.ต.อ.ธีรยุทธ ทาศรี, ส.ต.อ.บรรเลง งามบาน, ส.ต.อ.รณกร สุยะ, ส.ต.อ.หญิง พรเพ็ญ
อํานาจผูก , ส.ต.ท.พรพจน ธุรกิจ, ส.ต.ท.วิเชียร มโนวรรณ, ส.ต.ท.วิเชิด กิติมา, ส.ต.ท.
ประพันธ ทะรินทร, ส.ต.ท. ณรงค สารเทพ, ส.ต.ท.สุรศักดิ์ เตมีศักดิ์ รวมกับกําลังเจาหนาที่
ตํารวจกองตํารวจทางหลวงมี พ.ต.อ.เทพฤทธิ์ พรรณพัฒน ผกก. ทล., พ.ต.ท.สงบ สันอุดร รอง
ผกก.ฝอ.ทล.ปฏิบัติราชการ กก.5 ทล., พ.ต.ต.วิเชียร ชุมชิต สว.แผนกสถิติฯ ปฏิบัติราชการ กก.5
ทล., พ.ต.ต.วีระชัย วิชัยธนพัฒน สว.ทล.5 กก.5, ร.ต.อ.กิตติชัย เรือนนําวัฒนา, ร.ต.อ.สัตนา คํา
รังษี, ร.ต.อ.เทียมศักดิ์ วงศใส, จ.ส.ต.กฤษณ สงวนเจียม , จ.ส.ต.สวาง เมืองฟา พรอมกับพวกดัง
มีรายชื่อทายบันทึกนี้ และ พ.ต.ต.ถนัด พลพานิช หน.ชปส.ภ.5 พรอมชุด ชปส.ภ.จว.เชียงราย กับ
พวกรวมกันทําการจับกุมผูตองหาคือ
1. นายจักรกฤษหรือติ๊ก กิจเจริญฟุง อายุ 24 ป บานเลขที่ 6 หมูที่ 10 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล
จว.เชียงราย
2. นายพัฒนา กิจเจริญฟุง อายุ 23 ป บานเลขที่ 6 หมูที่ 10 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จว.
เชียงราย

144
3. นางตติยา ใจบาน อายุ 26 ป บานเลขที่ 149 หมูที่ 3 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จว.เชียงรายหรือ
บานเลขที่ 185 หมูที่ 10 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จว.เชียงราย
4. นายสมศักดิ์ ใจบาน อายุ 27 ป บานเลขที่ 149 หมูที่ 3 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จว.เชียงราย
5. นายเอนก มั่นคง อายุ 47 ป บานเลขที่ 13/1 หมูที่ 4 ต.บางภาษี อ.บางเลน จว. นครปฐม
6. นายสรศักดิ์ ปถวี อายุ 24 ป บานเลขที่ 215 หมูที่ 2 ต.บางไทร อ.บางเลน จว.นครปฐม
7. นายบัณฑิต ศิริคํา อายุ 26 ป บานเลขที่ 18/1 หมูที่ 5 ต.ลําพยา อ.เมือง จว.นครปฐม
พรอมดวยของกลางคือ
1. ยาบานชนิดเม็ดกลมแบน สีสม มีอักษรภาษาอังกฤษ WY ประทับอยูดานหนึ่ง
บรรจุเปนมัดละประมาร 2,000 เม็ด แตละมัดแพ็ครวมกันเปนมัดใหญ บรรจุในกระเปาเสื้อผาจํานวน 10
กระเปา และบรรจุในกระสอบปุยอีก 2 กระสอบ รวมยาบาทั้งหมดประมาณ 1,848,000 เม็ด น้ําหนัก
รวมสิ่งหอหุมประมาร 180 กิโลกรัม
2. รถยนตโดยสารขนาดใหญ หมายเลขทะเบียน 30-0153 นครปฐม จํานวน 1 คัน
3. รถยนตเกง ยีหอฮุนได สีขาว หมายเลขทะเบียน ภก 6724 กรุงเทพมหานคร จํานวน
1 คัน
4. รถยนตกระบะบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอโตโยตา สีน้ําตาล หมายเลขทะเบียน บธ
9523 เชียงราย จํานวน 1 คัน
5. โทรศัพทมือถือ ยี่หอโนเกีย หมายเลขโทรศัพท 06-204758 ยึดไดจากนาย เอนกฯ
ผูตองหาที่ 5
6. โทรศัพทมือถือ ยี่หอโนเกีย หมายเลขโทรศัพท 06-1626925 ยึดไดจากนาย บัณฑิต
ฯ ผูตองหาที่ 7
7. โทรศัพทมือถือ ยี่หอโนเกีย หมายเลขโทรศัพท 01-7265968 ยึดไดจากนายสรศักดิ์
ฯ ผูตองหาที่ 6
8. โทรศัพทมือถือ ยี่หอโนเกีย หมายเลขโทรศัพท 06-1520992 ยึดไดจากนายจักรกฤษ
ฯ ผูตองหาที่ 1
9. โทรศัพทมือถือ ยี่หอโนเกีย หมายเลขโทรศัพท 06-1866556 ยึดไดจากนาง ติติยาฯ
ผูตองหาที่ 3
10. โทรศัพทมือถือ ยี่หอโนเกีย หมายเลขโทรศัพท 09-0990344 ยึดไดจากนายพัฒนา
ฯ ผูตองหาที่ 2
11. โทรศัพทมือถือ ยี่หอโนเกีย หมายเลขโทรศัพท 01-0128566 ยึดไดจากนายพัฒนาฯ
ผูตองหาที่ 2
12. โทรศัพทมือถือ ยี่หอโมโตโรลา หมายเลขโทรศัพท 09-8358012 ยึดไดจากนาง
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ติติยาฯ ผูตองหาที่ 3โดยกลาวหาวา ผูตองหาที่ 1,2,34 “รวมกันนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 1
(ยาบา) เพื่อจําหนาย-มียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) ไวในความครอบครองเพื่อจําหนายโดยผิด
กฎหมาย, สวนผูตองหาที่ 5,6,7 กลาวหาวา “รวมมียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) ไวในความ
ครอบครองเพื่อจําหนาย โดยผิดกฎหมาย” สอบถามผูตองหาที่ 1,2,3,4,5,6 และ 7 แลวใหการรับ
สารภาพตลอดขอกลาวหา วาไดกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหาจริง
เหตุเกิดตอเนื่องระหวาง อ.เวียงแกน-อ.เชียงของ –อ.ขุนตาล – อ.เทิง – อ.เมืองเชียงราย
โดยทําการจับกุมผูตองหาที่ 1-4 ไดที่บนถนนสายเทิง-เชียงคํา ต.เวียง อ.เทิง จวงเชียงราย และจับกุม
ผูตองหาที่ 5-7 ไดทีบริเวณสี่แยกแมกรณ ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.เชียงราย
พฤติการณแหงการจับกุม
กอนทําการจับกุมเจาพนักงานตํารวจไดทําการสืบสวนและติดตามพฤติการณกลุมผูคา
ยาเสพติดกลุมนายสมจิตต แกวไทยแยม ซึ่งรับยาบานจากในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายไปสงและจําหนาย
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและภาคกลางโดยตลอดมาและกลุมผูตองหาดังกลาวขางตน
ไดดําเนินการ
ลักลอบคายาบามานานโดยจะมีนายสมจิตต แกวไทรแยม ซึ่งเปนชาวจังหวัดนครปฐม แตไดมามี
ภรรยาอยูที่จังหวัดเชียงราย และดําเนินกิจการทาทรายบังหนาดําเนินการสั่งซื้อยาบาจากกลุมของนาง
ตติยาฯ ผูตองหาที่ 3 และนายสมศักดิ์ ฯ ผูตองหาที่ 4 ซึ่งทางนางตติยาฯ สามารถสั่งยาบาจากฝงประเทศ
ลาวได และตอมากอนวันเกิดเหตุไดรับแจงจากสายลับขอปดนามเพื่อหวังเงินสินบนนําจับวานายสมจิตต
ฯ ไดสั่งวื้อยาบาขสกนางตติยาฯ เปนจํานวนมาก และจนัดสงมอบยาบากันกลางคืนวันที่ 15 ส.ค. 2545
โดยนายสมจจิตตฯ ไดใหนายเอนกฯ, นายสรสักดิ์ฯ และนายบัณฑิตฯ ผูตองหาที่ 5,6,7 ตามลําดับขับ
รถยนตโดยสารของกลางลําดับที่ 2 มารอรับยาบาจากนางตติยาฯ สวนนายสมจิตตฯ ไดไปรอรับยาบาอยู
ที่จังหวัดนครปฐม
ตอมาตามวันเวลาเกิดเหตุเจาพนักงานตํารวจจึงไดนํากําลังไปทําการเฝาจดตาม
สถานที่ที่ไดรับแจงจากสายลับ จนกระทั่งตอมาเวลาประมาณ 06.00 น. ของวันที่ 15 ส.ค. 2545 ปรกกฎ
วามีรถยนตเกงของกลางลําดับที่ 3 และรถยนตกระบะของกลางลําดับที่ 4 แลนมาตามถนนสายเทิง-เชียง
ของ มุงหนาเขา อ.เทิง กําลังชุดหนึ่งจึงสะกดรอยติดตาม และเมื่อวิ่งไปตามถนนสายเทิง-เชียงคํา
ปรากฎวามีรถยนตโดยสารของกลางลําดับที่ 2 จอดรออยูขางทาง พรอมกันนั้นผุที่นั่งมาในรถทั้งสองคัน
ไดจอดรถแลวพากันขนกระเปาออกจากรถยนตเกง ไปไวที่รถยนตโดยสารที่จอดรออยู ซึ่งมีผูตองหาที่
5-7 มารับประเปาดังกลาวไวใตทองรถ เจาพนักงานตํารวจ จึงไดแสดงตัวเขาทําการจับกุม ปรากฎวา
ผูตองหาที่ 5-7 ไดพากันขับรถยนตโดยสารแลนหลบหนีเขาไปตามถนนสายเทิง-เชียงราย เจาพนักงาน
ตํารวจสวนหนึ่งจึงไลติดตามและไดวิทยุใหเจาหนาที่ตํารวจประจําตูยามหวยสัก ต.หวยสัก อ.เมือง จว.
เชียงราย สกัดจับ
ปรากฎวารถคันดังกลาวไมยอมหยุดใหตรวจคนไดหลบหนีแหกดานจนกระทั่ง
สามารถติดตามและ จับกุมไดทันที่บริเวณสี่แยกแมกรณ ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.เชียงราย โดยตรวจ
พบยาบาจํานวน 3 กระเปาอยูใตทองรถยนตโดยสาร ซึ่งจากการสืบสวนและตรวจสอบหลักฐานการจด
ทะเบียนจากกรมการขนสงทางบกแลว ปรากฎวารถยนตโดยสารดังกลาวมีนายวุฒิชัย แกวไทรแยม
อายุ 34 ป บานเลขที่ 157/5 หมูที่ 1 ต.นครปฐม อ.เมือง จว.นครปฐม ซึ่งเปนลูกสาวของนายสมจิตต แกว
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ไทรแยม เปนผูถือกรรมสิทธิ์ สวนอีก 7 กระเปาและ 2 ถุงปุย ตรวจพลในรถยนตเกงของกลางลําดับที่ 3
สวน
ผูตองหาที่ 1-4 จับกุมไดขณะเขาตรวจคนครั้งแรก หลังจากนั้นจึงนําตัวผูตองหาพรอมของ
กลางทั้งหมดมาที่ ภ.จว.เชียงราย และไดทําการตรวจนับยาบาของกลางโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง จากการ
สอบถาม
ผูตองหาที่ 1 และ 2 ยอมรับวาไดรับจางขนยาบาจากนางตติยาฯ ผูตองหาที่ 1 และนาย
สมศักดิ์ ฯ ผูตองหาที่ 2 จํานวนสามแสนบาท และสองถามผูตองหาที่ 3-4 แลวยอมรับวาไดสั่งยาบาจาก
ฝงลาวเขามา โดยวาจางใหชาวเขาจํานวนหนึ่งแบกขามเขามาสงมอบใหผูตองกาที่ 1 และ 2 ซึ่งจะนํามา
สงตอใหผูตจงหาที่ 5-7 ที่จอดรถรอรับอยู และยอมรับโดยความสมัครใจวานายสมจิตต แกวไทรแยม
เปนผูสั่งซื้อยาบาทั้งหมดและสอบถามผูตองหาที่ 5-7 แลว ยอมรับนายสมจิตตฯ เปนผูใหขับรถยนต
โดยสารมารับยาบาจากนางตติยาฯ เพื่อจะลําเลียงไปสงใหนายสมจิตตฯ ซึ่งรออยูที่ จว.นครปฐม
อนึ่งในการจับกุมครั้งนี้ เจาหนักงานตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจ หนาที่ ตาม
กฎหมาย มิไดบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวงหรือทํารายรางกาย จิตใจ มิไดทําใหทรัพยสินของผูใด เสียหาย
สูญหาย อีกทั้งมิไดเรียกรองเอาทรัพยสินของผูใดมาเปนประโยชนสวนตนแตอยางใด
อานบันทึกนี้ใหฟงแลวรับวาถูกตอง จึงใหลงมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ) นายจักรกฤษ
กิจเจริญฟุง
ผูตองหาที่ 1
(ลงชื่อ) นายพัฒนา
กิจเจริญฟุง
ผูตองหาที่ 2
(ลงชื่อ) นางตติยา
ใจบาน
ผูตองหาที่ 3
(ลงชื่อ) นายสมศักดิ์
ใจบาน
ผูตองหาที่ 4
(ลงชื่อ) นายเอนก
มั่นคง
ผูตองหาที่ 5
(ลงชื่อ) นายสรศักดิ์
ปถวี
ผูตองหาที่ 6
(ลงชื่อ) นายบัณฑิต
ศิริคํา
ผูตองหาที่ 7
(ลงชื่อ) พล.ต.ต.วุฒิ
วิทิตานนท
จับกุม
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.รักชาติ
ราชกิจ
จับกุม
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.สําเนา
ศุกระกาญจน จับกุม
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.อรรถกิจ
กรณทอง
จับกุม
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.ธนกฤต
เรือนแกว
จับกุม
(ลงชื่อ) พ.ต.ต.เรวัตร
ยืนธรรม
จับกุม
(ลงชื่อ) พ.ต.ท.พิเชษฐ
จีระนันตสิน จับกุม
(ลงชื่อ) พ.ต.ท.สงบ
สันอุดร
จับกุม
(ลงชื่อ) ร.ต.อ.ถนัด
ชุมมะโน
จับกุม
(ลงชื่อ) ด.ต.พงศธร
คงตุน
จับกุม
(ลงชื่อ) ด.ต.เที่ยง
กอบคํา
จับกุม
(ลงชื่อ) ด.ต.จรัส
เงินคํา
จับกุม
(ลงชื่อ) จ.ส.ต.นภดล
แสงคํา
จับกุม
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(ลงชื่อ) จ.ส.ต.เกรียงไกร
(ลงชื่อ) ส.ต.อ.อนุพงษ
(ลงชื่อ) ส.ต.อ.รณกร
(ลงชื่อ) ส.ต.อ.บรรเลง
(ลงชื่อ) ส.ต.อ.สุราช
(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง พรเพ็ญ

ไชยวงค
กาใจ
สุยะ
งามบาน
เชื้อบุญมา
อํานาจผูก

จับกุม
จับกุม
จับกุม
จับกุม
จับกุม
จับกุม

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.ธีรายุทธ
(ลงชื่อ) ส.ต.ท.วิเชียร
(ลงชื่อ) ส.ต.ท.วิเชิด
(ลงชื่อ) ส..ท.ประพันธ
(ลงชื่อ) ส.ต.ท.สุรศักดิ์
(ลงชื่อ) ส.ต.ต.ณรงค

ทาศรี
มะโนวรรณ
กิติมา
ทะรินทร
เตมีศักดิ์
สารเทพ

จับกุม
จับกุม
จับกุม
จับกุม
จับกุม
จับกุม
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บันทึกการจับกุม
เขียนที่ สภ.อ.พาน จว.เชียงราย
วันที่ 30 ตุลาคม 2545
บันทึกไวเปนหลักฐานเพื่อแสดงวา วันนี้ (30 ตุลาคม 2545) เวลา 07.00 น เจาพนักงาน
ตํารวจโดยการอํานวยการของ พล.ต.ท.อินทเดช พรพีรพาน ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.บํารุง เกิดดี รอง
ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วุฒิ วิทิตานนท ผบก.ภ.จว.เชียงราย ไดสั่งให พ.ต.อ.อรรถกิจ กรณทอง รอง
ผบก.ภ.จว.เชียงราย, พ.ต.อ.ยงยุทธ ณรงคอินทร ผกก.สภ.อ.พาน, พ.ต.ท.ทศภูมิ เจริญพร รอง
ผกก.(สส.)ฯ ,
พ.ต.ท.ชวลิต ธนาคํา รอง ผกก.(ป.)ฯ พ.ต.ท.สุวรรณ เข็มวงษ สวป.สภ.อ.พาน,
ร.ต.อ.เทวินทร ไชยยา พงส.(สบ.1) สภ.อ.เวียงชัย ชวยราชการ สภ.อ.พาน, จ.ส.ต.จําเนียร เทพอาจ,
จ.ส.ต.เจริญ กันทา, จ.ส.ต.องอาจ ดวงพัตรา, จ.ส.ต.ธวัช เจริญผล, จ.ส.ต.วสันต บุญเลิศ , ส.ต.อ.เจริญ
เครือแกว , ส.ต.อ.อดุลย อุนเอย, ส.ต.อ.ปรีชา ศรีใจ, ส.ต.ท.ประเทือง ใจพรม, ส.ต.ท.สมบัติ โหราชิต,
ส.ต.ท.อุบล กัวใจ , ส.ต.ท.อดุลย นามวงค ไดรวมกับจับกุมตัวผูตองหามี
1. นายวิรัตน ทัพทวี อายุ 43 ป บานเลขที่ 155 ม.9 ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค
ผูตองหาที่ 1
2. นายสหภาพ จันปาน อายุ 31 ป บานเลขที่ 56 ม.3 ต.ทาเสา อ.โพนทะเล จ.พิจิตร
ปจจุบันเปนสมาชิก อบต.ทาเสา ตําแหนง เลขานุการสภาฯ อบต.ทาเสา อ.โทะเล
จ. พิจิตร ผูตองหาที่ 2
3. นายชํานาญ สุดสายทอง อายุ 35 ป อยูบานเลขที่ 52 ม.1 ต.ทาเสา อ.โพทะเล จ.
พิจิตร ปจจุบันเปนสมาชิก อบต.ทาเสา าจ.พิจิตร ตําแหนงประธานสภาฯ อ.
โพทะเล จ.พิจิตร ผูตองหาที่ 3
พรอมดวยของกลางคือ
1. ยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา) ชนิดเม็ด กลม แบนสีสม
และมีเม็ดสีเขียวปนเล็กนอยบรรจุอยูในถุงพลาสติกมีหูรูดปดเปดสีฟา ถุงละ 200 เม็ด มัด (มัดดวย
กระดาษสาแลวพันทับดวยพลาสติกใส) รวมกันมัดละ 10 ถุง เปน 1 มัด จํานวน 50 มัด (มัดสุดทายมี 8
ถุง) รวมเมแอมเฟตามีน หรือยาบาทั้งหมด จํานวนประมาณ 99,600 เม็ด (เกาหมื่นเกาพันหกรอยเม็ด)
น้ําหนักรวมสิ่งหอหุมประมาณ 7,840 กรัม
2. รถยนตเกงยี่หอ มิตซูบิซิ รุนแลนเซอร สีบรอนซ ทะเบียน กจ.-1598 นครสวรรค
จํานวน 1 คัน
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3. รถยนตกระบะบรรทุก ยี่หอ โตโยตา รุนไทเกอร ดีโฟวดี สีบรอนซ ทะเบียน บง8870 อุทัยธานี จํานวน 1 คัน
4. สรอยคอทองคํา น้ําหนัก 4 บาท จํานวน 1 เสน พรอมเหรียญ รัชกาลที่ 5 เหลี่ยม
ทอง จํานวน 1 เหรียญ ของนายสหภาพ ฯ
5. สรอยคอทองคํา น้ําหนัก 5 บาท จํานวน 1 เสน พรอมเหรียญหลวงพอเงินเหลี่ยม
ทอง จํานวน 1 เหรียญ ของนายชํานาญ ฯ
6. โทรศัพทมือถือ ยี่หอโนเกีย จํานวน 3 เครื่อง ดังนี้
6.1 โทรศัพทมือถือ หมายเลข 01-3068476 จํานวน 1 เครื่อง ของนายวิรัตน
6.2 โทรศัพทมือถือ หมายเลข 01-0363674 จํานวน 1 เครื่อง ของนายสหภาพฯ
6.3 โทรศัพทมือถือ หมายเลข 09-0506958 จํานวน 1 เครื่อง ของนายชํานาญฯ
7. นาฬิกายี่หอ คาเด็ท เรือนทอง สายหนังสีดํา จํานวน 1 เรือน
8. เงินสดรวม จํานวน 1,013,500.- บาท (หนึ่งลานหนึ่งหมื่นสามพันหารอยบาทถวน)
แยกรายละเอียดดังนี้
8.1 เงินสดของนายสหภาพฯ จํานวน 11,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
ซุกซอนไวในกระเปากางเกงดานขวาที่นายสหภาพฯ สวมใสอยู
8.2 เงินสดของนายชํานาญฯ จํานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) ซุกซอนอยูใน
กระเปาเงินใสไวในกระเปากางเกงดานขวาที่นายชํานาญฯ สวมใสอยู
8.3 เงินสดของนายวิรัตนฯ จํานวน 500 บาท (หารอยบาทถวน) ซุกซอนอยูใน
กระเปาเงินที่ใสไวในกระเปากางเกงดานขวา ที่นายวิรัตนฯ สวมอยู
8.4 เงินสดสําหรับใชติดสินบนเจาพนักงาน จํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท
ถวน)
9. นาฬิกาขอมือ ยี่หอราโด เรือนทอง สายทอง จํานวน 1 เรือน ยึดจากนายชํานาญฯ
โดยกลาวหาวา ผูตองหาที่ 1 วา “รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา) ไว
ในความครอบครองเพื่อจําหนายโดยผิดกฎหมาย” และกลาวหาผูตองหาที่ 2 และ 3 วา “เปนสมาชิกสภา
ทองถิ่น (องคการบริหารสวนตําบล) รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา)
ไวในความครอบครองหรือเพื่อจําหนายโดยผิดกฎหมาย และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไป
เพื่อกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและไดมีการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ไดมีการสมคบกัน
ดังกลาวแลว และแจงขอกลาวหาผูตองหาที่1,2 และที่ 3 วา “รวมกับพวกใหทรัพยสินแกเจาพนักงานเพื่อ
จูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการอันมิชอบดวยหนาที่” สอบถามผูตองหาที่ 1 ใหการรับสารภาพตลอด
ขอกลาวหา สวนผูตองหาที่ 2 และ 3 ใหการปฏิเสธตลอดขอกลาวหา
เหตุเกิด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2545 เวลาประมาณ 07.00 น. ที่บนถนนบริเวณหนาตูยาม
ปูแกง หมูที่ 4 ต.แมเย็น อ.พาน จว.เชียงราย
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พฤติการณแหงคดี
กอนเกิดเหตุ เมื่อ 30 ตุลาคม 2545 เวลาประมาณ 04.00 น. ไดรับแจงจากสายลับขอปด
นามเพื่อหวังสินบนรางวัลนําจับวา จะมีชาย จํานวน 3 คน ใชรถยนต 2 คัน (ของกลางขางตน) จะทําการ
ลักลอบขนยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา) มาจาก อ.แมฟาหลวง
จ.
เชียงราย โดยใชเสนทางถนนพหลโยธิน เพื่อมุงหนาไป จ.นครสวรรค โดยจะผานสถานที่เกิดเหตุ
ขางตน เพื่อจะนําไปสงใหกับลูกคาที่ จ.นครสวรรค โดยยาบาของกลางซุกซอนอยูในรถยนตเกง ของ
กลางลําดับที่ 1 และจะมีรถยนตกระบะบรรทุกของกลางลําดับที่ 2 ทําหนาที่รถนําทางเพื่อดูความ
เคลื่อนไหวของเจาหนาที่ตํารวจหลังจากรับแจงแลวจึงไดรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ หลังจากนั้นจึง
ไดรวมกันวางแผนทําการตรวจคนจับกุมโดยการตั้งจุดตรวจคนรถยนตคันที่สายลับไดแจงเบาะแสให
ทราบ
จนกระทั่วเวลาประมาณ 07.00 น. ไดมีรถยนตของกลางลําดับที่ 2 ลักษณะตามที่ไดรับแจงวิ่ง
มุงหนามาทางที่ เจหานาที่ตํารวจตั้งจดตรวจอยูจดบันทึกยี่หอ – หมายเลขทะเบียน ไวแลวจึงไดปลอย
ใหผานไปกอนโดยไมไดทําการตรวจจนเกรงวาผูตองหาที่นําทางมาจะไหวตัวทันแลวแจงใหกับผูตองที่
ขับรถคันที่บรรทุกยาบาทราบ หลักจากนั้นประมา 10 นาที ไดมีรถยนตเกงของกลางลําดับที่ 1 ตามที่
ไดรับแจงขับมุงหนามาทางเจาหนาที่ตํารวจตั้งจุดตรวจอยู จึงไดใหสัญญาณหยุดและสอบถามชื่อผูขับขี่
ทราบภายหลังวาชื่อ “นายวิรัตนฯ” และขออนุญาตทําการตรวจคนภายในรถ ผลการตรวจคนพบ “เมท
แอมเฟตามีนหรือยาบา” ของกลางขางตนที่ใตเบาะนั่งดานหลังซึ่งดัดแปลงเปนที่ซุกซอนยาบาของกลาง
โดยเฉพาะซึ่งที่ซุกซอนดังกลาวเปนสวนหนึ่งของถึงน้ํามันเชื้อเพลิง สองถามนายวิรัตนฯ ผูตองหาที่ 1
ใหการวารับจางขนยาบาดังกลาวจากนางลี ไมทราบนามสกุล จาก อ.แมจัน จว.เชียงราย ไปสงที่ จว.
นครสวรรค ในราคา 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) และใหการเพิ่มเติมวาในการรับจางขน
ยาเสพติด(ยาบา) ในครั้งนี้มีผูรวมกระทําผิดดวยกันคือ นายสหภาพฯ ผูตองหาที่ 2 ซึ่งเปน อบต.ทาเสา อ.
โพทะเล จว.พิจิตร ตําแหนงเลขาธิการ สภาฯ ประธานสภาพ อบต.ฯ โดยทําหนาที่รถยนตของกลาง
ลําดับที่ 2 นําทางมาเพื่อคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของเจาหนาที่ตํารวจซึ่งเดินทางลวงหนาไปกอนแลว
จากนั้นเจาหนาที่ตํารวจชุดจับกุมจึงไดพานายวิรัตนฯ ผูตองหาที่ 1 เดินทางติดตามไปซี่งในขณะเดินทาง
นั้น ผูตองหาที่ 2 และ 3 ไดโทรศัพทติดตอกับผูตองหาที่ 1 อยูตลอดเวลาและผูตองหาที่ 2 และ 3 ไดนัด
ผูตองหาที่ 1 ไปพบที่ “ปมน้ํามันเอสโซ” ในเขตพื้นที่ อ.งาว จว.ลําปาง เมื่อเจาหนาที่ตํารวจชุดจับกุมไป
ถึงปมน้ํามันเอสโซดังกลาวพลผูตองหาที่ 2 และ 3 จอดรถรออยูที่ปมน้ํามันดังกลาว ผูตองหาที่ 1 ไดชี้
ยืนยันวาบุคคลทั้งสองคือผูตองหาที่ 2 และ 3 จริง จึงไดเขาแสดงตัวใหทราบและเขาทําการตรวจคน
จับกุมในทันทีพรอมทั้งแจงใหผูตองหาที่ 1 ทราบวา “รวมกันมียาเสพติดใหโทษ ประเภท 1 (เมทแอมเฟ
ตามีน หรือยาบา) ไวในความครอบครองเพื่อจําหนายโดยผิดกฎหมาย” และแจงขอหาใหผูตองหาที่ 2
และ 3 ทราบวา “เปนสมาชิกสภาทองถิ่น (องคการบริหารสวนตําบล) รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท
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1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา) ไวในความครอบครองเพื่อจําหนายโดยผิดกฎหมาย” จากนั้นจึงได
รวมกันเดินทางกลับมายัง

ที่เกิดเหตุขางตน ในขณะเดียวกันผูตองหาที่ 1 ไดขอรองใหชวยเหลือโดยขอโทรศัพทติดตอกับผูวาจางที่
“นางลี ไมทราบนามสกุล” เจาหนาที่ตํารวจจึงใหผูตองหาที่ 1 โทรศัพทประสานกับนางลีฯ ดังกลาวโดย
นางลีฯ เสนอเงินสินบนใหแกเจาหนาที่ตํารวจเพื่อไมใหจับกุมผูตองหาทั้งหมดดําเนินคดีตามกฎหมาย
โดยเสนอเปนเงินจํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) โดยจะโอนเงินดังกลาวเขาบัญชีเงินฝาก
ของ จ.ส.ต.ทินกร ปนสุพฤกษ เจาหนาที่การเงินของ สภ.ฯ ซึ่งบัญชีดังกลาวเจาหนาที่ไดเสนอใหนางลีฯ
โอนเงินเขา ซึ่งเปนบัญชีเงินฝากของธนาคาร กรุงไทยฯ สาขา อ.พาน จว.เชียงราย ตอมาไดมีการโอน
เงินเขาบัญชีเงินฝากดังกลาวเปนเงิน จํานวน 500,000 บาท โดยโอนมาจาก ธนาคาร กรุงไทยฯ สาขา จว.
นครสวรรค เลขที่สาขา 605 จํานวน 300,000 บาท สาขาสรรคบุรี เลขที่สาขา 124 จํานวน 200,000 บาท
สาขาทับคลอ จว.พิจิตร จํานวน 70,000 บาท สาขาอินทรบุรี จว.สิงหบุรี จํานวน 200,000 บาท สาขา
โพทะเล จว.พิจิตร จํานวน 130,000 บาท และจากสาขานครสวรรค เพิ่มเติมอีก จํานวน 100,000 บาท
รวมเปนเงินสินบนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท) จากนั้นเจาหนาที่ตํารวจไดเบิกเงินดังกลาวมา
ยึดไวเปนของกลางในดคีแลว
อนึ่งในการตรวจคนจับกุมผูตองหาครั้งนี้
เจาหนาที่ตํารวจไดกระทําไปตามอํานาจ
หนาที่ มิไดบังคับขูเข็ญ หลอกลวง หรือใหคํามั่นสัญญา มิไดเรียกรองหรือยอมรับเอาทรัพยสินของผูใด
เปนของตนเองหรือผูอื่น มิไดทําลายหรือทําใหทรัพยสินของผูใดสูญหาย เสียหายหรือเสื่อมคาแตอยาง
ใด และมิไดทํารายรางกายผูใดใหืไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจแตอยางใด และไดแจงสิทธิให
ผูตองหาทราบวา มีสิทธิพลและปรึกษาผูที่จะเปนทนายสองตอสอง ไดรับการเยี่ยวตามสมควร ไดรับ
การรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย ไดรับการแจงใหญาติหรือผูที่ไววางใจทราบถึงการจับกุม
และสถานที่ควบคุมตัวในโอกาศแรก
อานใหฟงแลวรับวาถูกตองจึงไดพรอมกันลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน
(ลงชื่อ) นายวิรัตน
ทัพทวี
ผูตองหาที่ 1
(ลงชื่อ) นายสหภาพ จันปาน
ผูตองหาที่ 2
(ลงชื่อ) นายชํานาญ สุดสายทอง ผูตองหาที่ 3
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แบบ ป.ป.ส.4-52
แบบคําขออนุมัติแจงขอหา
สวนราชการที่ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
ที่ ชร 0020/6390
วันที่ 13 กันยายน 2545
เรื่อง ขออนุมัติแจงขอหาผูกระทําความผิดตาม มาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
----------------------------------------------- ---------------------เรียน เลขาธิการ ป.ป.ส.
สิ่งที่สงมาดวย พยานหลักฐานประกอบการพิจารณา จํานวน

รายการ

ดวยขาพเจา พันตํารวจเอกอรรถกิจ กรณทอง ตําแหนง รองผูบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงราย หัวหนาพนักงานสอบสวน มีความประสงคจะขออนุมัติแจงขอหาผูกระทําความผิดตาม
( / )มาตรา 6
( / )มาตรา 8
แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ดังมีรายชื่อ
ตอไปนี้
( 1 ) นายวิเชียร
มั่นคง
( 2 ) นางตติยา หรือนุช ใจบาน
( 3 ) นายสมศักดิ?
ใจบาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ) พันตํารวจเอก อรรถกิจ กรณทอง
ผูยื่นคําขอ
( อรรถกิจ กรณทอง )
รองผูบังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
หัวหนาพนักงานสอบสวน
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ตอนที่ 5 แนวคําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.มาตรการยาเสพติดฯ พ.ศ.2534
(๓๑ ทวิ)

สําหรับศาลใช

คําพิพากษา
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย

ที่ ๓๑๒๕-/๒๕๔๐
๓๑๒๖

ศาลฎีกา

วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๓
ความอาญา

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด

โจทก

ระหวาง
นายดํา แดงดี แซจัง ที่ ๑
นายนายแดง สามสี ที่ ๒
นายนายขาว แสงดี ที่ ๓ จําเลย
เรื่อง

ความผิดตอพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
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(๓๑ ทวิ)

ศาลอุทธรณ
ศาลฎีกา

จําเลยที่ ๑ และ ที่ ๒ ฎีกาคัดคาน
ลงวันที่
๓
เดือน ธันวาคม
รับวันที่
๑๑ เดือน มีนาคม

สําหรับศาลใช

คําพิพากษา
พุทธศักราช
พุทธศักราช

๒๕๓๙
๒๕๔๐

คดีสืบเนื่องมาจาก โจทกฟองขอใหลงโทษจําเลยทั้งหาใน
ขอหารวมกันมี
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 ไวในความครอบครอบเพื่อจําหนายและจําหนาย ศาลชั้นตนพิจารณา
จําเลยทั้งหามีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
แลวพิพากษาวา
พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ลงโทษประหารชีวิต
จําเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๕ ใหการรับสารภาพ ลดโทษใหคนละกึ่งหนึ่ง จําเลยที่ ๔ ใหการรับ
สารภาพชั้นจับกุม ลดโทษใหหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ประกอบดวย
มาตรา ๕๒ (๒) , (๑) คงลงโทษจําเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๕ จําคุกคนละ ๕๐ ป และจําคุกจําเลยที่
๔ ตลอดชีวิต ริบเฮโรอีน และถุงกระดาษของกลางตามคดีหมายเลยแดงที่ ๗๐๗๘/๒๕๓๗ ของศาล
ชั้นตน
ระหวางพิจารณาของศาลชั้นตน โจทกยื่นคํารองฉบับแรกวา รถจักรยานยนต
หมายเลขทะเบียน ลําปาง ป – ๗๘๐๔ โทรศัพทมือถือยี่หออีริกสัน ฮอทไลน พรอมเครื่องชารจ
แบตเตอรี่ 1 เครื่อง โทรศัพทมอื ถือยี่หอโมบิรา ซิตี้แมน ระบบเซลลูลาร ๙๐๐ พรอมเครื่องชารจ
แบตเตอรี่ 1 เครื่อง วิทยุติดตามตัวยี่หอฟลลิปส หมายเลขเครื่อง ๒๒๖๘๐๗๐๕ รหัสหมายเลข
๐๘๐๓๕๙ จํานวน 1 เครื่อง ของกลางเปนเครื่องมือเครื่องใชเปนพาหนะบรรทุกเฮโรอีนของกลางและ
เปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิด ขอใหริบตกเปนของกองทุนปองกันและ
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ปราบปรามยาเสพติด
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓ , ๓๐ , ๓๑ และยื่นคํารองฉบับที่สองวา คณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ

(๓๑ ทวิ)

สําหรับศาลใช

ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไดตรวจสอบทรัพยสินของจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ แลว
มีคําสั่งใหอายัดเงินฝากในบัญชีสะสมทรัพยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาประตูชางเผือก จังหวัด
เชียงใหม บัญชีเลขที่ ๓๙๐ - ๐๗๓๔๓๓ - ๐ ชื่อบัญชี “MR. CHANG CHIEN – JAN” และเงินฝาก
ในบัญชีออมทรัพยของธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเจริญเมือง จังหวัดเชียงใหม บัญชีเลขที่ ๒๔๕ ๒ - ๒๙๓๖๘ - ๗ ชื่อบัญชี “นายดํา แดงดี” ของจําเลยที่ ๑ และเงินฝากในบัญชีสะสมทรัพยของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาบางนา กรุงเทพมหานคร บัญชีเลขที่ ๑๓๐ - ๔๓๓๐๕๑ - ๕ ชื่อบัญชี
“นายแดง สามสี” ของจําเลยที่ ๒ โดยวินิจฉัยวา เงินฝากทั้งสามบัญชีเปนทรัพยที่จําเลยที่ ๑ ที่ ๒
ไดรับมาเนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทํา
ขอใหริบทรัพยสินดังกลาวตกเปนของกองทุนปองกันและปราบปราม
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการ ในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๓๔ มาตรา ๓ , ๑๙ , ๒๒ , ๒๗ , ๒๙ , ๓๑
จําเลยที่ ๑ ที่ ๒ ยื่นคําคัดคานคํารองทั้งสองฉบับรวมกันมาวาทรัพยสินที่โจทกขอให
ริบเปฯของจําเลยที่ ๑ และที่ ๒
ที่มีและไดมาโดยไมเกี่ยวของกับการจําหนาย
ยาเสพติด
ศาลชั้นตนรวมพิจารณาคํารองทั้งสองฉบับเขาดวยกัน
ศาลชั้นตนไตสวนแลว มีคําสั่งใหริบรถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน ลําปาง ป –
๗๘๐๔ โทรศัพทมือถือยี่หออีริกสัน ฮอทไลน พรอมเครื่อชารจแบตเตอรี่ ๑ เครื่อง โทรศัพทมือถือยี่
หองโมบิรา ซิตี้แมน ระบบเซลลูลาร ๙๐๐ พรอมเครื่องชารจแบตเตอรี่ ๑ เครื่อง วิทยุติดตามตัวยี่
หองฟลลิปส หมายเลขเครื่อง ๒๒๖๘๐๗๐๕ รหัสหมายเลข ๐๘๓๕๙ จํานวน ๑ เครื่อง ของกลาง
และริบเงินฝากในบัญชีสะสมทรัพยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาประตูชางเผือก จังหวัดเชียงใหม

156
บัญชีเลขที่ ๓๙๐ - ๐๗๓๔๓๓ - ๐ ชื่อบัญชี “MR. CHANG CHIEN – JAN” เงินฝากในบัญชีสะสม
ทรัพยของ

(๓๑ ทวิ)

สําหรับศาลใช

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาบางนา กรุงเทพมหานคร บัญชีเลขที่ ๑๓๐ - ๔๓๓๐๕๑ - ๕ ชื่อบัญชี
“นายแดง สามสี” และเงินฝากในบัญชีออมทรัพยของธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเจริญเมือง
จังหวัดเชียงใหม บัญชีเลขที่ ๒๔๕ - ๒๙๓๖๘ - ๗ ชื่อบัญชี “นายดํา แดงดี” ตกเปนของกองทุน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ อุทธรณ
ศาลอุทธรณพิพากษายืน
จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ฎีกา
ศาลฎีกาตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลว ทางไตสวนโจทกนําสืบวา เมื่อวันที่ ๒๐
ตุลาคม ๒๕๓๖
เจาพนักงานตํารวจปราบปรามยาเสพติดไดจับจําเลยทั้งหาดําเนินคดีในขอหา
รวมกันมียาเสพติดใหโทษ ชนิดเฮโรอีน ไวในความครอบครองเพื่อจําหนาย และจําหนายเฮโรอีน โดย
มิไดรับอนุญาต ตอมาเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดมีคําสั่งที่ ๔๗/
๒๕๓๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและมอบหมาย
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบทรัพยสิน และมอบหมายพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบทรัพยสินของจําเลย
ที่ ๑ และที่ ๒ เพราะจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ มีทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดตามคําสั่งเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดเอกสารหมาย ร.๔ ลําดับที่ ๒ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินไดรวบรวมประวัติและ
พฤติการณของจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ พบวา จําเลยที่ ๑ มีชื่ออีกชื่อหนึ่งวา ลีชิงยง เปนนักคาเฮโรอีน
รายสําคัญจนเจาหนาที่ของประเทศสหรัฐอเมริกาไดประสานงานกับเจาหนาที่ไทยดําเนินการจับกุม
จําเลยที่ ๑ ดําเนินคดีระหวางดําเนินการนั้นเองจําเลยที่ ๑ ไดแนะนําเจาหนาที่ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาใหรูจักกับจําเลยที่ ๒ และนายเสี่ยวจัง จนมีการจับกุม จําเลยทั้งหาได สําหรับทรัพยสิน
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ของจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ นั้น พบวาจําเลยที่ ๑ มีบัญชีเงินฝาก ๒ เลม คือที่ธนาคารกสิกรไทย สาขา
เจริญเมือง จังหวัดเชียงใหม มีชื่อผูฝากเปนของจําเลยที่ ๑ เอง มีเงินคงเหลือประมาณ ๕๐๐ บาท
และที่ธนาคาร

(๓๑ ทวิ)

สําหรับศาลใช

กรุงเทพ จํากัด สาขาประตูชางเผือก จังหวัดเชียงใหม มีเงินคงเหลือประมาณ ๖๙๐,๐๐๐ บาท
จําเลยที่ ๒ มีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาบางนา มีชื่อผูฝากเปนของจําเลยที่ ๒ มีเงิน
คงเหลือประมาณ ๑๗๙,๐๐๐ บาท ซึ่งจํานวนเงินฝากของจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ดังกลาว เมื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินสอบพยานหลักฐานและพฤติการณตาง ๆ ของจําเลยที่ ๑ และที่ ๒
แลว เชื่อวาเงินฝากตามบัญชีของจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด จึงไดดําเนินการใหประธานกรรมการตรวจสอบทรัพยสินขอใหพนักงานอัยการได
พิจารณายื่นคํารองเพื่อขอใหริบทรัพยสินเงินตามบัญชีเงินฝากตอไปตามคําวินิจฉัยเอกสารหมาย ร.๕
และ ร.๖
จําเลยที่ ๑ นําสืบวา จําเลยที่ ๑ เกิดและอยูในประเทศไทยจนอายุ ๑๘ ป จึงไดไป
อยูกับพี่สาวและพี่เขยที่ไตหวัน
เรียนหนังสือแลวประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทําหยกประกอบเพชร
พลอยที่ไตหวันติดตอกันมาเปนเวลา ๑๑ ป จําเลยที่ ๑ เคยเดินทางมายังประเทศไทย ๒ - ๔ ครั้ง
ครั้งสุดทายไดเปดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาประตูชางเผือก จังหวัดเชียงใหม
และที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเจริญเมือง จังหวัดเชียงใหม รวม ๒ บัญชี เพื่อโอนเงินจาก
ไตหวันมาใชจายในการซื้อหยกและเพชรพลอยสงกลับไปไตหวัน เงินสดที่มีในบัญชีทั้งสองเปนเงินที่
พี่สาวและพี่เขยซึ่งรวมกันคาหยกและเพชรพลอยกับจําเลยที่ ๑ เปนผูโอนมาเขาบัญชีให ไมใชเงินที่
ไดรับมาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
หรือเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
จําเลยที่ ๒ นําสืบวา จําเลยที่ ๒ เปนผูชวยมัคคุเทศก มีรายไดเดือนละ ๑๐,๐๐๐
บาทเศษ นอกจากนี้พี่ชายจําเลยที่ ๒ ซึ่งทํางานอยูประเทศญี่ปุนก็คอยชวยเหลือดานการเงินอีกทาง
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หนึ่ง โดยวิธีฝากเงินสดกับเพื่อน ๆ มาใหจําเลยที่ ๒ ในประเทศไทยหลายครั้ง ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จําเลยที่ ๒ นําเงินจํานวนดังกลาวเขาบัญชีฝากไวที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขา
บางนา ตอมาจําเลยที่ ๒ ทําบัตร เอ ที เอ็ม หาย จึงปดบัญชีแลวเปดบัญชีใหมตามคําแนะนําของ
เจาหนาที่ ธนาคารแลวนําเงินเขาฝาก ๒ ครั้ง ครั้งละ

(๓๑ ทวิ)

สําหรับศาลใช

๑๐๐,๐๐๐ บาท เงินดังกลาวมิไดรับมาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พิเคราะหแลว มีปญหาที่ตองวินิจฉัยตามฎีกาจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ วา เงินในบัญชี
เงินฝากทั้งสามบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินไดมีคําสั่งอายัดไวเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับ
การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม โจทกมีนายโยธิน มีจันทร และนายประยงค ปรียาจิตต
เปนพยานเบิกความทํานองเดียวกันวา พยานทั้งสองเปนพนักงานเจาหนาที่ ไดรับคําสั่งจากเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหตรวจสอบทรัพยสินของจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ พยาน
ทั้งสองกับพวกไดตรวจสอบทรัพยสินและรวบรวมหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินจําเลยที่ ๑ และที่
๒ แลวรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน ตามเอกสารหมาย ร.๔ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสินเชื่อวาทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ตามเอกสารหมาย ร.๕ ร.๖ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินมีคําสั่งอายัดเงินฝากใน
บัญชีทั้งสามบัญชีตามเอกสารหมาย ร.๔ ลําดับที่ ๓ เห็นวา พยานทั้งสองเปนเจาพนักงานของรัฐ
ปฏิบัติการตามหนาที่ นาเชื่อวาทํารายงานตามความจริง เมื่อพิจารณาทรัพยสินจําเลยที่ ๑ ตาม
รายงานพบทรัพยสินจํานวน ๒ รายการ ทรัพยสินรายการที่ ๑ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเจริญเมือง จังหวัดเชียงใหม เลขที่บัญชี ๒๔๕ - ๒ - ๒๙๓๖๘ - ๗ ชื่อบัญชี
นายจิงหยั่ง แซจัง ยอดเงินคงเหลือ ๕๑๐.๘๔ บาท รายการที่ ๒ เงินในบัญชีเงินฝากเลขที่ ๓๙๐ ๐ - ๗๓๔๓๓ - ๐ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาประตูชางเผือก จังหวัดเชียงใหม ชื่อบัญชี MR.
CHANG CHIEN – JAN เปดบัญชีครั้งแรกวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ ดวยเงินสด ๑,๐๐๐ บาท
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๖ มีเงินโอนมาจากประเทศไตหวัน ๒,๑๗๓,๕๖๓.๐๔ บาท วันที่ ๑๒
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กรกฎาคม ๒๕๓๖ ถอนเงินสดที่สาขาประตูชางเผือก ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๐ กันยายน
๒๕๓๖ มีเงินโอนมาจากประเทศไตหวัน ๓๘๖,๗๔๖.๗๗ บาท วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๖ มีเงินโอน
จากประเทศ

(๓๑ ทวิ)

สําหรับศาลใช

ไตหวัน ๓๗๐,๘๐๗.๕๑ บาท และวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๖ มีเงินโอนจากประเทศไตหวัน
๒๗๗,๙๔๓.๑๕ บาท และวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๖ ถอนเงินสด ๑๗๐,๐๐๐ บาท ยอดเงิน
คงเหลือ ๖๙๐,๗๖๐.๔๖ บาท เมื่อพยานทั้งสองสอบปากคําจําเลยที่ ๑ ครั้งแรกวันที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๓๖ จําเลยที่ ๑ ใหถอยคําวา ชวยพี่ชายชื่อ นายแดง ดําดี ทําสวนลิ้นจี่ ไมไดรับคาจาง และ
เงินในบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาประตูชางเผือก ไมใชเงินฝากของตนเอง แลว
ตอมาเมื่อการสอนเพิ่มเติมครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๗ จําเลยที่ ๑ ยอมรับวาเงินใน
บัญชีเงินฝากเปนของตน แตเปนเงินคาหยกและพลอยที่จะไปซื้อจากประเทศพมาไปขายที่ฮองกงและ
ไตหวัน แตจําเลยที่ ๑ ไมสามารถแสดงหลักฐานวามีการคาหยกและพลอย เห็นวา เมื่อพนักงาน
เจาหนาที่สอบปากคําจําเลยที่ ๑ ครั้งแรกวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๖ กอนฟองคดี จําเลยที่ ๑
ปฏิเสธวาเงินในบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาประตูชางเผือก ไมใชของตนเอง แตเมื่อ
สอบปากคําจําเลยที่ ๑ เพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๗ หลังจากที่จําเลยที่ ๑ ใหการรับ
สารภาพแลว จําเลยที่ ๑ จึงยอมรับวาเงินในบัญชีเงินฝากดังกลาวเปนของตนแตเปนคาหยกและ
พลอย การใหถอยคําของจําเลยที่ ๑ ทั้งสองครั้งขัดกัน มีพิรุธ ยิ่งกวานั้นที่จําเลยที่ ๑ นําสืบวาเงิน
ในบัญชีดังกลาวเปนเงินคาหยกและเพชรพลอยที่สงมาจากประเทศไตหวัน โดยจําเลยที่ ๑ และนาง
ขจรศรี เจริญสุข พี่สะใภจําเลยที่ ๑ เบิกความลอย ๆ ไมมีหลักฐานการนําเขาหรือสงออกหยกหรือ
เพชรพลอยจากกรมศุลกากรมาแสดง จึงไมมีน้ําหนักที่จะรับฟงดังนั้น เมื่อจําเลยที่ ๑ มีเงินฝากที่
ธนาคารดังกลาวโดยไมปรากฎวาจําเลยที่ ๑ ประกอบอาชีพอะไรที่สามารถมีเงินไดขนาดนั้น ใน
ระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งจําเลยที่ ๑ ใหเการรับสารภาพวาจําหนายเฮโรอีน พฤติการณมีเหตุเชื่อวาเงิน
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ในบัญชีดังกลาวเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และเมื่อพิจารณา
ทรัพยสินจําเลยที่ ๒ ตามรายงานพบเงินในบัญชีเงินฝากเลขที่ ๑๓๐ - ๔ - ๓๓๐๕๑ - ๕ ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด สาขาบางนา ชื่อบัญชี นายพงษชัย ชีวินสุจินดา เปดบัญชีครั้งแรกวันที่ ๙ กันยายน
๒๕๓๖ โดยโอนเงินมาจากบัญชีเลขที่

(๓๑ ทวิ)

สําหรับศาลใช

๑๓๐ - ๐ - ๙๑๗๑๐ - ๙ จํานวน ๓,๓๘๔.๗๖ บาท และในวันเดียวกันมีการฝากเงินสดเขาบัญชี
๑๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๖ ฝากเงินสด ๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจําเลยที่ ๒ ใหการวาเงิน
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ ๑๐๒,๐๐๐ บาท พี่ชายชื่อนายจําลอง ชีวินสุจินดา ทํางานเปนคน
ครัวที่ประเทศญี่ปุนสงมาให สวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท นายเสี่ยวจังโอนมาจากจังหวัดเชียงใหมให
ชวยซื้อรถยนตให แตเมื่อจําเลยที่ ๒ เบิกความตอบโจทกถามคานวานายจําลองไดฝากเงินใหแกเพื่อน
นํามาใหพยาน โดยฝากมาเมื่อตนเดือนกันยายน ๒๕๓๖ ในชวงที่นายจําลองฝากเงินมานั้น นาย
จําลองไปทํางานยังไมถึงเดือนและยังไมไดรับเงินเดือน เห็นวา เมื่อนายจําลองเพิ่งเดินทางไปทํางาน
ยังไมถึงเดือน จึงไมนาเชื่อวาจะมีเงินสงมาใหจําเลยที่ ๒ เงินจํานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ที่จําเลยที่ ๒
อางวา นายเสี่ยวจังสงมาใหชวยซื้อรถ จําเลยที่ ๒ ก็ไมนํานายเสี่ยวจังมาเบิกความสนับสนุน และ
เมื่อตรวจสอบบัญชีแลวในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๖ จําเลยที่ ๒ ถอนเงินสด ๘๐๐,๐๐๐ บาท ในวัน
เดียวกันมีเงินฝากเขาบัญชีนายเงาะ เลาหมู จํานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อจําเลยที่ ๒ มีอาชีพเปน
ผูชวยมัคคุเทศก รายไดเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท ตองเสียคาเชาที่อยูอาศัยเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท การที่
จําเลยที่ ๒ มีเงินเขาออกบัญชีแตละครั้งจํานวนมากทั้งที่ไมปรากฎแหลงที่มาของเงินแนนอน ประกอบ
กับจําเลยที่ ๒ ใหการรับสารภาพวาจําหนายเฮโรอีน พฤติการณมีเหตุเชื่อวาเงินในบัญชีดังกลาวเปน
ทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ที่จําเลยที่ ๑ ฎีกาวา รถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน ลําปาง ป-๗๘๐๔
โทรศัพทมือถือยี่หออีริกสัน ฮอทไลน พรอมเครื่องชารจแบตเตอรี่ ๑ เครื่อง โทรศัพทมือถือยี่หอโมบิรา
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ซิตี้แมน ระบบเซลลูลา ๙๐๐ พรอมเครื่องชารจแบตเตอรี่ ๑ เครื่อง วิทยุติดตามตัวยี่หอฟลลิปส
หมายเลขเครื่อง ๒๒๖๘๐๗๐๕ รหัสหมายเลขเครื่อง ๐๘๐๓๕๙ จํานวน ๑ เครื่อง ของกลางเปน
ของจําเลยที่ ๑ ที่ซื้อมาจากเงินที่จําเลยที่ ๑ ประกอบอาชีพคาขายหยกและเพชรพลอย โดยซื้อมาใช
เปนยานพาหนะ และเครื่องมือติดตอการคาขายสินคาของจําเลยที่ ๑ ดังกลาว มิใชเครื่องมือเครื่องใช
ที่ใชในการกระทําผิดตามที่โจทกกลาวอางนั้น

(๓๑ ทวิ)

สําหรับศาลใช

เห็นวา ปญหาขอนี้จําเลยที่ ๑ มิไดยกขึ้นวากันมาแลวในศาลอุทธรณ จึงเปนฎีกาที่ไมชอบ ศาลฎีกา
ไมรับวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพองดวย ฎีกาจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ฟงไมขึ้น
พิพากษายืน.

นายเหล็ก ไทรวิจิตร
นายปราโมทย ชพานนท
นายสกนธ กฤติยาวงศ
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ตอนที่ 6 แนวคําพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม คดีการขยายผลจากผูเสพไปยัง
ผูจําหนายรายยอย

(ทวิ ๓๑)

สําหรับศาลใช

คดีหมายเลขดําที่

คําพิพากษา
845/2529

คดีหมายเลขแดงที่ 2094/2529
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลจังหวัดเชียงใหม
วันที่ 5 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2529
ความอาญา
พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม
โจทก
ระหวาง
นายธรรม หรือธรรมกิ
เรื่อง

ความผิดตอพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ

เที่ยงจันตา

จําเลย
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โจทกฟองวาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2528 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จําเลยได
กระทําผิดกฎหมายหลายกรรมตางกันกลาวคือ จําเลยไดบังอาจจําหนายเฮโรอีนอันเปนยาเสพติดให
โทษประเภท 1 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522) เรื่องระบุชื่อและประเภท
ยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 จํานวน 1 หลอด คํานวณเปนสาร
บริสุทธิ์ หนัก 0.047 กรัม ใหแกนายศิริ หรือศิลา แซลี้ เปนเงิน 20 บาท และจําหนายเฮโรอีนอีก 1
หลอด คํานวณเปนสารบริสุทธิ์หนัก 0.022 กรัม ใหแกนายศักดิ์ อินทิสอน เปนเงิน 20 บาท เหตุเกิด
ที่ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ขอใหศาลลงโทษจําเลยตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 มาตรา 7, 15, 66 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 พระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2526 มาตรา 4

( ๓๑ ทวิ)

สําหรับศาลใช

จําเลยใหการปฏิเสธ
ทางพิจารณาโจทกนําสืบวา เมื่อกลางป 2528 พันตํารวจโท วุฒิ วิทิตานนท
สารวัตรใหญ สถานีตํารวจภูธรอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ไดติดตามสืบสวนพฤติการณของผู
จําหนายยาเสพติดรายยอย ในเขตอําเภอจอมทอง จากการสืบสวนไดความวามีผูจําหนาย 10 กวา
ราย ในจํานวนนี้มีจําเลยรวมอยูดวยในชวงเวลาดังกลาว พันตํารวจโท วุฒิ ฯ เคยออกหมายคนให
เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอจอมทองไปตรวจคน ที่บานของจําเลยซึ่งอยูที่ตําบลขวงเปา
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมหลายครั้ง แตไมพบสิ่งของผิดกฎหมาย ในการตรวจคนจํานวนหลาย
ครั้งดังกลาวมีการตรวจคนตามหมายคนซึ่งออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2528 เวลาใกลค่ํานานศิริ
หรือศิลา แซลี้ ไดไปหาจําเลยที่บานของจําเลยดังกลาวขางตน และขอซื้อเฮโรอีนจากจําเลยแลวมอบ
เงินคาเฮโรอีนจํานวน 20 บาท ใหแกจําเลย จําเลยนัดใหนายศิริหรือศิลาไปรอรับเฮโรอีนที่บริเวณดง
กลวยติดกับถนนเขา หมูบานน้ําลัด ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม นายศิริหรือ
ศิลา ไดไปรอรับเฮโรอีนจากจําเลยตามที่จําเลยนัดหมายโดยรออยูประมาณ 15 นาที จําเลยไดขับขี่
รถจักรยานยนตนําเฮโรอีน 1 หลอด มามอบใหกับนายศิริหรือศิลา เมื่อไดรับเฮโรอีนแลว นายศิริหรือ
ศิลาเดินไปที่บานดอนแกวเพื่อโดยสารรถยนตกลับบานของตน ระหวางนั้นจาสิบตํารวจมนตรี นาม
เทพ เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอจอมทองกับพวกออกตรวจทองที่ผานมาไดตรวจคนตัว
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นายศิริหรือศิลาพบเฮโรอีนดังกลาวจึงทําการจับกุมตัวนายศิริหรือศิลาไว นายศิริหรือศิลาแจงกับจาสิบ
ตํารวจมนตรีฯ วาเฮโรอีนดังกลาวตนซื้อมาจากจําเลย จาสิบตํารวจมนตรีฯ ไดทําบันทึกการจับกุม
ตามเอกสารหมาย จ.3 ในวันเดียวกันเวลา 19 นาฬิกาเศษ นายศักดิ์ อินทิสอน ไดไปหาจําเลยที่
บานของจําเลยดังกลาวขอซื้อเฮโรอีนจากจําเลย
จําเลยนัดหมายใหนายศักดิ์ฯ ไปรอรับเฮโรอีนที่
บริเวณทุงนาติดกับถนนเขาหมูบานน้ําลัด ตําบลบานหลวง นายศักดิ์ฯ ไปรอจําเลยอยูที่จุดนัดหมาย
ประมาณครึ่งชั่วโมงกวาจําเลยไดขับขี่รถจักรยานยนตนําเฮโรอีน 1 หลอด มามอบใหกับนายศักดิ์ฯ
และรับเงินจากนายศักดิ์ไปจํานวน 20 บาท เมื่อไดรับเฮโรอีนแลวนายศักดิ์ฯ ไดเดินกลับบาน
ระหวางทางนายศักดิ์ฯ ถูก

( ๓๑ ทวิ)

สําหรับศาลใช

จาสิบตํารวจมนตรีฯ กับพวกตรวจคนตัวพบเฮโรอีนดังกลาว นายศักดิ์แจงกับจาสิบตํารวจมนตรีฯวา
เฮโรอีนดังกลาวตนซื้อมาจากจําเลย จาสิบตํารวจมนตรีฯ ไดทําบันทึกการจับกุมตัวนายศักดิ์ฯ ไวตาม
เอกสารหมาย จ.1 จาสิบตํารวจ มนตรีฯ ไดนําตัวนายศิริหรือศิลา และนายศักดิ์ฯ พรอมเฮโรอีนที่คน
ไดจากบุคคลทั้งสองสงมอบใหรอยตํารวจเอก สมบัติ สุภาภา พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธร
อําเภอจอมทอง รอยตํารวจเอกสมบัติ แจงขอหากับนายศิริหรือศิลาและนายศักดิ์ฯ วามีเฮโรอีนไวใน
ความครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต นายศิริหรือศิลา และนายศักดิ์ฯใหการวาตนไดซื้อมาจากจําเลย
รอยตํารวจเอก สมบัติฯ สอบบุคคลทั้งสองไวในฐานะพยานคดีนี้โดยบันทึกคําใหการพยานของนาย
ศักดิ์ไวตามบันทึกคําใหการเอกสารหมายเลข จ.2 หลังจากนั้นรอยตํารวจเอก สมบัติฯ ไดดําเนินการ
สงเฮโรอีนที่ยึดไดจากนายศิริหรือศิลา และนายศักดิ์ฯ ไปตรวจวิเคราะหที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
5 กรมวิทยาศาสตรการแพทย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการตรวจวิเคราะหปรากฎวาวัตถุของ
กลางที่ยึดไดจากนายศิริหรือศิลา เปนเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด หนัก 0.047 กรัม และวัตถุของกลางที่
ยึดไดจากนายศักดิ์เปนเฮโรอีนไฮโดรคลอดไรด หนัก 0.022 กรัม ปรากฎตามรายงานการตรวจ
วิเคราะหเอกสารหมาย จ.10 และ จ.9 ตอมาวันที่ 7 กุมภาพันธ 2529 เวลาประมาณ .00 นาฬิกา
รอยตํารวจตรี สุมิตร ธิพงศ กับพวกไดนําหมายจับ และหมายคนของพันตํารวจโท วุฒิฯ ตามเอกสาร
หมาย จ.4 และ จ.6 ไปตรวจคนและจับกุมตัวจําเลยที่บานของจําเลยพบจําเลย จึงจับกุมตัวจําเลย
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และตรวจคนบานแตไมพบสิ่งของผิดกฎหมายแลวทําบันทึกการจับกุมและตรวจคนไวตามเอกสาร
หมาย จ.3 และ จ.7 รอยตํารวจเอก สมบัติฯ แจงขอหากับจําเลยวามีเฮโรอีนไวในความครอบครอง
เพื่อจําหนายและจําหนายเฮโรอีนจําเลยใหการรับสารภาพวาจําเลยไดจําหนายเฮโรอีนใหแกนายศักดิ์ฯ
และนายศิริหรือศิลา จริงตามบันทึกคําใหการของจําเลยเอกสารหมาย จ.14 ตอมาในวันที่ 11
กุมภาพันธ 2529 รอยตํารวจตรี ทักษิณ โภชากรณ ซึ่งเปนพนักงานสอบสวนรวมกับรอยตํารวจเอก
สมบัติฯ ไดพาจําเลยไปนําชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ แลวทําบันทึกและถายภาพไวตาม
เอกสารหมา จ.11 และ จ.12

( ๓๑ ทวิ)

สําหรับศาลใช

จําเลยนําสืบวา จําเลยไมเคยรูจักนายศักดิ์ อินทิสอน มากอน และไมเคยจําหนาย
เฮโรอีนใหแก นายศิริหรือศิลา แซลี้ และนายศักดิ์ฯ เหตุที่นายศิริหรือศิลาเบิกความ
ปรักปรําจากจําเลยพบนายศิริหรือศิลาเสพเฮโรอีนในหองน้ําบานของจําเลย
ในหมูบานเดียวกันกับ
จําเลย มีบุคคลซึ่งชื่อเหมือนจําเลยเปนผูจําหนายยาเสพติดใหโทษ ชั้นสอบสวนจําเลยไมเคยใหการรับ
สารภาพกับพนักงานสอบสวน จําเลยลงลายมือชื่อในบันทึกคําใหการโดยพนักงานสอบสวนไมไดอาน
ใหฟงและไมไดใหจําเลยอานบันทึกคําใหการดังกลาว
ศาลไดพิเคราะหพยานหลักฐานของโจทกและจําเลยโดยตลอดแลว ขอเท็จจริงรับฟง
ไดเปนยุติในเบื้องตนวา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2528 เวลาประมาณ 19.35 นาฬิกา และ 21.45
นาฬิกา จาสิบตํารวจ มนตรี กับพวก ไดจับกุมตัวนายศิริหรือศิลาพรอมเฮโรอีนหนัก 0.047 กรัม และ
นายศักดิฯ พรอมเฮโรอีนหนัก 0.022 กรัม ตามลําดับไดที่ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม ภายหลังจากถูกจับกุมตัวนายศิริหรือศิลาและนายศักดิ์ฯ ถูกศาลจังหวัดเชียงใหมพิพากษา
วามีความผิดฐานมีเฮโรอีนดังกลาวไวในความครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต ลงโทษจําคุกคนละ 6
เดือน มีปญหาจําเลยไดจําหนายเฮโรอีนทั้งสองจํานวนดังกลาวใหแกนายศิริหรือศิลา และนายศักดิ์ฯ
หรือไม โจทกมีนายศิริหรือศิลาเปนพยานเบิกความยืนยันวาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2528 เวลาใกล
ค่ําพยานไดไปติดตอขอซื้อเฮโรอีนจากจําเลยโดยมอบเงินจํานวน 20 บาท ใหแกจําเลย จําเลยนัด
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พยานใหไปรอรับเฮโรอีนที่ถนนระหวางทางเขาหมูบานน้ําลัดกับหมูบานขวงเปา
พยานรออยูที่นัด
หมายประมาณ 15 นาที จําเลยไดขับขี่รถจักรยานยนตนําเฮโรอีน 1 หลอดมามอบใหพยานและนาย
ศักดิ์ฯ พยานโจทกอีกปากเบิกความยืนยันเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2528 เวลา 19 นาฬิกาเศษ
พยานไดไปหาจําเลยที่บานของจําเลยขอซื้อเฮโรอีนจากจําเลย จําเลย
นัดหมายใหพยานไปรอรับเฮโรอีนที่ทางเขาหมูบานน้ําลัด พยานรอจําเลยอยูที่จุดนัดหมายประมาณ
ครึ่งชั่วโมงเศษ จําเลยไดขับขี่รถจักรยานยนตนําเฮโรอีน 1 หลอดมามอบใหพยานและรับเงิน 20 บาท
จากพยาน และ พันตํารวจโท วุฒิ ฯ กับรอยตํารวจเอก สมบัติฯ พยานโจทกเบิกความยืนยันวาเมื่อ
นายศิริหรือศิลาและนายศักดิ์ฯ ถูกนํามาพบพยาน นายศิริหรือศิลาและนายศักดิ์ฯ ใหการกับพยานวา
ตนไดซื้อเฮโรอีนมาจากจําเลย เมื่อจับกุมตัวจําเลยไดพยานแจงขอหากับจําเลยวามีเฮโรอีนไวในความ
ครอบครองเพื่อจําหนายและจําหนายเฮโรอีน จําเลยใหการรับ
( ๓๑ ทวิ)

สําหรับศาลใช

สารภาพกับพยานทั้งสองวาจําเลยไดจําหนายเฮโรอีนใหกับนายศิริหรือศิลาและนายศักดิ์ฯ จริง และ
รอยตํารวจเอก ทักษิณฯ พยานโจทกอีกปากยืนยันวาจําเลยนําพยานไปชี้สถานที่สงมอบยาเสพติด
ใหแกนายศิริหรือศิลาและนายศักดิ์ฯ ดวยความสมัครใจของจําเลยเองโดยไมมีการขูบังคับ นอกจากนี้
พยานโจทกคือ พันตํารวจโท วุฒิฯ และ จาสิบตํารวจ มนตรีฯ เบิกความถึงพฤติการณของจําเลยกอนที่
จําเลยมีพฤติการณเปนผูจําหนายยาเสพติดใหโทษ ซึ่งพันตํารวจโท วุฒิฯ เคยออกหมายคนตาม
ภาพถายเอกสารหมาย จ.8 เพื่อตรวจคนบานจําเลยเนื่องจากสงสัยวาที่บานของจําเลยมียาเสพติดให
โทษ สวนจาสิบตํารวจ มนตรีฯ เคยไปตรวจคนบานของจําเลย 2 ครั้ง แตไมพบเฮโรอีน ศาลเห็นวา
พยานโจทกทั้งหมดไมเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจําเลยมากอน ทั้งไมมีสาเหตุอื่นที่จะทําใหนาระแวง
สงสัยวาพยานโจทกจะรวมหัวกันสรางพยานหลักฐานขึ้นปรักปรําจําเลยและเบิกความปรักปรําจําเลย
จึงเชื่อวาพยานโจทกทั้งหมดเบิกความตามที่ประสบและรูเห็นมาจริง เชื่อวาจําเลยไดจําหนายเฮโรอีน
ใหแกนายศิริหรือศิลา และนายศักดิ์ฯ ดังฟองโจทก สวนขอตอสูของจําเลยวาจําเลยมิไดจําหนาย
เฮโรอีนใหกับนายศิริหรือศิลาและนายศักดิ์ฯ เหตุที่นายศิริหรือศิลาเบิกความปรักปรําจําเลยเพราะนาย
ศิริหรือศิลา โกรธจําเลยที่จําเลยไลนายศิริหรือศิลาออกจากบานของจําเลย ก็มีแตเพียงคําเบิกความ
ลอย ๆ ของจําเลย ไมนาเชื่อถือ สวนขอที่จําเลยอางวาลงลายมือชื่อในบันทึกคําใหการโดยพนักงาน
สอบสวนไมไดอานใหจําเลยฟงและไมไดใหจําเลยอานนั้น
ไมนาเชื่อวาจําเลยซึ่งเคยถูกเจาหนาที่
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ตํารวจตรวจคนบานหลายครั้ง เพราะถูกสงสัยวามียาเสพติดใหโทษไวในความครอบครอง เมื่อถูก
เจาหนาที่ตํารวจจับกุมและถูกแจงขอหาวามีเฮโรอีนไวในความครอบครองเพื่อจําหนายและจําหนาย
เฮโรอีนจะยินยอมลงลายมือชื่อในบันทึกคําใหการโดยพนักงานสอบสวนไมอานใหฟงหรือไมใหจําเลย
อานกอน ทั้งนายสีมล ใจบุญ พยานของจําเลยเองก็เบิกความวาจําเลยชวยติดตอซื้อเฮโรอีนจากผูอื่น
มาใหกับพวกของนายสีมลฯ อันเปนการจําหนายเฮโรอีนตามความหมายของกฎหมายแลว เจือสมกับ
พยานโจทกซึ่งเบิกความถึงพฤติการณของจําเลย สรุปแลวพยานหลักฐานของจําเลยไมมีน้ําหนักพอฟง
หักลางพยานหลักฐานของโจทกได

( ๓๑ ทวิ)

สําหรับศาลใช

พิพากษาวาจําเลยมีความผิดฐานจําหนายเฮโรอีน ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให
โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 715, 66 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2526 มาตรา 4 ลงโทษจําคุกจําเลยกระทงละ 5 ป รวมสอง
กระทง เปนจําคุกจําเลย 10 ป จําเลยใหการรับสารภาพในชั้นสอบสวนเปนประโยชนแกการพิจารณา
คดีอยูบานเปนเหตุบรรเทาโทษลดโทษใหตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 หนึ่งในสามคงเหลือ
จําคุกจําเลยมีกําหนด 6 ป 8 เดือน
นายสุพจน แสงประชา
นายอรรถสิทธิ์ รมไทรทอง
ในคดีดังกลาวนั้น ในชั้นศาลจําเลยไดวาจางทนายเพื่อตอสูคดี แตนาเสียดายในคดีนี้
ไมมีการตอสูถึงศาลสูง เพราะมีประเด็นในขอกฎหมายที่เปนเรื่องนาศึกษาหลายประการ กลาวคือ
การที่พนักงานสอบสวน สอบสวนโดยวิธีสอบผูตองหาในคดีมีไวในความครอบครองเปนพยานในคดีอีก
คดีหนึ่ง คําใหการของพยานผูตกเปนผูตองหามียาเสพติดไวในความครอบครองอยูกอนแลวนั้น จะมี
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น้ําหนักเพียงใด ศาลจะเชื่อเพียงใด ทั้ง ๆ ที่เปนประจักษพยานสําคัญ ซึ่งในประเด็นนี้จําเลยไมได
นํามาตอสูคดี

ตอนที่ 7 คําพิพากษาศาลฎีกาที่สําคัญ
7.1

คําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับการมีไวในครอบครอง จําหนาย มีไวในครอบครองเพื่อ
จําหนาย

คําพิพากษาฎีกาที่ 1240/2523
พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษฯ
ยาเสพติดใหโทษ
1240/23 จําเลยมีเฮโรอีน 1 กรัม บรรจุหลอดกาแฟ 100 หลอด ยังไมพอแสดงวามีไวเพื่อ
จําหนาย จําเลยตอสูวารับฝากจาก จ.เพื่อนําไปให ป.หากเปนความจริง การกระทําเชนนั้นก็มิใชเปน
การจําหนาย จําเลยคงมีความผิดฐานมีไวในครอบครองเทานั้น
คําพิพากษาฎีกาที่ 2223/2523
จําเลยมีเฮโรอีนไวในครอบครองเพื่อจะนําไปใหผูอื่นหรือแบงใหผูอื่น เปนการมีไวเพื่อจําหนาย
ตามความหมายของมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
คําพิพากษาฎีกาที่ 2423/2523
พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษฯ
ยาเสพติดใหโทษ
2423/23 สายลับวางเงินมัดจําคาเฮโรอีนไวแลว สวนในวันจับกุมไมไดเตรียมเงินไปชําระอีก
จับกุมไดขณะจําเลยนําสายลับไปเอาของ
ยังฟงไมไดวามีการซื้อขายและสงมอบของที่ซื้อขายกัน
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เฮโรอีนของกลางยังคงอยูในความครอบครองของจําเลยในขณะนั้น
จําหนายเฮโรอีน

จําเลยยังไมมีความผิดฐาน

คําพิพากษาฎีกาที่ 2558/2523
เฮโรอีนของกลางมีถึง 21 กรัมเศษ แบงใสหลอดถึง 25 หลอด แยกเปนไวเปน 5 หอ ๆ ละ 5
หลอด เห็นไดวาทําไวเพื่อความสะดวกแกการจําหนาย เฮโรอีนของกลาง มีจํานวนไมนอยทั้งไม
ปรากฎวาจําเลยเสพเฮโรอีนเหลานั้นเอง จําเลยจึงมีความผิดฐานมีเฮโรอีนไวในครอบครองเพื่อจําหนาย

คําพิพากษาฎีกาที่ 3504/2526
ป.อ. ริบทรัพยสิน
พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
คําวา "จําหนาย" ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษฯ มิไดหมายความเฉพาะการขายเทานั้น การ
จําหนาย จายแจกดวยประการใด ก็ถือเปนการจําหนายอยูนั่นเอง เฮโรอีนของกลางครึ่งหลอดที่จําเลย
มอบใหตํารวจนั้นมิใชเพียงมอบใหดูแตมอบใหไปเลย แมจะมอบใหเพื่อเปนตัวอยางในการหลอกขาย
ผงซักฟอกแทนเฮโรอีน ก็เปนการมอบเฮโรอีนใหแกผูอื่นซึ่งถือเปนการจําหนาย
ธนบัตรของกลางที่นํามาใชลอซื้อเฮโรอีนจากจําเลย
เปนเงินที่ตํารวจยืมมาจากสํานักงาน
ปราบปรามยาเสพติดใหโทษอเมริกา มิใชเงินของจําเลย จึงตองคืนธนบัตรนั้นแกเจาของไปจะริบไมได
7.2 คําพิพากษาศาลฎีกาความผิดฐานตัวการ
คําพิพากษาฎีกาที่ 12/2522
ป.อ. ตัวการ (มาตรา 83)
หลายบท (มาตรา 90)
พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษฯ
จําเลยติดตอขายเฮโรอีนใหตํารวจ นัดเวลา และสถานที่ ดูเงินที่ทายรถและติดตามนําเฮโรอีน
ไปสงที่รถ ดังนี้ จําเลยเปนตัวการ ไมใชผูสนับสนุนการจําหนายเฮโรอีน
โจทกบรรยายฟองวาจําเลยมีเฮโรอีนไวเพื่อจําหนาย และจําหนายเฮโรอีน การมีและจําหนาย
เฮโรอีน จึงเปนจํานวนเดียวกัน เปนความผิดกรรมเดียวรวมทั้งการเอาตัวอยางเฮโรอีนใหดูอันเปนสวน
หนึ่งของการขายเฮโรอีน
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หมายเหตุ
ความผิดฐานมีเฮโรอีนเปนความผิดกรรมเดียวตอเนื่องตั้งแตเริ่มครอบครองจนเลิก
ครอบครองเฮโรอีน ระหวางนั้นอาจมีการขายเฮโรอีนบาง หมดหรือไมหมดแลวแตความสามารถของ
จําเลย ศาลจึงวินิจฉัยวา การจําหนายกับมีไวเพื่อจําหนายเฮโรอีนเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ซึ่ง
เปนการถูกตอง มิฉะนั้นจะกลายเปนวา ถาจําเลยจําหนายเกงครั้งเดียวหมด จําเลยมีความผิดกรรม
เดียว ถาจําหนายไมหมด ไมเกง มีความผิดหลายกรรม ที่ถูกนั้นจําเลยมีความผิดฐานมีเฮโรอีนกรรม
เดียวตอเนื่องจนกวาจะจําหนายหมด กรรมหนึ่งระหวางนั้นจําหนายกี่ครั้งก็เปนความผิดอีก แตละกรรม
ที่จําหนาย (อจ.จิตติ)

คําพิพากษาฎีกาที่ 2212/2527 (หนา 1495)
ป.อ. ตัวการ (ม.83)
ผูสนับสนุน (ม.86)
พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
มอรฟนและโคเคอีนของกลางเปนของจําเลยที่ 1 ขณะเกิดเหตุจําเลยที่ 1 ยังคงครอบครองของ
กลางอยู จําเลยที่ 2 ไมมีสวนเกี่ยวของในการครอบครอง จําเลยที่ 2 จึงไมมีความผิดฐานรวมกันมี
มอรฟนและโคเคอีนของกลางไวในครอบครองเพื่อจําหนายโดยมิไดรับใบอนุญาต
ขณะเกิดเหตุจําเลยที่ 1 ผูเปนเจาของมอรฟนและโคเคอีนของกลางกําลังกระทําความผิดตาม
ฟองอยู เมื่อตํารวจจะเขาจับกุม จําเลยที่ 2 ซึ่งทราบวากลองกระดาษที่จําเลยที่ 1 หิ้วมามีของกลาง
บรรจุอยู จึงชวยเหลือโดยยกขยับแท็งกน้ําเพื่อใหจําเลยที่ 1 เอากลองกระดาษใสในชองใตแท็งกน้ํา เปน
การชวยเหลือและใหความสะดวกในการที่จําเลยที่ 1 กระทําความผิด จําเลยที่ 2 จึงมีความผิดฐานเปน
ผูสนับสนุนการกระทําความผิดฐานมีมอรฟนและโคเคอีนของกลางไวในครอบครองเพื่อจําหนายโดย
มิไดรับใบอนุญาต
7.3 คําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานผลิต
คําพิพากษาฎีกาที่ 2168/2529
พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
2168/29 พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ม.4 วรรคสอง มีขอความวา "ผลิต" หมายความวา
เพาะ ปลูก ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนสภาพ สังคมสงเคราะหทางวิทยาศาสตร และให
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หมายความรวมตลอดถึงการแบงบรรจุหรือรวมบรรจุดวย การอัดเฮโรอีนผงใหเปนแทง เปนการแปรรูป
เฮโรอีน จึงเปนการผลิตเฮโรอีน
คําพิพากษาฎีกาที่ 2332/2531
การที่จําเลยทั้งสามรวมกันแบงเฮโรอีนใสหลอดกาแฟนั้น ถือวาเปนการ "ผลิต" ตาม
ความหมายในมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 แลวจําเลยทั้งสามจึงมีความผิดฐาน
ผลิตเฮโรอีน โดยไมไดรับอนุญาต

คําพิพากษาฎีกาที่ 30/2532
พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
30/32 การที่จําเลยทั้งสองรวมกันแบงบรรจุเฮโรอีนจากหลอดใหญใสหลอดกาแฟที่ตัดเปนทอน
สั้นๆ เปนการผลิตเฮโรอีนตามความหมายของ พ.ร.บ.ยาเสพติใหโทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4 จึงมี
ความผิดฐานรวมกันผลิตเฮโรอีน
คําพิพากษาฎีกาที่ 2057/2533
พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4 ใหคํานิยามคําวา "ผลิต" ใหหมายความรวมตลอด
ถึงการแบงบรรจุหรือรวมบรรจุดวย การที่จําเลยที่ 1 เทเฮโรอีนจากหลอดใหญแบงใสหอกระดาษเล็ก
แลวเก็บเฮโรอีนขนาดเล็กทั้งหมดใสถุงพลาสติกขนาดใหญ ดังนี้ฟงไดวา จําเลยที่ 1 ไดแบงบรรจุอันเปน
การผลิตยาเสพติดใหโทษแลว
คําพิพากษาฎีกาที่ 1737/2536
เจาพนักงานตํารวจคนตัวจําเลยพบถุงพลาสติกมีคราบเฮโรอีน
และหลอดกาแฟตัดแลวใน
กระเปากางเกงจําเลย
กับพบเฮโรอีนบรรจุถุงพลาสติกและบรรจุในหลอดกาแฟรวมอยูในกระปุก
พลาสติกบนพื้นหอง ปลายที่นอนมีหลอดกาแฟ เทียนไข กรรไกร ไมขีด ชอนและถุงพลาสติกเปลา
แสดงวาจําเลยกําลังแบงบรรจุเฮโรอีนใสหลอดกาแฟอยู การกระทําดังกลาวตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให
โทษ พ.ศ.2522
มาตรา 4 ถือวาเปนการผลิตเฮโรอีนแลว การผลิตเฮโรอีนที่เปนสารบริสุทธิ์ตั้งแต
ยี่สิบกรัมขึ้นไป มาตรา 15 วรรคสองใหถือวาเปนการผลิตเพื่อจําหนาย ตองลงโทษตามมาตรา 65 วรรค
สอง
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7.4 ฎีกาเกี่ยวกับความผิดหลายบท (ม.90)หลายกระทง (ม.91)
คําพิพากษาฎีกาที่ 1313/2523
จําเลยไดผลิตยาเสพติดใหโทษโดยการเพาะปลูกกัญชา และมีไวในครอบครองซึ่งกัญชาที่ปลูก
ดังกลาวโดยมิไดไดรับอนุญาต ตนกัญชาของกลางเปนผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทําความผิดฐาน
ปลูก กัญชา ยอมเปนธรรมดาวาเมื่อกัญชาที่จําเลยปลูกเจริญงอกขึ้นมาเปนตนกัญชาแลว ตนกัญชา
เหลานั้นยอมถือไดวาจําเลยมีไวในครอบครองดวยการกระทําของจําเลยเกี่ยวกับกัญชาของกลางในคดี
นี้มีเพียงกรรมเดียวเทานั้น แตเปนความผิดตอกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
90 ลงโทษบทหนักฐานผลิตโดยปลูกกัญชา

คําพิพากษาฎีกาที่ 716/2527
ป.อ. หลายบท (ม.90)
พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
จําเลยบรรจุเฮโรอีนใสหลอดกาแฟที่ตัดเปนทอนสั้น ๆ เปนการผลิตเฮโรอีน ตามความหมาย
ของ พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษฯ ม.4 แตเฮโรอีนดังกลาวเปนจํานวนเดียวกับเฮโรอีนที่จําเลยมีไวเพื่อ
จําหนาย การที่จําเลยแบงบรรจุใสหลอดก็เพื่อสะดวกในการจําหนายเทานั้น การกระทําของจําเลยเปน
กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานผลิตเฮโรอีนเพื่อจําหนายอันเปนบทหนัก
คําพิพากษาฎีกาที่ 759/2527
ป.อ. หลายบท (ม.90)
พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
จําเลยมีกัญชาไวในครอบครองตั้งแตขณะปลูก เมื่อปลูกแลวกัญชายอมเจริญเติบโตเมื่อกัญชา
ที่จําเลยมีไวในครอบครองเปนสวนหนึ่งของผลผลิตซึ่งเกิดจากกัญชาที่ปลูกไมวาจะเก็บจากตนแลว
หรือไมก็ตาม ถือไดวาการมีไวในครอบครองเปนกรรมเดียวกับความผิดฐานผลิตกัญชาดวยการปลูก
คําพิพากษาฎีกาที่ 2052/2529
พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
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2052/29 แมตนกัญชาของกลางจะเกิดขึ้นเอง แตจําเลยไดดูแลรดน้ําโดยรูตัววาเปนตนกัญชา
ดังนั้น เปนการปลูกตนกัญชา ซึ่งเปนความผิดฐานผลิตกัญชา จําเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ.2522 ม.75
7.5 ฎีกาเกี่ยวกับความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518
คําพิพากษาฎีกาที่ 2534/2533
ป.อาญาฯ (ม.90) ,พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทฯ (ม.4)
กรรมเดียว ,วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518
2534/33 พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 ม.4 ไดวิเคราะหศัพทคําวา
"ขาย" วาหมายรวมถึง จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน สงมอบ หรือมีไวเพื่อขาย เพราะฉะนั้นการ

ขายหรือมีไวเพื่อขายตาม พ.ร.บ.นี้ จึงเปนความผิดอยางเดียวกันจําเลยขายวัตถุที่ออกฤทธิ์ชนิดเมท
แอมเฟตามีนใหสายลับ 1 เม็ด และตอมาในเวลาใกลเคียงกัน ตรวจคนไดจากจําเลยอีก 15 เม็ด วัตถุ
ออกฤทธิ์ดังกลาวทั้ง 16 เม็ด จึงเปนจํานวนเดียวกับที่จําเลยขายและมีไวในครอบครองเพื่อขายในเวลา
เดียวกันตอเนื่องกัน การกระทําของจําเลยจึงเปนกรรมเดียวคือการขาย
คําพิพากษาฎีกาที่ 2787/2535
ป.อาญาฯ (ม.90) ,พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทฯ (ม.4)
ความผิดหลายบท ,วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518
2787/35 จําเลยถูกฟองวาขายแอมเฟตามีนอันเปนวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 โดยไมไดรับ
อนุญาตและมีแอมเฟตามีนไวในครอบครองโดยไมรับอนุญาต เมื่อปรากฎจํานวนแอมเฟตามีนที่โจทก
บรรยายฟองวาจําเลยขายใหแกผูมีชื่อเปนสวนหนึ่งของแอมเฟตามีน ที่โจทกบรรยายฟอง วาจําเลยมีไว
ในครอบครอง ดังนั้นจึงเห็นไดชัดวาแอมเฟตามีนทั้งหมดนั้น จําเลยมีไวในครอบครองเพื่อขายซึ่งตาม
พ.ร.บ.วัตถุออกที่ ฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 ม.4 วิเคราะหศัพทคําวา "ขาย" วาหมายรวมถึง
มีไวเพื่อขาย ฉะนั้น การขายหรือมีไวเพื่อขายตาม พ.ร.บ.นี้จึงเปนความผิดอยางเดียวกัน การกระทําของ
จําเลยจึงเปน กรรมเดียวคือการขาย
คําพิพากษาฎีกาที่ 1552/2537
พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทฯ (ม.4)
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การขาย ,วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทฯ
1552/37 พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทฯ (ม.4) บัญญัตินิยามคําวา "ขาย" หมาย
รวมถึง จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน สงมอบ หรือมีไวเพื่อขาย เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา เจาพนักงาน
จับจําเลยไดพรอมเมทแอมเฟตามีนของกลาง 5,989 เม็ด ซึ่งเปนจํานวนมากเกินกวาที่จําเลยจะมีไวเสพ
เองทั้งจําเลยนําสืบวาไปรับยาเม็ดของกลางเพื่อนําไปมอบให ต.จึงเปนการมีไวในครอบครองเพื่อขาย
และเปนการขายตามคํานิยามดังกลาว
คําพิพากษาฎีกาที่ 186/2539
อาญา ความผิดกรรมเดียว (ม90)
พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทฯ (ม.4)
การขายหรือมีไวเพื่อขายตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทฯ (ม.4) เปนความผิด
อยางเดียวกัน จําเลยขายเมทแอมเฟตามีนผสม กับ อีเฟดรีน แกเจาพนักงานตํารวจผูลอ ซื้อ

20 เม็ด และทันใดในเวลาตอเนื่องกันเจาพนักงานตํารวจเขาตรวจคนพบไดจากจําเลยอีก 116 เม็ด เมท
แอมเฟตามีน ผสมกับอีเฟดรีนทั้ง 136 เม็ด จึงเปนจํานวนเดียวกับที่จําเลยขายและมีไวในครอบครอง
เพื่อขายในเวลาเดียวกันและตอเนื่องกัน เปนความผิดกรรมเดียวคือการขาย
คําพิพากษาฎีกาที่ 4547/2540

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด โจทก
สิบตํารวจตรีณรงคศักดิ์ หรือโจ อุดมโภคา จําเลย
อาญา การใชกฎหมายในสวนที่เปนคุณแกจําเลย (ม.3)
วิธีพิจารณาความอาญา ขอกฎหมายเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอย นําวิธีพิจารณาอุทธรณ
มาใชในศาลฎีกา (ม.195,225)
พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษฯ (ม.67)
พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทฯ (ม.106 ทวิ)
ขณะที่จําเลยกระทําความผิดการที่จําเลยมีเมทแอมเฟตามีนซึ่งเปนวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2
คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ 0.773 กรัม เกินกวาปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไวเปนความผิดตาม
พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทฯ ตองรับโทษตามมาตรา 106 ทวิ ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาป
ถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท ตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดออก
ประกาศกระทรวงสาะารณสุขระบุใหเมทแอมเฟตามีนเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 1 ตาม พ.ร.บ.
ยาเสพติดใหโทษฯ เทานั้น จึงมีผลใหการมีเมทแอมเฟตามีนคํานวณเปนสารบริสุทธิ์เพียง 0.773 กรัม
ไมถึง 20 กรัม เปนความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษฯ ม.67 ซึ่งระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป

175
และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท ไมเปนความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาทฯ อีกตอไป และเมื่อ พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษฯ ม.67 ระวางโทษเบากวาระวางโทษตาม พ.ร.บ.
วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทฯ ม.106 ทวิ ซึ่งใชอยูในขณะจําเลยกระทําความผิดจึงเปนกฎหมาย
สวนที่เปนคุณแก
จําเลยตองปรับบทลงโทษจําเลยตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษฯ ม.67 ตาม
ป.อ.(ม.3) ปญหานี้แม จําเลยมิไดยกขึ้นฎีกา แตเปนปญหาเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอย ศาลฎีกามี
อํานาจยกขึ้นวินิจฉัยได ตาม ป.วิ.อ.(ม.225) ประกอบ (ม.195)

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

ตอนที่ 8 โครงการพลังแผนดินชาวเชียงราย เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ประจําป พ.ศ.2544 – 2545
หลักการและเหตุผล
ดวยพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดตอกับประเทศพมาและประเทศลาว
จากสภาพพื้นที่ภูมิประเทศดังกลาว
จึงมีชองทางในการลักลอบนํายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบานตามแนว
ชายแดน ทั้งจุดผานแดนถาวร จุดผอนปรนการคา และชองทางในเขตปาเขาทุรกันดาร ทําใหยากแกการปองกัน
ปราบปรามซึ่งในปจจุบันการแพรระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบาไดแพรระบาดไปเกือบทุกทองที่ โดย
ขบวนการคายาเสพติดซึ่งสวนใหญมีแหลงผลิตจากนอกประเทศ และนําเขาโดยกองกําลังชนกลุมนอย รวมทั้ง
พอคาภายในประเทศในรูปแบบเปนขบวนการ ในชวงเวลาที่ผานมา ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ไดเรงรัดการ
ปองกันปราบปรามยาเสพติด จนไดผลเปนที่นาพอใจ ซึ่งในป 2544 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ไดรับโล
ประกาศเกียรติคุณผลงานดีเดนในดานการปราบปรามยาเสพติด จากสํานักนายกรัฐมนตรี แตแนวโนมของการ
แพรระบาดยังไมลดลง จากการประเมินของ สํานักงานปองกันปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัด
ที่มีการแพรระบาดของยาเสพติดในระดับรุนแรง
สําหรับสถานภาพอาชญากรรมโดยทั่วไป ของจังหวัดอยูในภาวะที่ไมรุนแรง ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงรายสามารถควบคุมใหอยูในเปาหมายได แตปญหาที่นาเปนหวงและนับวันจะเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
คือสถานการณการแพรระบาดของยาเสพติด ซึ่งไดมีการขยายตัวเขาไปสูหมูบาน ชุมชน และสถานศึกษาตาง ๆ
โดยเฉพาะการแพรระบาดของยาบาในกลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา และกลุมผูใชแรงงานเปนไปอยางรวดเร็ว
จากสถิติการจับกุมสูงสุดในแตละป กลาวคือ
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ป 2542 จับกุมไดทั้งสิ้น 5,592 ราย ผูตองหา 6,094 คน
ของกลางยาบา 4,429,455 เม็ด
ป 2543 จับกุมไดทั้งสิ้น 5,106 ราย ผูตองหา 5,645 คน
ของกลางยาบา 5,583,477 เม็ด
ป 2544 หวง 1 มกราคา – 30 กันยายน จับกุมไดทั้งสิ้น 3916 ราย ผูตองหา 4,490 คนของกลางยาบา
5,563,611 เม็ด
ซึ่งดรรชนีชี้ใหเห็นวา ยิ่งจับมากปริมาณยาเสพติดยิ่งเพิ่มปริมาณขึ้นทุกวัน จากสถานการณดังกลาว
การปองกันปราบปรามยาเสพติด นาจะมุงไปที่การลด การเสนอ (DEMAND) และการสนอง (SUPPLY) ซึ่ง
นาจะเปนแนวทางการแกไขปญหาที่ถูกตอง
สําหรับผูที่มีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย (ศอ.ปป.ภ.จว.เชียงราย) ไดเก็บรวบรวมไวในสารบบขอมูล
ปจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น 1,223 ราย แยกเปนผูจําหนายรายใหญ 494 ราย , ผูจําหนายรายกลาง 227 ราย ,ผูจําหนาย
รายยอย 502 ราย สําหรับผูเสพนั้นอยูระหวาง 12,000 – 14,000 คน ขอมูลดังกลาวเปนเพียงขอมูลพื้นฐานที่เก็บ
รวบรวมไวแตยังไมมียุทธศาสตรที่จะดําเนินการตอผูคา
ประกอบกับในความเปนจริงนาจะมีผูคายาเสพติด
จํานวนมากกวานี้ การปราบปรามจับกุมอยางเดียวไมสามารถระงับยับยั้งการแพรระบาดของยาเสพติดได
ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย จะตอง
เรงรัดและดําเนินการตามมาตรการตางๆ เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามเพื่อแกไขปญหายาเสพติด ให
บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาลซึ่ง ฯพณฯ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อ
26 กุมภาพันธ 2544 เปนนโยบายเรงดวนที่จะตองเรงรัดดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ โดยยึดหลัก “ การปองกัน
นําการปราบปราม ผูเสพตองไดรับการบําบัดรักษา ผูคาตองไดรับการลงโทษอยางเด็ดขาด ” ซึ่งศูนยอํานวยการ
ปองกันและปรามปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย จําเปนที่จะตองปรับยุทธศาสตรการทํางานใหสนองตอบตอ
นโยบายดังกลาวและสอดคลองกับคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 228/2544 เรื่อง แผนการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2544 กลาวคือ จําเปนจะตองผนึกกําลังจากสวนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน
พอคา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทุกหนวยงาน เขามาดําเนินการตอตานยาเสพติดในทุกรูปแบบ
กําหนดยุทธศาสตรในการปฏิบัติงานออกเปน 5 ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 “ การประกาศสงครามและรวมกันสรางความโปรงใสและใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ปฎิบัติงาน ”
ทั้งขาราชการตํารวจ พอคา ประชาชน ตองรวมใจที่จะแกปญหาดวยความซึ่อสัตย จริงใจ ที่จะ
รวมกันประกาศสงครามกับยาเสพติด โดยตองไมเกี่ยวของกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด และขอความรวมมือจาก
สื่อมวลชนทุกแขนงใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชน ทุกระดับไดทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด และแจง
เบาะแสขบวนการคายาเสพติด
ยุทธศาสตรที่ 2 “ การปองกัน ”
จะตองยึดประชาชนเปนแกนนําสรางชุมชนใหเขมแข็ง
ตั้งแตระดับหมูบาน/ชุมชน
สถานศึกษา และสรางแนวรวมใหกวางขวางโดยผูนําทองถิ่น อางคกรภาครัฐและเอกชน ตํารวจชุดชุมชน
สัมพันธ ฝายปกครองรวมรณรงคและดําเนินการตอผูคา ผูเสพ ในเชิงรุกใหไดผล
ยุทธศาสตรที่ 3 “ การปราบปราม ”
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ใชวิธีการสืบสวน สอบสวน สกัดกั้น ตรวจคน จับกุม และทําลายกระบวนการคา ตัวการ
ผูสนับสนุน โดยใชมาตรการทางกฏหมายและใชมาตรการทางสังคมกดดัน
ยุทธศาสตรที่ 4 “ การดูแลผูติดยาเสพติด ”
จะยึดหลัก “ เอื้ออาทรตอผูติดยา ชวยนําพาใหพนภัย ” โดยใหผูเสพแสดงความจํานง สมัคร
ใจเขารับการบําบัดรักษา จะไมจับผูเสพ และสนับสนุนการบําบัดรักษาใหทั่วถึงทุกอําเภอ หรือกระจายถึงระดับ
ตําบล
ยุทธศาสตรที่ 5 “ มาตรการดําเนินการตอสูผูคาโดยเฉียบขาด ”
โดยนํากฎหมายมาดําเนินการตอผูคาอยางมีประสิทธิภาพ ใหมีการใชมาตรการยึดทรัพยสิน การ
ปองกันปราบปรามการฟอกเงิน และใชมาตรการทางสังคมเขากดดัน
ศูนยปองกันและปรามปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงราย จะนํายุทธศาสตรทั้ง 5 มาผสมผสาน
และรวมกันปฏิบัติใหเกิดเปน “พลังแผนดินของชาวเชียงราย” โดยประชาชนชาวเชียงรายทุกคน ทุกกลุม ทุก
หมูบาน/ชุมชน จะตองรวมพลังกาย พลังใจในการตอสูและพรอมในกันประกาศสงครามกับยาเสพติด ตั้งแต
บัดนี้เปนตนไป โดยยึดหลัก “ไมมีเขา ไมมีเรา มีแตชาวเชียงราย” รวมเปนพลังที่ยิ่งใหญเปน” เปน “ พลังของ
แผนดิน ”
2. วัตถุประสงค
เพื่อลดการแพรระบาดของยาเสพติดในจังหวัดเชียงราย ที่มีระดับความรุนแรงใหลดลงเหลือ
ระดับปานกลางโดยเฉพาะตําบลเปาหมายจะตองลดระดับความรุนแรง ใหไดผลใน 3 เดือน และขยายผลไปยัง
ตําบลอื่น ๆ ใหลดลงภายในระยะเวลาอันรวดเร็วที่สุด
3. เปาหมาย
ดําเนินการตอผูมีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติดทุกรูปแบบ ไดแก ผูผลิต ผูเสพ ผูจําหนาย นายทุน
หรือผูใหการสนับสนุน รวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐทุกหนวยที่มีสวนเกี่ยวของ พัวพัน รูเห็นเปนใจในลักษณะตาง
ๆ ตามยุทธศาสตรในพื้นที่อําเภอเปาหมายที่มีการแพรระบาดระดับปานกลาง อําเภอละ 1 ตําบล ที่จะตองเขาไป
บําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดใหเสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน สําหรับตําบลอื่น ๆ ใหขยายผลตอไป
4. วิธีการดําเนินการ
4.1 การสรางพลังแผนดินของชาวเชียงราย จะดําเนินการเปนขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ ซักซอมกับฝายเรา เพื่อทําความเขาใจในวิธีการทํางานกับประชาชนทุกหมู
เหลาเพื่อรวมสรางพลังแผนดิน ใหหนวยงานประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน เขาเปนแนวรวมพรอมใจกัน
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร และประกาศสงครามยาเสพติด
ขั้นตอนที่ 2 เลือกพื้นที่โดยการคัดเลือกตําบลที่เปนตําบลหลัก จํานวน 1 ตําบล ที่มีปญหาการแพร
ระบาดของยาเสพติดระดับปานกลางในตําบลนั้น เพื่อเปนตําบลนํารอง 1 ตําบล เพื่อประกาศเปนศูนยสงคราม
เพื่อตอสูกับยาเสพติดโดยใหเลือกสถานที่เหมาะสม อาจเปนตูยาม หรือ วัด แตควรจะอยูที่เปนศูนยกลางของ
ตําบลนั้น เพื่อดําเนินการใหครบกลยุทธศาสตรที่มีอยู
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ขั้นตอนที่ 3 ทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งฝายสนับสนุน ฝายปองกัน ฝายปราบปราม ฝายบําบัดรักษา
รวมกับหนวยงานทุกหนวยงานในพื้นที่ เขาดําเนินการ ตอตําบลเปาหมาย โดยมอบหมายใหศูนยตอสู
ปราบปรามเพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอและกิ่งอําเภอ วางแผนรวมปฏิบัติกับชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ ชุด
ปราบปรามยาเสพติดของสถานีตํารวจ และชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดเขาไปดําเนินการ โดยรวมมือกับ
ชุมชนและหมูบาน ใชมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคมเขากดดัน สรางประชาคมหมูบาน โดย
สรางกฎเกณฑของหมูบาน หรือชุมชนนั้น (ตามตัวอยางผนวก ค.)
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษา วิเคราะห เพื่อพัฒนาปรับปรุง และปรับแผนเพื่อสรางพลังแผนดินใหขยายวงกวาง
ใหทั่วถึง จากตําบลเปาหมายหลักสูตําบลเปาหมายนํารอง และตําบลอื่น ๆ ตอไป
4.2 การดําเนินกลยุทธตามยุทธศาสตร
4.2.1 ตองปลุกกระแสพลังของหมูบาน ชุมชนตําบลนั้น ๆ ใหลุกขึ้นมารวมพลังเพื่อตอสูกับผูคา
ยาเสพติดโดยตอเนื่อง จัดทําประกาศ แผนพับ แผนปลิว เทป หรือจัดทําสื่อทุกรูปแบบ ที่จะสรางพลังแผนดิน
ใหเกิดขึ้น โดยทั่วถึงทุกหมูบาน ชุมชน
4.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล การสืบสวนหาขาว การดําเนินการแบงพื้นที่ ใหเจาหนาที่ตํารวจเลือก
พื้นที่รับผิดชอบหมูบาน อยางนอยเจาหนาที่ตํารวจ 1 นาย รับผิดชอบหมูบาน 1 หมูบาน เพื่อเขาทําการสืบสวน
หาขาวเพื่อเก็บรวบรวมไวเปนขอมูลพื้นฐาน
โดยใหประสานกับฝายปกครองและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะอยางยิ่งฝายปกครองซึ่งมีขอมูลผูคายาเสพติดรายสําคัญ
ตองใหการสนับสนุนฝายปกครองอยาง
ตอเนื่อง และดําเนินการทุกรูปแบบ
4.2.3 ปฏิบัติการเชิงรุกทุกรูปแบบทั้งกดดัน การสืบสวน จับกุม การตรวจพื้นที่ หรือหมูบานละบุคคล
ที่มีพฤติกรรมการคายาเสพติด การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตามเสนทางสําคัญอยางตอเนื่อง
4.2.4 การดําเนินการตอผูเสพ ถือวาผูเสพคือผูปวย ยึดหลัก “ เอื้ออาทรตอผูเสพ รวมนําพาใหพนภัย ”
จะไมจับกุมผูเสพ ใหผูเสพแสดงตัว และสมัครใจขอเขารับการบําบัดรักษา โดยจะสนับสนุนการบําบัดรักษา
ตามอํานาจหนาที่
4.2.5 การดําเนินการตอผูคา ผูคาทุกระดับในตําบลจะใหมาตรการทางกฎหมายที่เฉียบขาด ดวยการนํา
มาตรการยึดทรัพย และกฎหมายปองกันการฟอกเงินมาใชประกอบการดําเนินคดี รวมทั้งใชมาตรการทางสังคม
ทุกรูปแบบเขามากดดัน ตองผสมผสานและรวมกันทั้งฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน รวมกันจับกุมผูคาอยาง
ตอเนื่อง
4.3 การประสานงาน
การดําเนินการตามโครงการ จะเนนการประสานงาน ประสานความรวมมือกับทุกฝาย ทั้ง
ฝายปองกัน ฝายบําบัดรักษา ทั้งภาครัฐ เอกชน หมูบาน และชุมชน ประชาชนทุกฝาย และที่สําคัญยิ่งคือ ตําบล
จะตองกระตุน เรงเราใหเกิดเปนกระบวนการหรือประชาคมของตําบล
5. ระยะเวลาในการดําเนินการ
หวงเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2544 – กันยายน 2545 ทั้งนี้ไดกําหนดประกาศ
สงครามยาเสพติดอยางเปนทางการในวันที่ 15 ตุลาคม 2544 เปนตนไป
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6. งบประมาณ
งบประมาณในการดําเนินการใชงบประมาณปกติของหนวยและงบประมาณที่ไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
6.1 งบประมาณจากศูนยปองกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย
6.2 งบประมาณปกติของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
6.3 งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย , เทศบาลเมืองเชียงราย , องคการ
บริหารสวนตําบล (ตําบลเปาหมาย )
6.4 งบประมาณจากภาคเอกชน หรือหนวยงานอื่น ๆ สนับสนุน
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
ศูนยปองกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย
ศูนยปองกันปราบปรามยาเสพติด ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
ศูนยปองกันปราบปรามยาเสพติดอําเภอ ทุกอําเภอ กิ่งอําเภอ
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ขาราชการ พอคา ประชาชน รวมมือรวมใจกันประกาศสงครามยาเสพติดและแกปญหายาเสพติด
ดวยความซื่อสัตย จริงใจ และไมเกี่ยวของกับยาเสพติด อีกทั้งประชาชนไดรับทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด ไม
เกี่ยวของกับยาเสพติด และใหความรวมมือการทางราชการในการแจเบาะแสขบวนการคายาเสพติด
8.2 หมูบาน / ชุมชน เกิดการประชาคมที่เขมแข็ง โดยประชาชนสามารถเปนแกนนําในการแกปญหา
ยาเสพติดระดับหมูบาน/ชุมชน และสรางแนวรวมใหกวางขวาง โดยผูนําทองถิ่น องคกรภาครัฐ และเอกชน
ตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ ฝายปกครองรวมปฏิบัติ
8.3 ขบวนการคา ผูคา ตัวการ ผูสนับสนุนการคายาเสพติด ในหมูบาน/ชุมชน ถูกปราบปรามจับกุม
แลถูกดําเนินการโดยใชมาตรการยึดทรัพย การปองกันปราบปรามการฟอกเงิน อีกทั้งผูคาถูกสังคมกดดันจน
ตองละเลิกพฤติกรรม
8.4 การแพรระบาดของยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ลดระดับความรุนแรง
เหลือระดับปานกลาง
8.5 ผูเสพยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน หมดสิ้นไป โดยสมัครใจเขารับการบําบัดรักษา
9. การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล เพื่อรับทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอขัดของ รวมทั้งความคืบหนาใน
การดําเนินการเพื่อนํามาปรับปรุง แกไข พัฒนาโครงการ โดยกําหนดเปน 4 หวงคือ
หวงที่ 1 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2544
หวงที่ 2 ตั้งแต 1 มกราคม 2545 ถึง 31 มีนาคม 2545
หวงที่ 3 ตั้งแต 1 เมษายน 2545 ถึง 30 มิถุนายน 2545
หวงที่ 4 ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2545 ถึง 30 กันยายน 2545
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ผูเสนอโครงการ
พลตํารวจตรี
( วุฒิ วิทิตานนท )
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
ผูอนุมัติโครงการ
( นายรุงฤทธิ์ มรกพงศ )
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
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ตอนที่ 9 ผลการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ตามประกาศสงครามกับผูคายาเสพติด

ของ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
หวงระยะแต 23 ต.ค. 2544 – 25 ก.ค. 2546 ( 632 วัน )
1. ดานการปองกัน
1.1 แจกจายใบปลิว ฉบับที่ 1-3 จํานวน 300,000 แผน โปสเตอรประกาศสงคราม ฉบับที่ 1-3
จํานวน 300,000 แผน เพื่อติดในพื้นที่เนนบานเปาหมายหรือบริเวณใกลเคียง , ประกาศ
สงครามฉบั บ ที่ 4ประกาศสื บ จั บ ผู ต อ งหาที่ ห ลบหนี ห มายจั บ คดี ค วามผิ ด เกี่ ย วยาเสพติ ด
จํานวน 33,600 แผน , ประกาศสงครามฉบับที่ 5 ประกาศขั้นแตกหัก จํานวน 100,000 แผน
1.2 แจกจายเทปประกาศสงครามฯ มวน 1 – 3 เพื่อประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ใช
รถยนต สายตรวจเปดตามยา นชุมชน สถานศึก ษา ออกประกาศเสีย งตามสายทุก หมูบา น
จํานวน 2,500 มวน
1.3 จัดตั้งตูแดงหนาบานเปาหมายหรือบริเวณใกลเคียง รวมเปน 788 จุด
1.4 จัดทําประชาคมหมูบานเกี่ยวกับการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ตําบลเปาหมาย
รวมเปน 1,562 หมูบาน
1.5 สํารวจขอมูลผูมีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติดไดรับแจงวามีขาราชการพัวพันยาเสพติด
จํานวน 65 ราย แยกเปน
ขาราชการตํารวจ 23 ราย ยุติบทบาท 13 รายอยูในระหวางสืบสวนขอเท็จจริง 10 ราย
ขาราชการทหาร 4 ราย ยุติเรื่อง 4 ราย
ขาราชการครู
2 ราย ยุติเรื่อง 2 ราย
กํานัน
6 ราย ยุติเรื่อง 2 รายอยูระหวางสืบสวน/จับกุม 1 ราย ระหวางสืบสวน
ขอเท็จจริง 5 ราย
ผูใหญบาน
14 ราย ยุติเรื่อง 3 ราย อยูระหวางสืบสวน/จับกุม 6 ราย อยูระหวางสืบ
สวนขอเท็จจริง 5 ราย
สารวัตรกํานัน
2 ราย อยูระหวางสืบสวนขอเท็จจริง 2 ราย
9 ราย ยุติเรื่อง 2 ราย อยูระหวางสืบสวน/จับกุม 3 ราย อยูระหวางสืบ
สมาชิก อบต.
สวนขอทเจจริง 4 ราย
สมาชิกสภาเทศบาล 3 ราย ยุติเรื่อง 2 ราย อยูระหวางการสืบสวน/จับกุม 1 ราย
สมาชิกสภาจังหวัด 1 ราย อยูระหวางสืบสวน/จับกุม 1 ราย
ปลัด 1 ราย ยุติเรื่อง 1 ราย
รวมยุติเรื่อง 29 ราย อยูระหวางสืบสวนจับกุม 12 ราย และอยูระหวางสืบสวน
ขอเท็จจริง 24 ราย
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- ผูจําหนายทั้งสิ้นที่อยูในสารบบขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2546 ยอดรวม 2,326 ราย เปน
รายสําคัญ 280 ราย , รายยอย 2,046 ราย เชียงรายผูเสพมีขอมูลทั้งหมดรวม 3,265
คน
ผลลัพธของงาน
• มีผูคาสมัครใจเลิกคาโดยแสดงความจํานงตอนายอําเภอ และ สถานีตํารวจภูธร ตามประกาศ
23 ต.ค. 44 ถึง 31 ม.ค. 46 มีจํานวน 578 ราย และมีผูสมัครใจเลิกคาเพิ่มเติมอีกจนถึงปจจุบัน เปน
จํานวน 1,022 คน รวมมีจํานวนผูเลิกคาทั้งหมดเปนจํานวน 1,600 คน
• มีผูเสพเลิกเสพโดยแสดงความจํานงเขารับการบําบัดรักษา ตามประกาศ 23 ต.ค. 44 ถึงวันที่
31 ม.ค. 46 มีทั้งสิ้น จํานวน 6,222 คน และมีผูสมัครใจบําบัดรักษาเพิ่มเติมอีกจนถึงปจจุบัน เปน
จํานวน 2,151 คน รวมมีจํานวจผูสมัครใจบําบัดทั้งหมดเปนจํานวน 8,373 คน
• หมูบานที่ไดจัดทําประชาคม เลิกคา เลิกเสพทั้งอําเภอ คือ กิ่งอําเภอดอยหลวง
• ตู ปณ.123 ไดรับแจงขาวสาร จํานวน 224 ฉบับ ดําเนินการสั่งการสืบสวนแลว 224 ฉบับ
ตรวจสอบแลวมีพฤติการณตามที่รับแจงและจับกุมไปแลว 30 ราย เปน พ.ร.บ.ฟอกเงิน 1 ราย ไมมี
พฤติการณขอยุติเรื่อง 10 ราย ไดทาํ การสืบสวนและตรวจคนแลวไมพบสิ่งของผิดกฎหมาย 21 ราย
ยึดทรัพยตรวจสอบ 1 ราย อยูระหวางสืบสวนติดตามพฤติการณเพื่อทําการจับกุมยังไมทราบผล 142
ราย
2. ดานการปราบปราม

2.1 จับกุมขาราชการ, เจาหนาที่ของรัฐ รวม 47 ราย ดังนี้
2.1.1 ขาราชการตํารวจ 15 ราย
2.1.2 ทหาร 11 ราย
2.1.3 เจาหนาที่ อบต. 8 ราย
2.1.4 ผูใหญบาน 7 ราย (ตาย 1 ราย)
2.1.5 ผูชวยผูใหญบาน 5 ราย(ตาย 1 ) 2.1.6 ขาราชการครู
1 ราย
2.2 จับกุมผูตองหาคดีจําหนาย และครอบครองเพื่อจําหนาย จํานวน 1,101 คดี
ผูตองหา จํานวน 1,450 คน พรอมของกลาง ( จับกุมชาวตางชาติที่มากระทําความผิดในพื้นที่ 136
คน ออสเตรเลีย 2 คน , ฝรั่งเศส 2 คน , ลาว 11 คน , พมา 119 คน , จีน 1 คน , สเปน 1 คน จับกุมผู
ที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดเขามากระทําความผิดในจังหวัดเชียงราย จํานวน 213 คน )
จับกุมผูตองหาขอหาเสพ 648 คดี
ผูตองหา 648 คน
จับกุมขอหาครอบครอง 611 คดี
ผูตองหา 639 คน
จับกุมขอหาผลิต
7 คดี
ผูตองหา 7 คน
จับกุมขอหานําเขา
1 คดี
ผูตองหา 1 คน
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ผลลัพธของงานดานการปราบปราม
• สามารถทําการจับกุมยาเสพติดไดดังนี้
(1) ยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา)
จํานวน
10,296,222
เม็ด
(2) ยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) ชนิดผง น้ําหนักประมาณ
3,949.632 กรัม
(3) ยาเสพติดใหโทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน น้ําหนักประมาณ
7,400
กรัม
(4) ยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เฮโรอีน) จํานวน
2,397.48 กรัม
(5) ยาเสพติดใหโทษประเภท 2 (ฝนสุก)
จํานวน
451,789.53 กรัม
(6) ยาเสพติดใหโทษประเภท 2 (ฝนดิบ)
จํานวน
54,833.47 กรัม
(7) ยาเสพติดใหโทษประเภท 2 (เมล็ดฝน) จํานวน
5,586 กรัม
(8 ) ยาเสพติดใหโทษประเภท 5 (กัญชา)
จํานวน
14,411.32 กรัม

• เสนอเรื่องขอยึดทรัพยตาม พ.ร.บ.มาตรการยึดทรัพย พ.ศ.2534 จํานวน 124
ราย มีทรัพยสิน ดังนี้
(1) ที่ดิน ,บาน/ที่ดิน เสนอ ป.ป.ส.จํานวน 253 แปลง/หลัง
(2) ยานพาหนะรถยนต
จํานวน 245 คัน
(3) รถยนตบรรทุก 10 ลอ จํานวน 10 คัน , รถบรรทุก 6 ลอ จํานวน 5 คัน , รถขุดตักแบลกโฮ
6 คัน , รถแทรกเตอร จํานวน 4 คัน , รถโดยสารขนาดใหญ(ทัวร) จํานวน 9 คัน , เรือ 2 ลํา ,
จักรยาน 1 คัน
(4) รถจักรยานยนต
จํานวน
118 คัน ( จับยานพาหนะอีก 141 คัน )
(5) ทองคํา เสนอ ป.ป.ส. น้ําหนักประมาณ 3,103.82
กรัม
(6) เงินสด
จํานวน
9,115,947
บาท
112,716,340 บาท
(7) อายัดเงินในบัญชีธนาคาร จํานวน
(8) เครื่องเงิน น้ําหนักรวม
15,546
กรัม
(9) วัว
จํานวน
449
ตัว
(10) หมู
จํานวน
231
ตัว
(11) นกกระจอกเทศ
จํานวน
3
ตัว
(12) เรือยนต(เรือติดเครื่องหางยาว)จํานวน
2
ลํา
(13) ที่สวนที่มีผลผลิต เนื้อที่ประมาณ
948
กวาไร
(14) ทรัพยสินอื่น ๆ อีก จํานวน
836
รายการ
รวมมูลคาทรัพยสินทั้งหมดราคาประมาณกวา 547
ลานบาท
• เสนอขอใช พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จํานวน 8 ราย รวมทรัพยสิน
ประมาณ 29 ลาน บาทเศษ
• จับกุมทําลายเครือขาย จํานวน 47 เครือขาย ผูตองหา 230 คน (ตาย 3 ราย)
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ตอนที่ 10 ตัวอยางบันทึกขออนุมัติหมายจับความผิดบานฟอกเงิน

( คํารอง )
ขอหมายจับ
รับคํารอง
เรียกสอบ

ศาล
วันที่

๙

ที่
จังหวัดนราธิวาส
เดือน

ธันวาคม

/ ๒๕ ๔๘
พุทธศักราช ๒๕

๔๘

ผูพิพากษา

ขาพเจา
อายุ ๓๘
ตําบล
โทรศัพท

ความอาญา
ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติสวนหนา
ผูรอง
(พ.ต.ท.แวสาแม สาและ )
พันตํารวจโทแวสาแม สาและ ตําแหนง รอง ผกก.(สส) สภ.อ.สุไหงโกลก

ป อาชีพ รับราชการ สถานที่ทํางาน สถานีตํารวจภูธรอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
สุไหงโก-ลก
อําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัด
นราธิวาส
๐๙-๔๖๖๑๒๕๒
ขอยื่นคํารองออกหมายจับตอศาล ดังมีขอความที่จะกลาวตอไปนี้
ขอ ๑. ดวย
ปรากฏเปนที่แนชัดวานายมะนอ สาฆอ กับพวกรวม ๙ คน
สนับสนุน
ชวยเหลือเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ปรากฏจากการสืบสวน / สอบสวนวา
ขอมูลประกอบการขออนุมัติจับกุม
บันทึกที่ สภ.อ.สุไหงโก-ลก
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘
๑. ความเปนมาของเครือขาย “ นายมะนอ สาฆอ “
๑.๑ ดวยสํานักงาน ป.ป.ส., ศตส.ภ.๙, บช.ปส. ไดติดตามขบวนการคายาเสพติดใหพื้นที่อําเภอ
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มาเปนเวลานาน เครือขายของ “ นายมะนอ สาฆอ “ เปนเครือขายผูคายาเสพติดราย
รายสําคัญในพื้นที่ที่มีขบวนการซึ่งเปนภรรยา บุตร และผูรวมเครือขายมากกวา ๓๐ คน ซึ่งทุกหนวยที่ทํางานดานยา
เสพติดมีประวัติของนายมะนอ สาฆอ สอดคลองตองกันโดยเฉพาะนายมะนอ สาฆอ เปนบุคคลที่ ศตส.จว.และ
ศตช.ไดขึ้นบัญชีนักคารายสําดัญ
๑.๒ จากเหตุการณการกอความไมสงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต ปรากฎเปนที่แนชัดวา “ ขบวน
การคายาเสพติด ขบวนการคาของผิดกฎหมาย “ เขาไปเกี่ยวของสัมพันธสนับสนุนการกอความไมสงบ กลาวคือ สวน
หนึ่งของผูติดยาเสพติดเปนผูกอความไมสงบ เชน ปดลอม,ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ กลุมผูคานายทุนใหญ
ใหการชวยเหลือสนับสนุนขบวนการกอความไมสงบอยางลับๆ ตัวอยางเชน เหตุการณจับกุม นายกิตติศักดิ์ ดอรอเฮง
และไดยึดทรัพยสิน ซึ่งมี โรงน้ําแข็ง, บานพัก สรางความไมพอใจใหกับขบวนการผูกอความไมสงบปรากฎวาวันรุงขึ้น
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เจาหนาที่ตํารวจ อําเภอสุไหงปาดี ๒ นาย ไดแก
- ส.ต.ต.สมชาย ไขสะ
- ส.ต.ต.สมคิด รมทอง
ไดถูกระเบิดเสียชีวิต แสดงใหเห็นวาการกอความไมสงบเกี่ยวของกับเครือขายของผูตองหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน
๑.๓ การจับกุมเครือขายของ “ นายมะนอ สาฆอ “ ทราบวาตระกูลของนายมะนอ สาฆอ ได
รวมหัวกันคายาเสพติดเปนอาชีพหลักโดยไมมีอาชีพอื่นใดเลย ทั้งบิดา มารดา บุตร และลูกนองทําการคายาเสพติด
อยางเปนล่ําเปนสัน พฤติการณดังกลาวไมเกรงกลัวกฎหมายบานเมืองโดยเฉพาะนายมะนอ สาฆอ มีอาชีพขับรถตู
รับจางวิ่งเสนทางอําเภอสุไหงโก-ลก-อําเภอหาดใหญ เพียงอยางเดียว แตปรากฎวามีทรัพยสินมากมายเกินกวาอาชีพ
สุจริตที่เปนอยู
ปรากฎหลักฐานอยางชัดเจนวาเครือขายของนายมะนอ สาฆอ มีรายไดจากการคายาเสพติดเพียงอยาง
เดียว โดยไมมีอาชีพอื่นใด ดังจะเห็นไดจากหนังสือรายงานจากสรรพากรพื้นที่ อําเภอสุไหงโก-ลก ตามหนังสือที่ กค.
๐๗๒๐.๐๒๑๒/๑๕๐๕ ลงวัที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ ยืนยันวา
๑. นายมะนอ
สาฆอ
อายุ ๕๕ ป
๒. นางแวตีเมาะ แวยูโซะ
อายุ ๔๓ ป
๓. นางสุริสา
สาฆอ
อายุ ๒๙ ป
๔. นางสูไฮลา สาฆอ
อายุ ๒๘ ป
๕. นางสุริยา
สาฆอ
อายุ ๒๓ ป
๖. นายอัสลัน
แวดาโอะ
อายุ ๓๐ ป
๗. นายเดชา
สุหลง
อายุ ๒๘ ป
๘. นายอัสมี
เศวตศาสน อายุ ๒๕ ป
ทั้ง ๘ คน ไมเคยยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีรายไดบุคคลแสดงวาไมมีเงินรายไดเพียงพอที่จะยื่นแสดงรายการเสีย
ภาษี
๒. การจับกุมเครือขาย “ นายมะนอ สาฆอ”
นายมะนอ สาฆอ กับภรรยาและบุตรทําการคายาเสพติดกอนป พ.ศ.๒๕๔๐ จนถึงปจจุบัน มีทรัพยสินที่
ไดจากการคายาเสพติดเปนจํานวนมากและไดนําเงินที่ไดจากการคายาเสพติดไปเก็บไวในธนาคารใชชื่อของบุตรสาว
ทั้งสามคน เพื่อปกปดและอําพรางหรือนํามาซื้อรถเพื่อทําเปนรถรับจางและเปดรานเกมสใหกับนางสูไฮลา สาฆอ แม
จะมีธุรกิจปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินตางๆ แตก็ไมสามารถปกปดได เพราะเครือขายขบวนการคายาเสพติดนี้ มีฐานะ
ความเปนอยูเกินกวาการประกอบอาชีพสุจริต
ประการสําคัญ เจาหนาที่ตํารวจไดทําการสืบสวนจับกุมเครือขายของขบวนการคายาเสพติดกลุมนี้มาโดย
ตลอดและตอเนื่อง เคยจับกุมดําเนินคดีมาหลายคดีหลายครั้ง ก็ยังลักลอบคายาเสพติดอยูโดยไมเกรงกลัวกฎหมาย ดัง
ปรากฎรายละเอียดดังนี้
๒.๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๒ เจาหนาที่ตํารวจไดจับกุมนางอาซียะ บากา ซึ่งเปนภรรยาคนที่ ๒ ของ
นายมะนอ ฯ ตมคดีอาญาที่ ๗๓๔/๒๕๓๒ ในขอหา มียาเสพติดใหโทษ(เฮโรอีน) ไวในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ใน
ครั้ง
นั้นทราบวาเริ่มคา เฮโรอีน แตจับกุมไดเพียงครอบครอง ระหวางควบคุมตัวดําเนินคดีคดีอาญา ไดเสียชีวิตในเรือนจํา
จังหวัดนราธิวาส
๒.๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ เจาหนาที่ตํารวจไดจับกุมตัวนางสุนิสาหรือสุริสา สาฆอ กับ น.ส.สุริยา
สาฆอ พรอมยาเสพติด เฮโรอีน ในขอหา “ มียาเสพติดไวในครอบครองเพื่อจําหนายโดยผิดกฎหมาย ตามคดีอาญาที่
๒๑๓๘/๒๕๔๐ ศาลจังหวัดนราธิวาสสั่งจําคุก ๔ ป พนโทษออกมาก็ไมเข็ดหลาบ โดยศาลลงโทษจําเลยเพียง ๓ ป ๙
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เดือน ตามคดีดําเลขที่ ๕๔๒/๒๕๔๑ คดีแดงเลขที่ ๑๗๑/๒๕๔๕
๒.๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เจาหนาที่ตํารวจไดจับกุมตัวนายเดชา สุหลง และนางสูไฮลา สาฆอ
พรอมยาเสพติดเมทแอมเฟตามีน จํานวน ๒๖๙ เม็ด ในขอหา“มียาเสพติดไวในครอบครองเพื่อจําหนายโดยผิด
กฎหมาย”
คดีอยูระหวางพิจารณาในชั้นศาล แตไดรับการประกันตัวออกมาก็ยังคายาเสพติดอยูอีก (รายละเอียดเอกสารประกอบ
ผนวก ช )
๒.๔ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เจาหนาที่ตํารวจไดจับกุมตัวนายสันติ เจะสแม ไดพรอมยาบาของ
กลางจํานวน ๒,๕๗๕ เม็ด ในขอหา“ มียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจํานายโดยผิดกฎหมาย”
โดยนายสันติ ฯ ใหการรับสารภาพโดยใหการวาไดซื้อยาบาดังกลาวมาจากนางสุริยา สาฆอ กับนายอัสมี เศวตศาสน
ซึ่งนางสุริยา ฯ เปนบุตรสาวของนายมะนอ สาฆอ และเปนผูคายาเสพติดในเครือขายของนายมะนอ ฯ ดวย โดย
สามารถตรวจยึดทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด จํานวน ๓ รายการ มูลคา รวมกวา ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหา
หมื่นบาทถวน)
๒.๕ ไดตรวจคนบานเลขที่ ๓๕ ซอย ๒ ถนนทรายทอง ๑ ต./อ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ซึ่งเปนบานของ
นางสุริยา สาฆอ และนายอัสมี เศวตศาสน ซึ่งเปนสามี-ภรรยากัน พบยาบาจํานวน ๔๐๓ เม็ด พรอมเครื่องกระสุนปน
จํานวน ๕ นัด โดยนางสุริยา ฯ กับนายอัสมี ฯ ไดหลบหนีไปและเจาหนาที่ตํารวจไดออกหมายจับทั้ง ๒ คน ไวแลว และ
ผูตองหาทั้งสองหลบหนี ไดดําเนินการยึดทรัพยสินไดจํานวนมาก
๒.๖ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ เจาหนาที่ตํารวจไดเขาตรวจคนบานเลขที่ ๓๕ ซอย ๒ ถนนทรายทอง ๑
ตําบลสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และบานเลขที่ ๑๕,๑๖ ซอย ๒๑ ถนนประชาวิวัฒน ตําบล/
อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และบานเลขที่ ๙๘/๔๕-๔๖ ม.๑ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส
ไดยึดทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดกวา ๒๓ รายการ
๒.๗ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ เจาหนาที่ตํารวจไดทําการจับกุมตัวผูตองหาได ๒ คน คือ
๒.๗.๑ นายอัสลัน แวดาโอะ (นายอัสลัน ฯ เปนสามีของนางสุริสา สาฆอ และเปนลูกเขยของ
นายมะนอ สาฆอ )
๒.๗.๒ จ.ส.ต.สมศักดิ์หรืออัลฟารีด แวดีซา
พรอมยาบาของกลางรวม ๙๔๐ เม็ด และยาบาแตกละเอียดจํานวน ๒๐ กรัม และไดทรัพยสินจากเครือขายของนาย
มะนอ สาฆอ ที่ไดมาจากการคายาเสพติดและทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดมากกวา ๓๐ รายการ มูลคาทรัพย
สินที่ยึดไดรวมกวา ๓๐ ลานบาท
๒.๘ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ เจาหนาที่ตํารวจไดเขาตรวจคนบานของนายเดชา สุหลง และนาง
สูไฮลา สาฆอ ซึ่งทั้งสองเปนสามีภรรยากัน และนางสูไฮลา ฯ เปนบุตรสาวของนายมะนอ สาฆอ และพบพยานหลัก
ฐานยึดทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด หรือไดมาจากการคายาเสพติด รวม ๓๐ รายการ
๒.๙ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ เจาหนาที่ตํารวจไดทําการตรวจยึดรถยนตตูของนางสุริสา สาฆอ
ซึ่งเปนภรรยาของนายอัสลัน แวดาโอะ ผูตองหาคดีมียาบาไวในครอบครองเพื่อจําหนาย ฯ และมีอาวุธปนและเครื่อง
กระสุนปนไวในครอบครอง ฯ และพกพา ฯ
๒.๑๒ พนักงานสอบสวนไดรับรายงานการสืบสวนจากเจาหนาที่ตํารวจชุดสืบสวนของ สภ.อ.สุไหงโก-ลก
๒.๑๓ พนักงานสอบสวนไดรวบรวมภาพถายเกี่ยวกับทรัพยสินตางๆ เชน ทองรูปพรรณ,บาน,ที่ดิน ฯลฯ
พฤติการณของนายมะนอ สาฆอ กับพวกผูตองหารวม ๙ คนในจํานวน ๙ คน มีจํานวน ๗ คน เคยถูกจับกุม
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเปนความผิดมูลฐานของคดีฟอกเงิน ไดแก
๑. นางสุริสา
สาฆอ
อายุ ๒๙ ป
๒. นางสูไฮลา สาฆอ
อายุ ๒๘ ป
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๓. นางสุริยา
๔. นายอัสลัน
๕. นายเดชา

สาฆอ
แวดาโอะ
สุหลง

อายุ ๒๓ ป
อายุ ๓๐ ป
อายุ ๒๘ ป

๖. นายอัสมี
เศวตศาสน อายุ ๒๕ ป
๗. จ.ส.ต.สมศักดิ์ แวดีซา
อายุ ๔๔ ป
อีก ๒ คน ไดแกนายมะนอ สาฆอ ซึ่งเปนบิดาของนางสุริสา ฯ,นางสูไฮลา ฯ และนางสุริยา ฯ และนางแวตีเมาะ แวยูโซะ
ซึ่งเปนภรรยาของนายมะนอฯ เปนผูที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับทั้ง ๗ คน กลาวคือ นางสุริสา ฯ ,นางสูไฮลา ฯ เปนตน
ประกอบกับนายมะนอ สาฆอ กับนางแวตีเมาะ แวยูโซะ,นางสุริสา สาฆอ และนางสูไฮลา สาฆอ ไดไปเปดตูนิรภัย
นําทรัพยสิน โฉนดที่ดิน ทองคํา ไปซุกซอนไวเปนการชวยปกปด แหลงที่มาของทรัพยสินนั้น ผิดปกติวิสัยของปุถุชนทั่วไป
ที่จะมีทองคําไวเพื่อตกแตง
การกระทําของผูตองหาทั้ง ๙ คน กระทําผิดรวมกันคายาเสพติด จนร่ํารวย มีฐานะ มีทรัพยสิน จํานวนมาก
เทาที่ยึดและอายัดไว
๑. พบเงินสดในบัญชีของธนาคาร กวา ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาท)
๒. บาน ทรัพยที่ดิน จํานวนหลายหลัง
๓. ที่ดิน จํานวน ๑๘ แปลง ประมาณ ๓ ไร ๓.๑ ตารางวา คิดเปนเงินประมาณ ๑๐ ลานบาท
๔. ยานพาหนะรถยนต ทุกชนิดทั้งรถยนตเกง รถยนตกระบะ จํานวนหลายคัน
๕. ทรัพยที่เปนเครื่องใชประมาณ ๓ คัน รถบรรทุก
ประมาณการณทรัพยสินทั้งหมดกวา ๑๐๐ ลานบาท จากการตรวจสอบการเสียภาษีเงินไดทุกชนิด พบวา
ผูตองหา ๘ คน ไมเคยเสียภาษี คงเปนอาชีพที่ทํารายไดแตไมสามารถเสียภาษีได และเมื่อไดเงินมาแลว มีการโอน
การเปลี่ยนสภาพเงินที่ไดมาจากการคายาเสพติดไปซื้อที่ดิน ทรัพยสินอื่นๆ เปนการปกปดอําพรางที่แทจริงของการไดมา
นอกจากนี้ยังนําเงินที่ไดจากการคายาเสพติดไปซื้อบานที่หาดใหญ เพื่อปกปดซุกซอนไว สรางอาคารใหธนาคารอาคาร
สงเคราะหเชาหองตึกแถวเพื่อปกปดแหลงไดมาและหาประโยชนจากกิจการ กอสรางตึกแถว ที่บานซรายอ จํานวน ๒๐
หอง สรางบานเชาในซอยคอกไก จํานวน ๕ หลัง
การกระทําของนายมะนอ สาฆอ กับพวกผูตองหารวม ๙ คน ไดรวมกันคายาเสพติดโดยสมคบกันตั้งแต
๒ คนขึ้นไป เพื่อกระทําการคายาเสพติดและมีการชวยเหลือสนับสนุนกันเปนขบวนการ โดยทั้งหมดเกี่ยวของเปนเครือ
ญาติเดียวกัน คือเปน บิดา มารดา บุตร,ลูกเขย และเพื่อนสนิท และมีความสมพันธกันอยางใกลชิด มีการยักยายถายเท
โอนเงินไปมาระหวางเครือญาติ มีการเปดตูนิรภัยเพื่อซุกซอน ปกปด การไดมาของทรัพยสิน เกือบทั้งหมดถูกจับกุมเกี่ยว
กับยาเสพติดมาอยางตอเนื่องตั้งแตกอนกระทําผิดเมื่อ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๒ จนถึงการถูกจับกุมครั้งสุดทายเมื่อ
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ เปนการกระทําผิดฐาน รวมสมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และรวมกันฟอกเงิน
พ.ต.ท. แวสาแม สาและ
( แวสาแม สาและ )
รอง ผกก.(สส) สภ.อ.สุไหงโก-ลก/บันทึก
เปนการกระทําความผิดฐาน

ตามกฎหมาย

ฟอกเงิน

พระราชบัญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕

รายละเอียดขอมูลและพยานหลักฐาน ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้
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ขอ ๒. ผูรองประสงคจะทําการจับกุม นายมะนอ สาฆอ พรอมพวกรวม 9 คน
จึงขอใหศาลออกหมายจับ

นายมะนอ

สาฆอ พรอมกับพวกรวม 9 คน

ในการยื่นคํารองนี้ ผูรองไดมอบหมายให

มาดําเนินคดี

พ.ต.ท.แวสแม สาและ
ซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชา เปนผูนําคํารองมายื่นตอศาล

ตําแหนง

รอง ผกก.(สส.) สภ.อ.สุไหงโกลก

และ

หากศาลเรียกสอบถามเมื่อใด ผูรองพรอมจะมาใหศาลสอบในทันที
ผูรอง

เคย

ไมเคย รองขอใหศาล

ออกหมายจับบุคคลดังกลาว โดยอาศัยเหตุแหงการรองขอเดียวกันนี้ หรือเหตุอื่น (ระบุ)

และศาลมีคําสั่ง
ควรมิควรแลวแตจะโปรด
ลงชื่อ

ผูรอง
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ตอนที่ 11 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550
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ตอนที่ 12 ปญหาขอกฎหมายตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
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ตอนที่ 13 ตัวอยางการทําหนังสือไปยัง ปปส.ออกคำสั่งตรวจสอบทรัพยสินผูตองหา
และแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ทําการสอบสวน

พลตํารวจโท วุฒิ วิทิตานนท
คณะกรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิ) ในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
วุฒิการศึกษา
ประวัติการทํางาน

งานเขียน

- นรต.รุน 26 รปบ.(ตร.), รม.(มช.) , ป.รร.เสธ (ทอ.รุน 32)
- ผบ.หมวดโจมตี ตชด.จว.นาน, หน.ผ.1 บก.ตชด.ภาค 3, สวป.สภ.อ.เมืองพะเยา, สวส.สภ.อ.เมือง
เชียงใหม, สวญ.สภ.อ.จอมทอง, สวญ.สภ.อ.ฮอด จว.เชียงใหม, รอง ผกก.สส.บช.ภ.3, ผกก.กพ.
บก.อก.บช.ภ.3, ผกก.1 บก.อก.ภ.5, รอง ผบก.อก.ภ.5, ผบก.ภ.จว.พะเยา , ผบก.ภ.จว.เชียงราย ,
ผูชวย ผบช.ภ.5 และ รอง ผบช.ภ.5 , ผบช.ประจํา สง.ผบ.ตร.(ทนท.ประสานวาน นร.) , ผบช.
ประจํา สง.ผบ.ตร.(ทนท หน.ยศ.) , จตร.(สบ8) และ ผบช.ภ.4
- คูมือตํารวจในการเตรียมสอบเปน ร.ต.ต. , แนะแนวสอบเปน ร.ต.ต. , การสอบสวนคดีวินัย ,คําอธิบาย
พ.ร.บ. วินัยตํารวจ พ.ศ.2477 , คําอธิบาย พ.ร.บ.ตํารวจ พ.ศ.2521, การสอบสวนตรวจคนจับกุม , รวม
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ประมวลกฎหมายอาญา ฯลฯ
- การปองกันอาชญากรรมกับการบริการสาธารณะ , การใชมาตราการทางกฎหมายกับกระทําผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ , การสอบสวนคดียาเสพติด
- เคยบรรยายในหลักสูตร นพต.,หลักสูตร สว.ผบ.กอง,ผกก.,อบรมเปนนายตํารวจ,หลักสูตรสืบสวนสอบสวน
,หลักสูตรมวลชนสัมพันธ, รร.เสนาธิการทหารอากาศ, โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส, มหาวิทยาลัยพายัพ
และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง , เปนผูบรรยายใหความรูเกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวน และงานปองกันปราบ
ปรามอาชญากรรมใหกับ ขาราชการตํารวจ และหนวยงานอื่น ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรของ ตร. ฯลฯ

งานวิจัย
ผูบรรยาย

เกียรติประวัติ
2525
2528
2529
2530
2532
2533
2534
2541
2542
2543

2544
2545
2546

- โลจากชมรมผูสื่อขาวไทยรัฐภาคเหนือ “นายตํารวจประชาสัมพันธดีเดน”
- โลจากชาวบานแมหยวก จว.เชียงใหม “สืบสวนจับกุมคนราย”
- โลจากนายอําเภอจอมทอง จ.เชียงใหม “ประชาสัมพันธยอดเยี่ยม”
- โลจากชมรมผูใหญบาน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม “นักพัฒนาและการบริหารงานดีเดน”
- โลจาก บช.ภ.3 “นายตํารวจประชาสัมพันธดีเดน” “หัวหนาหนวยงานที่มีตํารวจวินัยดีเยี่ยม”
ประกาศชมเชย “นายตํารวจประชาสัมพันธดีเดน” “การจัดสํานักงานเรียบรอย”
- โลจากสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม “การใหบริการประชาสัมพันธและการพัฒนาดีเยี่ยม”
- โลจากสมาคมมัคคุเทศกเชียงใหม “ผูอุทิศตนบําเพ็ญสาธารณประโยชนแกวงการทองเที่ยว”
- ประกาศเกียรติคุณดีเยี่ยมจาก D.E.A. “ในฐานะสืบสวนจับกุมยาเสพติดดีเดน”
ประกาศเกียรติคุณดีเดนจาก ผบช.ภ.3 “ในฐานะปฏิบัติงานดีเดน”
- ประกาศชมเชยรวมกับกรรมการวางแผนเอเชี่ยนเกมสเปนผลสําเร็จ
- ประกาศเกียรติคุณดีเดนจาก ผบช.ภ.5 “ในฐานะวิทยากรชุดชุมชนสัมพันธ”
- ประกาศชมเชยจากแมทัพภาคที่ 3 “ในฐานะสนับสนุนและดําเนินการปองกันปราบปรามยาเสพติดดีเดน”
- หนังสือชมเชยจากเลขาธิการ ป.ป.ส. “ในฐานะเปนผูมีความรูความสามารถ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใน
การปองกันปราบปรามยาเสพติดจนไดผลเปนที่นาพอใจ”
- ประกาศเกียรติคุณจาก พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย ผบ.ตร.”ปฏิบัติงานปองกันยาเสพติดดีเดน”
- ไดรับโลเกียรติยศปราบปรามยาเสพติดดีเดน จาก ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
- ไดรับเกียรติบัตรจากสภาวัฒนธรรม จว.เชียงราย “มีผลงานดีเดนสาขาพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน
บําบัด ทุกข บํารุงสุข ใหกับประชาชน” พรอมจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของรัฐบาล
- โลประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเกาดีเดน มหาวิทยาลัยเชียงใหม สาขาบริหารราชการดีเดน
- ไดรับโล และเข็มเชิดชูเกียรติ “ นักรบพลังแผนดิน” จากฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิน ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
- ไดรับโล “องคกรยอดเยี่ยมดานการปราบปรามยาเสพติด” อันดับ 1 ในประเทศไทย จาก ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

