คํานํา

ขาพเจาไดรับการแตงตั้งจาก รอยตํารวจเอก ดร.เฉลิม อยูบํารุง รอง นายกฯ
รัฐมนตรี ใหเปนทีปรึกษาสํานักงานปองกันปราบปรามยาเสพติด และยังไดรับการ
แตงตั้งใหทําหนาที่ อนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน สํานักงานปองกันปราบปราม
ยาเสพติ ด ภาค ๕ มาเป น เวลากว า ๑๐ ป แม จ ะเกษี ย รอายุ ร าชการแล ว ยั ง ได รั บ
มอบหมายใหทําหนาที่นี้จนถึงปจจุบัน อีกทั้งสํานักงานตํารวจแหงชาติก็ยังแตงตั้งให
ขาพเจาเปนอาจารยบรรยายในหลักสูตร บริหารงานตํารวจชั้นสูง หลักสูตรผูกํากับการ
หลักสูตรสารวัตร และหลักสูตรฝายอํานวยการ มาจนถึงทุกวันนี้
ข า พเจ า ถื อ ว า เป น การให เ กี ย รติ อ ย า งสู ง ที่ สํ า นั ก งานป อ งกั น ปราบปราม
ยาเสพติ ด และสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ยั ง เชื่ อ มั่ น และไว ว างใจในความรู
ความสามารถของขาพเจาที่ยังไดทําหนาที่อันสําคัญยิ่ง
ในครั้งหลังสุดไดรับมอบหมายใหบรรยายใน “หลักสูตร การอบรมพนักงาน
เจาหนาที่ ของสํานักงานปองกันปราบปรามยาเสพติดภาค ๗” ในหัวขอ “เทคนิคใน
การสอบสวนขยายผลและการทําสํานวนการตรวจสอบทรัพยสิน” ดังนั้น เพื่อใหผูเขา
รับการอบรมมีคูมือในการศึกษาคนควาและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ จึงได
รวบรวมจัดทํา เอกสารประกอบคําบรรยายวิชาดังกลาว แตเนื่องจากขาพเจามีเวลา
รวบรวมอั น จํ า กั ด การรวบรวมจั ด ทํ า หนั ง สื อ เล ม นี้ จึ ง อาจไม ค รบถ ว นสมบู ร ณ
เทาที่ควร จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และกรุณาแจงขอผิดพลาดใหทราบก็จักขอบคุณ
ยิ่ง หากหนังสือเลมนี้มีสวนดีอยูบางขาพเจาขอมอบใหดวงวิญญาณของ บิดา มารดาผู
ล ว งลั บ ไปแล ว ที่ ทํ า ให ข า พเจ า ประสบความสํ า เร็ จ ในชี วิ ต ราชการและประสบ
ความสําเร็จการประกอบธุรกิจสวนตัวเจริญรุงเรืองมาจนถึงทุกวันนี้
พลตํารวจโท วุฒิ วิทิตานนท
( วุฒิ วิทิตานนท )
19 มกราคม 2555
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บทที่ 1
แนวทางการสืบสวนสอบสวนขยายผล
ในคดียาเสพติด
ตอนที่ 1 กลาวนํา
1.1ในการปราบปรามยาเสพติดที่ผานมา ไมวาจะเปนกัญชา เฮโรอีน มอรฟน ยาบา
จะเห็นไดวาเจาหนาที่ตํารวจ สามารถจับกุมไดปริมาณยาเสพติดเปนจํานวนมาก แตการแพรระบาด
ของยาเสพติดก็หาลดนอยลงไปไม ทั้งนี้เพราะปญหาที่สําคัญคือ ผูผลิต นายทุนสวนใหญจะไมถูก
จับกุม ผูที่ถูกจับกุมจะเปนผูที่ไปรับซื้อชวงมาเพื่อนําไปขาย หรือเปนผูที่รบั จางขนยาเสพติด หรือเปน
คนขายยาเสพติดรายยอยหรือบางครั้งก็เสพดวยขายดวย จากสถิติการจับกุมและดําเนินคดี เฉพาะ
ยาบาถาคิดผลงานในเชิงปริมาณแลวเจาหนาที่ทุกฝายสามารถจับกุมเพิ่มขึ้นทุกป แตการผลิต การ
จําหนาย และการแพรระบาดก็หาไดลดลงไม เปนคําถามสําคัญที่จะตองหาคําตอบใหได
ในทัศนะของผูเขียนเห็นวา ผูผลิตหรือนายทุนหรือตัวการใหญ "คือพอคา" การคาขายนั้น
หากมีการขาดทุนก็ตองพยายามหาวิธีที่จะใหไดทุนคืน เชน พอคายาเสพติด ยาบา หากถูก
จับกุมมากเทาใด ครั้งตอไปก็ตองผลิตมากขึ้น 2-3 เทาตัวเพื่อที่จะไดทุนคืน และจะตองผลิต
หรือคามากกวาที่ถูกจับกุมเพื่อที่จะไดกําไรเพิ่มขึ้น ประกอบกับการคายาเสพติดหรือยาบามีกําไร
ดีมาก ตนทุนการผลิตเม็ดละไมเกิน 5 บาท จําหนายขายสงเม็ดละ 15 -20 บาท ขายปลีกเม็ดละ 50100 บาท เมื่อเปนเชนนี้จึงมีผูคายาบาเพิ่มมากขึ้น การปราบปรามรายใหญมิไดหมายถึงการแพร
ระบาดหรือการขายรายยอยจะลดลง ดังนั้นจึงเห็นการจับกุมยาบาครั้งละ 1 แสน - ลานกวาเม็ดขึ้นไปมี
มากขึ้น จนเปน
เรื่องปกติหรือเปนขาวธรรมดาไป
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
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เปนเรื่องที่สําคัญยิ่งที่จะทําใหงานปองกันปราบปรามยาเสพติดบรรลุเปาหมายที่วางไว
ทํางานนี้ไดครบวงจรดีที่สุดก็คือ “ตํารวจ” นั่นเอง

และผูที่จะ

ตอนที่ 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" ดังนั้น การ
สืบสวน ตรวจคน จับกุม สอบสวน ขยายผล การทําลายเครือขาย และการยึดทรัพยสินของ
ผูคาที่ไดจากการคายาเสพติด จึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ที่จะตองดําเนินการใหครบวงจร
2.2 แนวคิดของผูเขียนในการปรับกลยุทธที่จะลดการแพรระบาดใหนอยลงไดนั้น เห็นวาทุก
คนควรจะตองเพงเล็ง "ผูคารายยอย" กับ "ผูคารายกลาง" หมายถึง ผูที่คาที่จําหนายยาเสพติด
ใหกับผูเสพ กลุมผูคากลุมนี้ คือตัวจักรสําคัญที่กระจายอยูทั่วทุกหัวระแหงมีทั้งพอคา ประชาชน
นักเรียน นักศึกษา ขาราชการทุกฝายกํานันผูใหญบาน หรือแมแตตํารวจบางคน ก็ยังเปนผูขายราย
ยอยเสียเอง ผูคารายยอยบางคนขายยาบาเพราะติดยาบาก็เลยตองเปนตัวแทนจําหนายยาบาดวย
หรือมีการจําหนายแบบขายตรง(Direct Sale) ปญหานี้แพรระบาดสูสถานศึกษาทําใหเกิดปญหา
ยุงยากตอการปราบปรามมาก เมื่อจับกุมไดตองพยายามขยายผลไปยังรายกลาง รายใหญ และเพียร
พยายามทําการสืบสวนหาทรัพยสินที่ไดจรากการคา แลวทําการยึดหรือตรวจสอบทรัพยสิน จึงจะทํา
ผูคาเหลานี้เกรงกลัว เพราะกลัวถูกยึดทรัพยสิน
ผูเขียนเคยดํารงตําแหนง สวญ.สภ.อ.จอมทอง ชวงป 2527-2531 ในชวงนั้นการแพรระบาด
เฮโรอีนมีสูงมาก
แตนโยบายหลักที่ผูเขียนประกาศใชคือ "ในทองที่ สภ.อ.จอมทอง จะมีผูขาย
ยาเสพติดไมได ตํารวจผูใดที่ไมมีขีดความสามารถที่จะสืบสวนหาตัวผูขายยาเสพติดรายยอยไดยอมถือ
วาเปนตํารวจที่ขาดประสิทธิภาพในวิธีสืบสวน เพราะการสืบสวนหาผูขายรายยอยเปนการสืบสวนหา
ขอมูลที่งายที่สุดโดยไมตองใชวิธีการหรือเทคนิคการสืบสวนที่สลับซับซอน ยากแตเพียงจะทําอยางไร
หรือใชวิธีการใด จึงจะสามารถจับกุมผูขายใหไดเทานั้นเอง"
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ดังนั้นระหวางที่ผูเขียนปฏิบัติหนาที่อยู ผูขายรายยอยจึงเกรงกลัวการปฏิบัติงานอยางจริงจัง
ของเจาหนาที่ตํารวจเปนอยางมาก ทําใหการปราบปรามไดผลดียิ่ง ขณะเดียวกันก็ตองดูแลชวยเหลือ
บําบัดรักษาผูที่ตกเปนทาสของยาเสพติดอีกดวย ประชาชน และชุมชนก็จะออกมารวมกันตอตานผูคา
แจงขาวสารใหตํารวจ สังคมจะกดดันไมคบหาสมาคมดวย ผูนําทองถิ่น พระสงฆ ครู ฯลฯ จะรวมกัน
กดดันผูคาในรูปแบบตาง
ๆ
ขณะเดียวกันตํารวจก็จะกดดันโดยมีการตรวจคนบานพัก
ยานพาหนะ
ของผูคาเปนประจํา ใหสายตรวจออกไปตรวจตราในยานที่มีการจําหนายใหบอยครั้ง นําจุดตรวจไปไว
ณ จุดนั้น ใหมีคณะกรรมการปองกันปราบปรามยาเสพติดประจําหมูบาน ใหชุมชนคิดเองทําเอง ฝาย
ทางราชการ ไดแก ตํารวจ โรงพยาบาล ฝายปกครอง ใหการสนับสนุนเปนที่ปรึกษาทําใหงานดังกลาว
ไดผลดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันผูเสพใหถือเปนผูปวยเพราะกฎหมายก็ใหโอกาสอยูแลว ดังนั้นผูเขียนได
รวมกับทางโรงพยาบาลจอมทองเปดคลีนิครักษาผูเสพ และยังไดเปดสถานรักษาแบบแผนโบราณขึ้นมา
อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังไดทําการรณรงคใหชาวเขาเลิกปลูกฝน นําเมล็ดฝนมามอบใหทางราชการ ไดมีการ
สนับสนุนการพัฒนาอาชีพใหชาวเขาปลูกพืชอื่นทดแทนฝนตามโครงการที่ ป.ป.ส. และโครงการหลวง
เขาไปดําเนินการจนสามารถทําใหอําเภอจอมทองปลอดจากการปลูกฝนในที่สุด จนไดรับคําชมเชยจาก
หนวยงานทั้งในประเทศและนอกประเทศมีหนวยงานทั้งในและนอกประเทศขอเขาไปดูงานมากมาย แต
ในชวงนั้นยังไมมี พ.ร.บ.มาตรการยึดทรัพย พ.ศ.2534 จึงมีไดทําการตรวจสอบทรัพยสินเชนปจจุบัน
อยางไรก็ตามเมื่อกฎหมายนี้ออกมาบังคับครั้งแรกนั้น ผูมีอํานาจในการสอบสวนคดีอาญาในความผิด
เกี่ยวกับ การชวยเหลือสนับสนุน ตาม ม.6 และสมคบ ตาม ม.8 นั้น มีเพียงพนักงานสอบสวน บช.ปส.
จนกระทั่งป พ.ศ.2541 ผูเขียนดํารงตําแหนง รอง ผบก.อก.ภ.5 ทําหนาที่หัวหนา ฝอ.ศตส.ภ.5 เห็นการ
แพรระบาดของยาบารุนแรงมากขึ้น นักคาไมเกรงกลัวความผิด และการตรวจสอบทรัพยสินในสวน
ภูมิภาคแทบไมไดดําเนินกากรเลย จึงไดเสนอขอแกไขระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ขอใหพนักงาน
สอบสวนทั้ง ภ. และ น.มีอํานาจสอบสวนดําเนินคดีในความผิดตามกฎหมายดังกลาวไดดวย ใชเวลา
ประมาณ 1 ป จึงแกไขสําเร็จ เมื่อป พ.ศ.2542
หลังจากแกไขระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีเรียบรอย
ผูเขียนวางแผนจับกุมและใช
มาตรารตรวสอบทรัพยสินคดีแรก โดยไดวางแผนใหชุดปราบปรามยาเสพติด ศตส.ภ.5 เขาจับกุม
พรอมยึดทรัพยสิน 2 สามีภรรยานักคารายกลางในพื้นที่ สภ.อ.เมืองเชียงใหม เพื่อตองการทําเปนคดี
ตัวอยางใหตํารวจ ภ.และ น. ไดนําไปเปนแบบอยาง พนักงานสอบสวนสรุปสํานวนมีความเห็นสั่งฟอง
ผูตองหาทั้ง 2 แตเมื่อถึงอัยการ อัยการกลับสั่งฟองเพียงสามี สั่งไมสั่งฟองภรรยา ตองปลอยตัวภรรยา
ทําใหเกิดปญหาทรัพยสินที่ยึดมา เพราะในสวนที่เปนของภรรยาหกากไมสารถพิสูจนวาเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด ก็ตองคืนทั้งหมด ผูเขียนขอให ผบก.ภ.จว.เชียงใหม เรียกสํานวนมาตรวสอบ พบวา
พนักงานสอบสวนทําสํานวนไมรัดกุมไมสอบสวนตามที่ ภ.5 แนะนํา จึงตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
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ผูเขียนกัดไมปลอย สั่งให ชป.ศตส.ภ.5 ทําการสืบสวนสะกดรอย ติดตามพฤติการณ
ตอ พบวาหลังอัยการสั่งไมฟองแลว ผูตองหารายนี้กลับบานไปเลี้ยงฉลองกับญาติๆ ที่บานเกิด ทั้งยัง
พูดจาเยาะเยยตํารวจที่จับกุมอีกดวย ผมเรียกประชุมวางแผนใหมเพราะมั่นใจวาตองออกมาคาอีก ใช
เวลาไมนานก็วางแผนลอซื้อยาบาจากผูตองหาอีกครั้ง คราวนี้ลอซื้อที่สวนสาธารณสวนหลวง ร.9 หนอง
ฮอ อําเภอเมืองเชียงใหม ที่เลือกจุดนี้เพราะพื้นที่กวางขวางมาก วางแผนงาย ถาหลบหนีระหหวาง
จับกุมก็กระทําไดงาย สุดทายการตรวจสอบทรัพยสินคดีแรกก็เปนที่เรียบรอย ผูเขียนนํารูปแบบไปเปน
ตัวอยางเพื่อใหความรูกับขาราชการตํารวจทั่วประเทศรวมทั้งทําคูมือการสอบสวนคดียึดทรัพยเปนคน
แรกอีกดวย ผูเขียนติดตามเพื่อจะติดตามคดีนี้อยางตอเนื่อง ทราบในเวลาตอมาวาเสียชีวิตในเรือนจํา
ตัวอยางนี้เปนบทเรียนที่สามารถนําไปเปนแบบอยางไดหลายแงมุมมาก ฝากใหเปนขอคิดสําหรับทุก
คนที่มีหนาที่ในงานปองกันปราบปราบยาเสพติดเพื่อเปนกรณีศึกษาดวย
ภ.5 จึงเปนหนวยงานแรกที่มีการอบรมนายตํารวจเปนพนักงานเจาหนาที่โดยการริเริ่ม
ของผูเขียนเอง ไดรวมทํางานกับ ป.ป.ส.ภาค 5 บช.ปส.ทําการตรวจสอบทรัพยสินมาเปนเวลากวา 10
ป และผูเขียนก็ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ ป.ป.ส.ใหเปนอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินตลอดมา
จนถึงปจจุบัน ดังนั้น ในความเห็นของผูเขียนเห็นวา งานที่สําคัญที่สุดของการปราบปราม
ยาเสพติดคือ การสืบสวนสอบสวนขยายผล และการตรวจสอบทรัพยสิน
ตอนที่ 3 แนวทางการขยายผลในคดียาเสพติด
3.1 การขยายผลโดยวิธีการสอบสวนนั้น เปนศาสตรอยางหนึ่งของพนักงานสอบสวน ไมวา
การสอบสวนขยายผลในคดีอาญาใด ๆ ก็ตามจะพบวา พนักงานสอบสวนบางทานนั้น มีความรู มี
ความสามารถมียุทธศาสตร มีวิธีการในการสืบสวนสอบสวนขยายผลในคดีตาง ๆ ไดเปนอยางดี บาง
ทานมีจิตวิทยาในการสอบสวนจนเปนที่ยอมรับของทุกฝาย ดังนั้นผูเขียนจึงถือวาวิชาการสอบสวนนั้น
เปนศาสตรที่ตองอาศัยความรู ความสามารถ ประสบการณ ตลอดจนจะตองมีความคิดสรางสรรค
พัฒนาระบบงานโดยตอเนื่องและตองหมั่นศึกษาคนควา
และปรับวิธีการใหทันกับสถานการณดวย
จึงจะทําใหการสอบสวนมีประสิทธิภาพ
3.2 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในปจจุบัน สวนหนึ่งมาจากการที่เราไมสามารถ
นํามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้ง ๆ ที่มีกฎหมายซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการปองกันปราบปรามอยางครบครัน แตการนํามาบังคับใชมักจะมีปญหามากมาย
3.3 เพื่อใหการพัฒนางานสอบสวนขยายผลคดียาเสพติด ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูเขียนได
เสนอตํารวจตํารวจภูธร 5 กําหนดใหการประเมินผลเพื่อเลื่อนตําแหนงพนักงานสอบสวนทุกนายจะตอง
ขยายผลในคดียาเสพติดอยางนอย 1 คดี โดยใหเลือกคดีที่พนักงานสอบสวนเห็นวาเปนคดีที่ใชความรู
ความสามารถมากที่สุดเสนอตอคณะกรรมการ พนักงานสอบสวนทุกคนจะตองขยายผลการสอบสวน
คดียาเสพติดอยางนอยคนละ 1 คดี
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3.4 วิธีการสอบสวนขยายผลในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น อาจจะแยกไดเปน 2 กรณี คือ
3.4.1 การสอบสวนขยายผลโดยอาศัย พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534

3.4.2 การสอบสวนขยายผลโดยอาศัยหลักการสอบสวนคดีอาญาทั่วไป ตามหลัก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ตอนที่ 4 วิธีการสอบสวน ตาม พ.ร.บ.มาตรการยึดทรัพย พ.ศ.2534
4.1 การสอบสวนขยายผลตาม พ.ร.บ.มาตรการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ.2534 นั้น มีขั้นตอนที่แตกตางกับการขยายผลกับการสอบสวนคดีอาญาทั่วไป กลาวคือ พ.ร.บ.
มาตรการฉบับนี้เนนเรื่องปองกันมิใหมีการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเกิดขึ้น
และมุงใชขยายผล
ปราบปรามนายทุน หรือผูอยูเบื้องหลังการกระทําผิด หรือดําเนินคดีกับผูสมคบ นํามาตรการริบ
ทรัพยสินมาใชบังคับ
โดยสามารถริบทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําผิด หรือเอื้ออํานวยในการ
กระทําผิด โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําผิดนั้น ใหรวมถึง "เงินหรือทรัพยสินที่
ไดมาจากการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือไดมาโดยใชเงินหรือทรัพยสินดังกลาวซื้อหรือกระทําไม
วาดวยประการใดๆ ไมวาจะเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งก็สามารถริบได"
4.2 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
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สนับสนุน ชวยเหลือ หรือพยายามกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีการตรวจสอบทรัพยสินของ
ผูกระทําความผิดหรือผูเกี่ยวของ หรือเกี่ยวพันกับการดําเนินการตามกฎหมายดังกลาว
หากในกรณีที่ผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดพิจารณาเห็นวาเปนคดีสําคัญ
หรืออาจ
เกี่ยวพัน หรือสมควรดําเนินการตามกฎหมายวาดวย มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด จะสงนายตํารวจตั้งแตระดับสารวัตรขึ้นไป ไปตรวจสอบใหคําแนะนําเกี่ยวกับคดีนั้น
ก็ได
หากผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดจะใหพนักงานสอบสวนกองบังคับการ
สอบสวนดําเนินคดีดังกลาวฝายเดียวหรือรวมสอบสวนดวย
ใหเสนอขออนุมัติสํานักงานตํารวจ
แหงชาติพิจารณาสั่งการแลวแตกรณี
ฯลฯ
4.3 การสอบสวนขยายผล โดยอาศัยหลักการสอบสวนเชนการสอบสวนคดีอาญาทั่วไปนั้น
ผูเขียนเชื่อวาทุกคนคงจะเขาใจหลักการดําเนินการในเบื้องตนเปนอยางดี ประเด็นปญหาที่สําคัญคือ
อยูที่พนักงานสอบสวนจะมีความรูความสามารถ
และมีความพยายามรวบรวมพยานหลักฐานให
เพียงพอก็จะขอรับความเห็นชอบในการจับกุมจากศาลใหออกหมายจับใหได
4.4 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 เมื่อไดขอมูลแลวเจาหนาที่ตองนํามาใชประโยชนใน
การสืบสวน จับกุม ยึดทรัพยเพิ่มเติม ซึ่งในการพิจารณาคดีหากศาลเห็นวาไดประโยชนอยางยิ่ง ก็จะนํา
ความดีนี้มาประกอบการพิจารณาและที่สุดศาลจะลงโทษนอยกวาโทษที่กําหนดไวก็ได”
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
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4.5 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
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
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วิธีการตรวจหรือทดสอบตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธิการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ม.6 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน ม.15 ทวิ แหง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ.2519
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
4.6 หนาที่ของสถานประกอบการ ที่กฎหมายบังคับไวมีดังนี้
(1) ควบคุม สอดสอง และดูแล ไมใหพนักงานของสถานประกอบการหรือบุคคลภาย
นอกกระทําการหรือมั่วสุมกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในหรือบริเวณสถานประกอบการ
(2) พิจารณาคัดเลือกบุคากรที่ไมมีพฤติการณในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดเขาเปนพนักงาน ทั้งนี้ไมรวมถึง ผูเสพยาเสพติด ซึ่งไดรับการบําบัดการติดยาเสพติดและฟนฟูสภาพ
รางกายและจิตใจของผูติดยาเสพติดใหกลับคืนสูสภาพปกติแลว
(3) จัดอบรมพนักงานของตนใหมีความเขาใจในการปองกันการใชยาเสพติดอยาง
สม่ําเสมอ
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(4) จัดทําบันทึกประวัติของพนักงานไวประจําสถานประกอบการ โดบบันทึกประวัตินี้
อยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและนามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ที่อยู และภูมิลําเนา
ของพนักงาน
(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
4.6 ความรับผิดชอบหรือกรณีที่สถานบริการฝาฝน จะมีความผิดหรือตองรบผิดชอบดังนี้
(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
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- ยาเสพติดบั่นทอนสุขภาพผูเสพและทําลายความมั่นคงของชาติ
- การจําหนายยาเสพติดตองระวางโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
- ลูกเมียคือชีวิต ยาเสพติดคือวายราย
- 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
4.7 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”
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มาตรา 4 ใหยกเลิกความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ.2519 และใหใชความตอไปนี้แทน
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
ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามวรรคหนึ่งใหกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการเปนเจา
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
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มาตรา 12 ใหมีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีหนาที่
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
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(6) สอบสวนผูตองหาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(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
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ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เจาพนักงานซึ่งไดรับอนุมัติจากเลขาธิการเปนหนังสือจะยื่นคําขอฝายเดียว
ตออธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาเพื่อมีคําสั่งอนุญาตใหเจาพนักงานไดมาซึ่งขอมูลขาวสารดังกลาวได”
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา พิจารณาถึงผลกระทบตอ
สิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดประกอบกับเหตุผลและความจําเปนดังตอไปนี้
(1) มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด
(2) มีเหตุอันควรเชื่อวาจะไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดจากการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว
(3) ไมอาจใชวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือประสิทธิภาพมากกวาได
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตไดคราวละไม
เกินเกาสิบวันโดยกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได และใหผูเกี่ยวของกับขอมูลขาวสารในสิ่งสื่อสารตามคําสั่ง
ดังกลาวจะตองใหความรวมมือเพื่อใหเปนไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีคําสั่งอนุญาต หาก
ปรากฎขอเท็จจริงวาเหตุผลความจําเปนไมเปนไปตามที่ระบุหรือพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผู
พิพากษาศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร
เมื่อเจาพนักงานไดดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตแลว 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
4.8 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
เกี่ยวของก็ตามอยูที่การรวบรวม
รวมถึงสมคบ สนับสนุน ชวยเหลือ หรือ
พยานหลักฐานที่จะสามารถยืนยันวามี
พยายามกระทําผิดในฐานความผิด
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

17
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
ในราชการได และทรัพยที่ใชในการ
แผนดิน
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
5. การนํากฎหมายฟอกเงินมาใชในคดียาเสพติด
5.1 พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ใน ม.3 และมีกฎหมายที่ระบุใหเปน
ความผิดฐานฟอกเงิน ไดกําหนดความผิดมูลฐาน 11 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”
- ความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย
- ความผิดเกี่ยวกับการเลือดตั้ง
ซึ่งทั้ง 11 ฐานความผิดนั้น สามารถดําเนินคดีอาญาและยึดทรัพยสินที่นาสงสัยวาได
มาจากการกระทําผิดใหตกเปนของแผนดินไดอีกดวย
5.2 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
5.3 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
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5.4 เมื่อดําเนินคดีขอหาจําหนายและไดทรัพยสินจากผูจําหนายทั้งเงินสดและทรัพยสินอื่น ๆ
เปนจํานวนมาก กรณีนี้หากมีหลักฐานหรือนาจะสงสัยวาทรัพยสินรวมทั้งกิจการตาง ๆ ไดมาจาก
การคายาเสพติดและนํามาฟอกใหสะอาดเขาองคประกอบความผิดฐานฟอกเงิน
ผูจับกุมก็ควร
จะแจงขอหา “ฟอกเงิน หรือรวมกันฟอกเงินไปดวย” โดยแจงขอหาฟอกเงินไปพรอมกับขอหาหลัก
ดวย แมจะไมไดยึดทรัพยโดย พ.ร.บ.ฟอกเงิน แต ใช พ.ร.บ.มาตรการยึดทรัพย พ.ศ.2534 เขามายึด
ทรัพย พนักงานสอบสวนก็สามารถแจงขอหาฟอกเงินได
5.5 สรุปกลุมผูคาไดนําเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําผิดนั้นมากระทําในรูปแบบตาง ๆ
อันเปนการฟอกเงินเพื่อนําเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใชเปนประโยชนในการกระทําผิดตอไปอีก ดังนั้นแม
คนรายจะถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับ ยาเสพติดไมวาความผิดใด ๆ ก็ตาม ผูนั้นก็จะถูกดําเนินคดีฐานฟอก
เงินอีกคดีหนึ่งดวย ในสวนของกฎหมายฟอกเงินนั้น ทรัพยสินทั้งหมดจะตกเปนของแผนดิน และเปน
หนาที่ของจําเลยเทานั้นที่จะตองนําสืบใหไดวาทรัพยสินนั้นตนไดมาบริสุทธิ์หรือ ไมอยางใด
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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) ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู
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
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3.1.3 พยานหลักฐานอื่น ๆ ที่เชื่อวาผูนั้นไดกระทําผิดตามที่ขออนุมัติจับกุม
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
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คนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีขอสังเกตการจับกุมใน
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

27
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 "การริบทรัพยสินของกลางในคดี
ยาเสพติด" 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
คอมพิวเตอรที่ใชเก็บขอมูลลูกคาและเก็บขอมูลในการจําหนาย
สวนทรัพยสินที่เอื้ออํานวยในการกระทําความผิด คือ
- ทรัพยสินที่ใชในการกระทํากระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เชน เครื่อง
ผลิตยาบา กะทะผสมยาบา
- ทรัพยสินที่ใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด เชน รถยนตที่ใชติดตอซื้อขาย คอมพิวเตอรที่ใชติดตอในการ
จําหนาย ทางอินเตอรเน็ต email facebook เปนตน
- ทรัพยสินที่มีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด เชน สิ่งของเครื่องใชที่ซกุ ซอน
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
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ที่ศาลพิจารณาคดีตั้งอยู เปนเวลาอยางนอย 2 วันติดตอกัน เพื่อเปนการแจง
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 ใหสันนิษฐานไวกอนวา บรรดาเงินหรือทรัพยสิน
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ที่ผูนั้นมีอยูหรือไดมาเกินกวาฐานะ
หรือความสามารถในการประกอบอาชีพ
หรือกิจกรรมอยางอื่นโดยสุจริตเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความ ผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด จากนั้นเปนภาระของฝายจําเลยคือเจาของทรัพยสิน
เหลานั้นจะตองพิสูจนใหศาลเห็นวาทรัพยสินนั้นไมไดเกี่ยวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือตนเปนผูรับโอนหรือไดทรัพยสินนั้นมาโดยสุจริต
และมีคาตอบแทนหรือไดมาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หากพิสจู นไมได
ศาลก็จะสั่งริบทรัพยสิน นั้น

3.2.4 ทรัพยสินที่ศาลมีคําสั่งใหริบ จะตกเปนของกองทุนปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด เพื่อนําไปใชประโยชนในการปองกันปราบปรามยาเสพติด
4. ขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบทรัพยสิน และความเห็นของคณะกรรมการ
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. จะนําเขาในการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสํานวนเสนอความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินกอน
เพื่อพิจารณาสั่งใหมีการตรวจสอบทรัพยสินของผูตองหานั้น ตามความใน
มาตรา 19 และมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งไวแลว
ดําเนินการแทนแตละคดี
4.2.2 กรณีมีความจําเปนเรงดวนไมสามารถประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินไดทัน หากไมรีบดําเนินการอาจมีการโยกยาย ซุกซอนทรัพยสิน หรือ
พยานหลักฐาน เลขาธิการ ป.ป.ส. อาจอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19
วรรคสอง และมาตรา 21 แหง พ.ร.บ. นี้สั่งตรวจสอบทรัพยสินและมอบหมาย
พนักงานเจาหนาที่ใหดําเนินการ ตรวจสอบทรัพยสินภายใตการกํากับดูแล
ของคณะอนุกรรมการประจําคณะกรรมการ ตรวจสอบทรัพยสินแลวรายงาน
ใหคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินทราบในวาระแรกที่มีการประชุมก็ได
4.2.3 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอนยาย โยกยาย หรือซุกซอน
ทรัพยสินในระหวางนั้น คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 22 วรรคสอง หรือเลขาธิการ ป.ป.ส. อาศัยอํานาจตามความ
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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
4.3.4 การกํากับดูแล โดยคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน ดําเนินการได 2
ลักษณะ คือ
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- กํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
- คณะพนักงานเจาหนาที่รายงานความคืบหนาในการตรวจสอบ
ทรัพยสินแตละคดีในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พรอมรับคําแนะนํา
4.3.5 คณะพนักงานเจาหนาที่จะใชเวลาในการรวบรวมขอมูลและพยานหลักฐาน
ประมาณ 3-6 เดือนตอคดี จากนั้นจะทํารายงานสรุปผลการดําเนินการผาน
คณะอนุกรรมการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
4.4 การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
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
“มีเหตุอันสมควรแสดงไดวา ไมสามารถยื่นคํารองกอนศาลชั้นตนมีคําพิพากษา จะยื่นคํารอง
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ภายในหนึ่งป นับแตวันที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาก็ได นับแตมีคําพิพากษาถึงที่สุดไดยก
ฟอง”
ในกรณีที่หาวามีทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพิ่มขึ้นอีกใหยื่นคํา
รองเพื่อขอใหศาลสั่งริบทรัพยสินนั้น ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษา เวนแตมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหยกฟอง
5.1 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
และบุคคลนี้มีเงินหรือทรัพยสินเกินกวาฐานะหรือความสามารถในการประกอบอาชีพ
หรือกิจกรรม
อยางอื่นโดยทุจริต
ก็เขาขอสันนิษฐานตามมาตรานี้แลววา บรรดาเงินหรือทรัพยสินเหลานั้น
เปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
6.4 เมื่อพนักงานอัยการ ซึ่งเปนผูรองสามารถพิสูจนไดทางใดทางหนึ่ง (ตามขอ(6.1) และ
(6.2)) แลว ผูเปนเจาของทรัพยสินเหลานั้นมีภาระที่จะตองแสดงหลักฐานใหศาลเห็นวา
- ตนเปนเจาของที่แทจริง และทรัพยสินนั้นไมไดเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือ
- ตนเปนผูรับโอนหรือผูรับประโยชน และไดทรัพยสินนั้นมาโดยสุจริต และมีคา
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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
อายัดตามมาตรา 22 วรรคหนึ่งนั้น กฎหมายใหสิทธิแกผูถูกตรวจสอบหรือเจาของทรัพยสินที่จะยื่นคํา
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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
7.5 การสงคืนทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไว เมื่อการยึดหรืออายัดสิ้นสุดลงและตองคืนทรัพยสิน
ใหแกเจาของเพราะเหตุมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือมีคําพิพากษาถึงที่สุด ใหยกฟองในคดีที่ตองหา
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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
1. การสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการตรวจสอบทรัพยสิน
1.1 สํานวนคดีอาญาทั่วไป และคดีที่ทรัพยสินของกลางในคดียาเสพติดหากใช พ.ร.บ.
มาตรใหใชอํานาจตามมาตรา 30 เพื่อขอใหอัยการริบ เปนหนาที่ที่พนักงานสอบสวนจะตองมีความเห็น
ในสํานวนการสอบสวนคดีอาญา ซึ่งตองมีความเห็นในทายสรุปสํานวนสอบสวนขอใหอัยการริบ
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1.2 สํานวนตรวจสอบทรัพยสินเปนหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ ในทางปฏิบัติ
เลขาธิการ ป.ป.ส.จะแตงตั้ง พงส.บช.ปส. พงส.บช.ภ. หรือ น.รวมกับเจาพนักงาน ป.ป.ส.เปนพนักงาน
เจาหนาที่รวมตรวจสอบทรัพยสิน
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 ยาเสพติด 25 ชนิดตามกฎกระทรวง ใหเสนอสั่งตรวจสอบทรัพยสินได หาก
พบ
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 สงตรงไปที่กองตรวจสอบทรัพยสิน
ทรัพยสิน สํานักงาน ป.ป.ส.
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
ทรัพยสิน แตผูจับกุมและพนักงานสอบสวนจะตองรวบรวมขอมูลใหไดรายละเอียดมากที่สุดเพื่อใหฝาย
ตรวจสอบทรัพยสินทราบโดยเร็ว
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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
3.3 กอนที่จะมีการตรวจสอบ
พนักงานเจาหนาที่ยังไมมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในราย
ละเอียดไดมาก จึงเปนหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจทั้งผูสืบสวน ผูจับกุม จะเปนผูใหขอมูลหรือประสาน
การปฏิบัติเพื่อนําไปสูการขอใหมีคําสั่งตรวจสอบทรัพยสินจากเลขาธิการ ป.ป.ส. และคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสิน (รายละเอียดในการทําหนังสือแจงไปยัง ป.ป.ส.มีตัวอยางทายผนวก) การพิจารณา
ของ เลขาธิการ ป.ป.ส.และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน จะมีคําสั่งดังนี้คือ
3.3.1 มีคําสั่งใหตรวจสอบทรัพยสินของผูตองหาและอาจมีของผูอื่นที่มีทรัพยสิน
เกี่ยวเนื่องกับความผิดยาเสพติด
3.3.2 มีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินไวชั่วคราว
3.3.3 มอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งไวแลวดําเนินกาแทน
อาจเปนพนักงานสอบสวนฝายตํารวจที่นายกรัฐมนตรีไดแตงตั้งไวแลวก็ได
3.4 การดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่ ที่ไดรับแตงตั้ง อาจจะมีทั้งจาก ป.ป.ส. บช.ปส.
พนักงานเจาหนาที่ตํารวจ ภ. น. หรือตํารวจหนวยใดก็ไดที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่
ในการตรวจสอบทรัพยสินหรือทําการสอบสวนในคดีทรัพยสินนั้นตอไป มีหนาที่ดังนี้
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3.4.1 ยึดอายัดทรัพยสินตามคําสั่งของเลขาธิการ
ป.ป.ส.
หรือตามคําสั่ง
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน แตในทางปฎิบัติเมื่อผูจับกุมยึดทรัพยสิน
มาก็จะนําสงใหพนักงานสอบสวนเก็บรักษา
ซึ่งอาจมีทั้งของกลางใน
คดีอาญาและทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือ
เกี่ยวเนื่องกับความผิดยาเสพติด จากนั้นเมื่อมีคําสั่งยึดหรืออายัดเปนการ
ชั่วคราวแลว เจาหนาที่ ป.ป.ส.ก็จะขอรับไปเก็บรักษาที่สํานักงาน ป.ป.ส.ภาค
ตามระเบียบของ ป.ป.ส. ตอไป
3.4.2 ในการตรวจสอบทรัพยสิน พนักงานเจาหนาที่จะตองรีบตรวจสอบทรัพยสิน
หรือสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ ทั้งสอบพยานบุคคลที่
เกี่ยวของ อาทิ ผูสืบสวน ผูจับกุม ผูตองหา ผูเกี่ยวของ รวบรวบพยานเอกสาร
พยานวัตถุ คนหาขอเท็จจริงและตรวจสอบคําใหการในการชี้แจงที่มาของ
ทรัพยที่ผูถูกตรวจสอบแกขอกลาวหา พนักงานเจาหนาที่จะตองคนหาความ
จริงเพื่อพิสูจนใหไดวา ทรัพยสินที่ยึดอายัตมานั้น เปนทรัพยสินที่ไดมาจาก
การกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเกี่ยวของกับยาเสพติดอยางไร
3.5 การสอบสวนพยานฝายผูตรวจอบ
3.5.1 ใน พ.ร.บ.มาตรการ 2534 ไมไดกําหนดหลักการสอบสวนไวและไมมีการใชคํา
วาสอบสวนในกฎหมายดังกลาวเลย ใชคําวาการตรวจสอบทรัพยสิน ดังนั้นวิธี
ปฏิบัติสํานักงาน ป.ป.ส.กําหนดเปนระเบียบการตรวจสอบมาบังคับใช แต
การดําเนินการก็ไมไดตางการสอบสวนคดีอาญาแตอยางใดมีลักษณะกาสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานเชนเดียวกับการสอบสวนคดีอาญาทั่วไปนั่นเอง เพียงแตใน
คดีอาญาพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิดในทางอาญา สวนคดี
ตรวจสอบทรัพยสิน พนักงานเจาหนาที่ตองรวบรวมหลักฐานเพื่อแสดงใหเห็นวา
ทรัพยสินของผูถูกตรวจสอบไดมาจากการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเกี่ยวขอกับ
ยาเสพติด
3.5.2 รูปแบบของการทําสํานวนการตรวจสอบทรัพยสินหรือมักจะเรียกกันวาสํานวน
คดียึดทรัพย การสอบสวนปากคําการบันทึกการสรุปความเห็นหรือการสรุปสํานวน
การยึด ทรัพยใหใชรูปแบบและแบบฟอรม ที่ ป.ป.ส. กําหนด
3.5.3การสอบสวนพยานฝายผูตรวจสอบ ควรจะเริ่มที่ผูจับกุม หรือผูสืบสวน หรือผูที่
รายงานขอใหมีการตรวจสอบทรัพยสินกอน เพราะพยานกลุมนี้จะทราบขอมูล
เบื้องตนที่ไปที่มาของทรัพยสิน และควรจะถามประวัติความเปนมากอนจับกุม
ของผูตองหาหรือผูตรวสอบทรัพยสินดวยทุกครั้ง อยาลืมกรณีที่สืบสวนมากกอน
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เจาหนาที่ผูจับกุมยอมรูความเปนมาประวัติ อาชีพ รายได พฤติการณอื่นๆ ที่เปน
ขอมูลที่จะสนับสนุนวามีอาชีพคายาเปนหลัก สวนอาชีพอื่นบังหนาเทานั้น ให
สอบใหไดขอมูลวา คายาเสพติดแตเมื่อใด หากระบุชวงเวลาที่เริ่มคาไดก็จะเปน
ประโยชนตอการตรวจสอบยิ่งขึ้น
3.6 การสอบสวนฝายผูถูกตรวจสอบ
3.6.1 การสอบผูถูกตรวจสอบ ใหสอบในประเด็น ประวัติ อาชีพ การประกอบธุรกิจก็ตองใหมีรายรับ
รายจาย กําไรแตละเดือน แตละป รายไดพิเศษอื่นๆ รวมถึงรายไดของผูเกี่ยวของที่ผูถูกตรวจสอบอาจ
นํามาอาง การเสียภาษีทุประเภทและเงินที่เหลือมีจํานวนเทาใดอยูที่ใด สอบใหชัดเจน และจากนั้นก็
เริ่มถามรายละเอียดทรัพยสินแตละรายการ เริ่มแตเงินสด เงินในธนาคาร เรียงลําดับไป ควรแบงการ
ตรวจสอบเปนกลุมทรัพยสินจะทําใหการพิจารณางายขี้น
3.6.2ทรัพยสินที่ถูกยึดจะตองแยกที่มาเปนรายชิ้น ใหชัดเจนวาไดมาจากที่ใด มีหลักฐานใดยืนยัน ก็ให
นํามาประกอบการชี้แจงเปนการใหโอกาสผูถูกตรวจสอบไดรับความเปนธรรมสามารถนําพยานทุกชนิด
เขามาหักลางไดอยางเต็มที่ หากมีพยานหลักฐานหักลางพนักงานเจาหนาที่ก็ตองนํามาพิจารณาวา
ถูกตองตรงความเปนจริงหรือไมอยางไร ซึ่งบางครั้งก็มีการอําพรางเจาหนาที่ไวแตแรก
อาจทําใน
ลักษณะฟอกเงิน สรางหลักฐานไวแตแรก ซึ่งพนักงานเจาหนาที่จะตองคนหาความจริงใหได เชน ได
จากการปลูกลําไย สวนสม การเลี้ยงเปด เลี้ยงไก ฯลฯ จะตองเขาไปทําการตรวจสอบวามีมูลความจริง
หรือไม ถามีจริงจํานวนเทาใด รายไดเมื่อเปรียบเทียบทั่วไปจะมีรายไดตามที่ไดชี้แจงหรือไม มากนอย
เพียงใด และหากรายไดเกินก็ตองประเมินใหเห็นวาควรจะไดเทาใด บางครั้งก็ตองหาพยานคนกลาง
หรือหามาตรฐานมาประกอบการเสนอความเห็นดวย
3.6.3 ติดตามรองรอยคนหาทรัพยสินของผูตองหาและเครือขายเพิ่มเติม
หารายละเอียดหลักฐานทางการเงินและหลักฐานการไดมาในทรัพยสินที่ถูกยึดหรือ
อายัตไว ขอหลักฐานจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนพยานหลักฐานประกอบการ
พิจารณา เชน
-หลักฐานการเงิน บัญชี การเคลื่อนไหวกระแสเงิน
-หลักฐานเกี่ยวกับที่ดิน โฉนด นส 3 สิทธิทํากิน
-ทะเบียนยานพาหนะ หลักฐานการซื้อ การชําระเงิน ผูชําระเงินที่แทจริง กรรมสิทธิ์
-หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ สัญญา หุน การจดทะเบียนทางธุกิจ
เมื่อมีการยึดอายัดทรัพยสินใด หลักฐานใดเกี่ยวของก็เปนหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
จะตองขอมาเพื่อพิสูจนความถูกตอง แหลงที่มา รายได
3.6.4 ผูถูกตรวจสอบขอใหนําพยานมาสอบสวนก็ตองสอบให แตตองบันทึกวาการ
ใหการอันเปนเท็จเพื่อชวยเหลือผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะมีความผิดดวย
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เพื่อที่จะไมมีพยานเท็จ
3.6.5 มักปรากฏเสมอๆ คือผูถูกตรวจสอบมักจะอางวา ถูกสลากกินแบงแตไมมี
หลักฐานยืนยันและบางกรณีใหนําหลักฐานมาแสดงซึ่งบางครั้งอาจเปนการอําพรางที่
ผูอื่นถูกรางวัลแตผูคาซื้อมาเพื่อใชเปนขออางเมื่อถูกตรวสอบ ก็อางวาเปนของตนเอง เพื่อ
ใหมีแหลงที่มาทรัพยที่ชอบ และยังมีการอางวาไดจาก เลนการพนัน ถูกสลากกิรวบ
เปนการอางที่ไมอาจรับฟงไดเพราะผิดกฎหมาย
3.6.7 การกลาวอางเพื่อหาแหลงที่มาโดยชอบนั้น พนักงานเจาหนาที่มีหนาที่ที่
จะตองหาหลักฐานมาหักลาง อาจเปนพยานบุคคล พยานเอกสาร บางครั้งเปนพยาน
วัตถุที่นํามากลาวอางก็ตองมีการพิสูจนความจริงดวย

3.7 การสรุปสํานวนกการยึดทรัพยและการเสนอความเห็น
3.7.1 เมื่อรวบรวมหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปความเห็น พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับการ
แตงตั้งตามคําสั่งดังกลาว จะตองรวมประชุมเพื่อสรุปความเห็น วาทรัพยสินที่ยึดอายัดมาวา
จากที่ไดรวบรวมพยานหลักฐานมาแลวจะมีความเห็นอยางไร อาจแบงเปน 2 สวน
สวนที่ 1 เปนทรัพยสินที่มีคําสั่งยึดอายัดเปนการชั่วคราวตั้งแตเริ่มตรวจคนจับกุม
สวนที่ 2 เปนทรัพยสินที่พนักงานเจาหนาที่ไดรวมกันสืบสวน สอบสวนขยายผลและ
คนหาเพิ่มเติม อาจเปนทรัพยที่ไดมาจากการกระทําผิดโดยตรองหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ยาเสพติด ซึ่งอาจเสนอใหเลขา ป.ป.ส.ออกคําสั่งยึดอายัตเปนการชั่วคราว หรือยัง
ไมไดออกคําสั่ง พนักงานเจาหนาที่ตองบรรยายใหชัดเจน เชน อาจพบเปนชื่อคนอื่น
จะมีความเห็นแยกสํานวนไปตรวจสอบ หรือเห็นวาเปนการใชชื่อคนอื่นอําพรางก็ตองมี
การพิจารณาใหความเห็นและดําเนินการตรวจสอบตอไป กลาวคือเปนการยึดอายัด
โดยพนักงานเจาหนาที่ทําการสืบสวนขยายผลจึงทําการตรวจสอบขยาผลเพิ่มเติม
3.7.2 ในการสรุปความเห็น อาจมี 2 กรณีคือ
-ความเห็นใหยึดและอายัด ตามที่มีตําสั่ง ก็ใหบรรยายใหเห็นวาเชื่อเพราะอะไร มี
หลักฐานใดยืนยันหรือหากผูถูกตรวจสอบตอสูนําหลักฐานมาแสดง เราไมรับฟงเพราะ
อะไร มีอําไรมาหักลาง
-ความเห็นไมยึดหรือใหคืนผูถูกตรวจสอบ ก็ตองบรรยายในสํานวนที่ไดสรุปใหเห็นวา
เชื่อพยานหลักฐานดังกลาวนั้นเพราะเหตุใด มีอะไรมาสนับสนุนวาทรัพยไดมาโยการ
ประกอบอาชีพสุจริต.....
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3.7.3
การสรุปความเห็น ที่ศาลเคยใชเปนเหตุในการยึดหรืออายัด หรือไมเชื่อคําชี้แจงของผูถูก
ตรวจสอบ
และพนักงานเจาหนาที่ควรจะใชบรรยายเปนเหตุผลประกอบในการสรุปสํานวนการยึด
ทรัพย อาทิ
-เปนการกลาวอางลอยๆ ไมมีน้ําหนักใหรับฟงหักลางพยานที่ยืนยันวา.............
-มีแตคําใหการลอยๆ ไมมีหลักฐานประกอบ จึงไมมีน้ําหนักรับฟงไดเห็นวา.......
-........เปนการกลาวอางที่เลื่อยลอยไมอาจสรุปไดวาทรัพยสินที่ไดมาโดยชอบ
-คําใหการของผูถูกตรวจสอบและพยานแตกตางกันในสาระสําคัญจึง.............
-พยานหลักฐานมีสงสัย.....................
-พยานไมมีน้ําหนักพอรับฟงได
-เปนการกลาวอางลอยๆ ไมมีน้ําหนักพอที่จะรับฟงได
-พยานหลักฐานไมมีความมั่นคง พอที่จะนํามาเปนพยานหักลางได
3.7.4 แบบการบันทึกปากคํา บันทึกพิจารณาการตรวจสอบทรัพยสิน ใหใชแบบที่
ป.ป.ส. กําหนด การบันทึกการพิจารณาหรือการสรุปสํานวนใหบรรยายรายละเอียดที่
ไดรวบรวมหลักฐานมาได โดยเริ่มบรรยายในหัวขอตามลําดับ ดังนี้
(1) ความเปนมา ไดแก การสรุปในหัวขอ
-ความเกี่ยวเนื่องกับการกระทําผิดเกียวกับยาเสพติด
-การสั่งตรวจสอบทรัพยสินและสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราว
(2) ขอเท็จจริง ใหบรรยายเปนขอๆคือ
2.1ประวัติของผูตรวจสอบ
2.2การตรวจสอบทรัพยสิน
2.3การชี้แจงของผูถูกตรวจสอบหรือผูอาจอางเปนเจาของทรัพยสิน
(3) ขอพิจารณา ใหพิจารณาในประเด็นทรัพยสินแตละรายการ คือ
3.1ขอพิจารณาเกี่ยวหับพฤติการณที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสติด
3.2ขอพิจาณาเกี่ยวกับฐานะ อาชีพ รายได
3.7.5 เมื่อไดสรุปสํานวนเรียบรอยแลว ไมตองนําเสนอใหผูใดมีความเห็นหรือสั่งคดีเชนสํานวนคดีอาญา
อีก ใหนําเสนอสํานวนตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินป.ป.ส.ภาค นั้นๆ คณะอนุกรรมการจะมี
ผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย อธิบดีอัยการภาค เปนประธาน คณะอนุกรรมการ จะประกอบดวย
ขาราชการจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน เชน ผบช.ภ .บช.ปส.หรือผูแทน ผูแทนหนวยงานจาก
ธนาคารชาติ กรมการขนสง กรมสรรพกร กรมศุลกากร กรมที่ดิน กรมบังคับคดี โดยมี ผอ.ป.ป.ส.ภาค
เปนเลขาฯ
3.7.2 จากนั้นพนักงานเจาหนาก็จะนําเสนอขอมูลในการตรวจสอบทรัพยสิน โดยพนักงานเจาหนาที่
จะตองชวยกันชี้แจงทางวาจา พรอมลายละเอียดอาจเสนอผานโปรแกรมเพาเวอรพอยด
ให
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คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา คณะอนุกรรมการก็จะพิจาณาสํานวนที่เสนอมาพรอมรับฟงคําชีแจง
ประกอบ และหากการสอบสนไมถูกตองพยานหลักฐานไมเพียงพอ ขอมูลไมครบถวนเพียงพอที่จะ
วินิจฉัยวาเปนทรัพยที่ไดมาจากการกระทําผิด หรือมีสิ่งที่เคลือบแคลงสงสัย ไมมีหลักฐานที่แนชัด คณะ
อนุกรรมการฯ ก็จะมีมติ เชน สั่งใหมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม พนักงานเจาหนาที่ก็ตองนํา
สํานวนกลับไปแกไขใหม
ทรัพยสินบางรายการคณะอนุฯ อาจวินิจฉัยแตกตางกับความเห็นของพนักงานเจาหนาที่ เชนคืน
บางรายการ ใหยึดหรือไมคืนตามความเห็นในสํานวน หรือใหมีการยึดเพิ่มเติม พนักงานเจาหนาที่ก็ตอง
ดําเนินการตามที่คณะอนุฯ มีมติตามนั้น
เมื่อสํานวนตรวจสอบทรัพยสินที่พนักงานเจาหนาที่เสนอครบถวนสมบูรณ
และคณะอนุ
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวินิจฉัยมีมติเห็นขอบดวย ก็จะสงสํานวนใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสิน ป.ป.ส. พิจารณาวินิจฉัยอีกครั้ง หากเห็นชอบดวย ก็สงสํานวนใหอัยการยื่นคํารองตอศาล
ตอไป แตหากมีมติเปนอยางอื่นก็ตองดําเนินการตามมตินั้น
3.7.5.จากนั้นเปนหนาที่ของพนักงานอัยการที่จะยื่นคํารอง เพื่อขอใหศาลมีคําสั่งตอไปจากนั้นศาลก็จะ
นัดทําการไตสวนและมีคําสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ ผูถูกตรวจสอบ และผูเกี่ยวของไปใหการตอศาล แล
เมื่อเสร็จสิ้นศาลก็จะมีคําสั่งเกี่ยวกับทรัพยทั้งหมดตอไป คําสั่งศาลที่ผานมาบางครั้งก็ไมเปนไปตามมติ
กรรมการ หรือไมเปนไปตามที่อัยการยื่นฟอง เชน มีการใหคืนทรัพยที่เห็นวามีราคาเพียงเล็กนอย เปน
ตน ก็เปนหนาที่ของป.ป.ส.ที่จะตองดําเนินการตามคําสั่งตอไป ประการสําคัญในคดีอาญา หาก
พนักงาน
อัยการสั่งไมฟองหรือศาลยกฟองในคดีนั้น ทรัพยสินที่ยึดและอายัตทั้งหมด
จะตองคืนผูถูกตรวจสอบทั้งหมด ในทางปฏิบัติคดีใดมีทรัพยสินจํานวนมากก็จะสงเรื่องให
ป.ป.ง.และกรมสรรพกรเพื่อทําการสืบสวนแหลงที่มาอีกครั้ง
5. สรุปขั้นตอนของการริบทรัพยสิน

มาตราการริบทรัพยสิน ภายใตเงื่อนไข

1.เปนผูตองหา
2.ชนิดยาเสพติด 25 ชนิด
3.ฐานความผิด 8 ฐาน

การริบทรัพยสินของกลาง
ในคดียาเสพติด

การริบทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับ
การกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

1.เกี่ยวของกับการกระทําผิด
2.เอื้ออํานวยในการกระทําผิด

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

ดําเนินการทําสํานวนตรวจสอบ
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
พิจารณาจายใหไดไมเกินรอยละ 10 ของเงินที่คํานวณไดจากราคาทรัพยสินที่ประเมินไดในวันยึด หรือ
อายัด หรือบอกราคาที่ไดจากการขายทอดตลาดแลวแตกรณี หักคาใชจายในการประเมินหรือขาย
ทอดตลาดนั้น
5.4 เงินรางวัลผูทําหนาที่สืบสวนสอบสวน จับกุมผูกระทําผิด และเจาหนาที่ตรวจสอบ
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ทรัพยสิน จนมีผลใหทรัพยสินตกเปนของกองทุน ใหพิจารณาจายไมเกิน รอยละ 20 ของเงินที่คํานวณ
ไดจากราคาทรัพยสินที่มีการประเมินในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือบอกราคาทรัพยสินที่ไดจากการ
ขายทอดตลาดแลวแตกรณี หักคาใชจายประเมินและขายทอดตลาดออก แตตองไมเกินจํานวนที่
คณะกรรมการกําหนดไว กรณีไมมีผูชี้แนะ ใหนํามาจายผูเกี่ยวของในรอยละไมเกิน 40
ในทางปฏิบัติ เงินรอยละ 30 ของทรัพยสินที่ริบไดจะเปนเงินรางวัล โดยจะแบงเงินรางวัลออกเปน 10
สวน จายใหผูจับ 5 สวน พนักงานสอบสวน 1 สวน พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบทรัพยสิน 4 สวน
5.5 การขอนําทรัพยสินไปใชประโยชน ใหหัวหนาสวนราชการมีหนังสือแจงความจํานงไปยังเลขาธิการ
โดยใหมีรายละเอียด ดังนี้
5.5.1หนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนประสงคจะขอนําทรัพยสิน
ไปใชประโยชน
5.5.2 ประเภทของทรัพยสินที่จะขอนําไปใชประโยชน
5.5.3 เหตุผลและความจําเปนที่จะขอนําทรัพยสินไปใชประโยชน
5.5.4 ลักษณะและระยะเวลาที่ขอการใชประโยชน
5.5.5 การดูแลรักษาและความรับผิดชอบในกรณีเกิดชํารุดบกพรองเสียหายหรือสูญหาย
6. ปญหาในการปฏิบัติ ปญหาการประสานงาน และแนวทางการแกไข
6.1 การริบทรัพยสินตาม ม.27 ไปผูกกับคดีอาญาหรือคดีประธาน ดังนั้นเมื่ออัยการสั่งไมฟอง หรือ
ศาลยกฟอง หรือไมลงโทษผูกระทําผิด จะทําใหการริบทรัพยสินยกเลิกไปทันที โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กรณีเดิมจับกุม ตั้งขอหามีไวครอบครอง เพื่อจําหนาย ตอมาหากชั้นสอบสวนหรืออัยการ สั่งไมฟอง
ขอหามีไวครอบครอง เพื่อจําหนาย ดังนั้น เพียงขอหามีไวครอบครองเฉย ๆ จะทําใหคดีที่สอบสวน
เพื่อขอริบทรัพยสินจะตกไปทันที ดังนั้นทางแกไขผูจับกุม พนักงานสอบสวน และอัยการ จะตอง
ประสานการปฏิบัติโดยใกลชิด เพื่อไมใหเสียรูปคดี
6.2 ปญหาพนักงานสอบสวนของ บช.ปส. มีจํานวนนอย คดียาเสพติดมีมาก ทําใหการสอบสวนตาม
พ.ร.บ.มาตรการนี้ไมไดผลเทาที่ควร ซึ่งขณะนี้ไดกระจายอํานาจหนาที่มาให พงส.ของ ภ.และ น. จะทํา
ใหการดําเนินคดีคลองตัวมากขึ้น ซึ่ง พงส.ของ บช.ปส.จะเลือกสอบสวนเฉพาะคดีที่สําคัญ ๆ เทานั้น
6.3 เมื่อผูสืบสวนผูจับกุม พงส. และพนักงานอัยการพบเหตุเกี่ยวกับทรัพยสินของผูกระทําผิดจํานวน
มาก แตไมไดแจงไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส.เพื่อขอใหดําเนินการตรวจสอบยึดทรัพยสินทําใหเสียโอกาสที่
จะริบทรัพยสินดังกลาวไป ควรมีการประสานการปฏิบัติโดยใกลชิด
6.4 ปญหาและการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสิน พงส.ตองสงมอบสําเนาเอกสารหลักฐานทางคดี
ที่เกี่ยวกับทรัพยสินใหพนักงานเจาหนาที่หรือกรณีพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานรองรอยทาง
การเงินที่เกี่ยวกับคดียาเสพติด ก็ใหสงหลักฐานใหพนักงานสอบสวนประกอบคดีอาญาดวยจะทําให
การดําเนินคดีอาญากับการริบทรัพยสินเปนไปในแนวทางเดียวกัน
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6.5 การรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ความเปนอยู บานพักอาศัย กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง
ที่ดิน ยานพาหนะ บัญชีเงินฝากธนาคารของผูตองสงสัยอยางระบบและถูกตอง ประกอบการสืบสวน
ดําเนินการจนมีหลักฐานแนนแฟน เพื่อที่จะใชยืนยันในการดําเนินการตาม ม.6 และ ม.8 ได ดังนั้นมี
ความจําเปนที่ฝายสืบสวนหรือศูนยปราบปรามยาเสพติดของทุกหนวยจะตองจัดทําระบบขอมูล
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
5. งานอํานวยการในศูนยปองกันปราบปรามยาเสพติด มีประโยชนตอฝายปฏิบัติการเปนอยางมาก
6. ดังนั้นตองใหความสนใจที่จะตองเก็บประวัติ พฤติการณ ของกลุมผูคา ขบวนการคา วิธีการคา
ฯลฯ ของกลุมผูคาไวอยางมีระบบและกระทําโดยตอเนื่อง และนํามาใชใหไดผล
6.9 ผูบังคับบัญชาจะตองใหความสนใจ ศึกษาตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของกับยาเสพติด เพื่อ
กําหนดนโยบายหรือใหแนวคิด หรือใหแนวทางการทํางานกับฝายอํานวยการและปฏิบัติการ โดย
จะตองผสมผสานงานปองกัน งานปราบปราม งานสืบสวน งานสอบสวน งานชุมชนสัมพันธ งาน
รณรงคปองกันปราบปราม และจะตองชี้นําหรือชักจูงชุมชนเขามารวมการแกปญหายาเสพติดในชุมชน
ของตนใหได ประการสําคัญการใหความสําคัญตอระบบการรวมกันทํางานและมีความจริงใจ ซื่อสัตย
มีแนวคิดในการทํางานใหครบวงจร คือ “หัวใจของความสําเร็จ”

48

บทที่ 3
แนวทางการสอบสวนขยายผล
โดยอาศัยหลักการดําเนินคดีอาญาทั่วไป
ตอนที่ 1 การดําเนินคดีอาญาทั่วไป
1. วิธีการสอบสวนขยายผลคดียาเสพติด
การสอบสวนขยายผลโดยอาศัยหลักการดําเนินคดีอาญาทั่วไป อาจแยกเปน
1.1 ขยายผลจากผูเสพไปยังผูคารายยอย
1.2 ขยายผลจากผูขายรายยอยไปถึงผูคารายกลาง รายใหญ
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1.3 ขยายผลจากผูคารายกลาง ไปรายใหญ ไปยังผูสนับสนุน ไปยังตัวการ ฯลฯ
1.4 ขยายผลจากการสืบสวนหาขาวโดยหลักการสืบสวน เชน ตํารวจปลอมตัวไปเปน
ผูคา ผูเสพ อาจใชวิธี เฝาจุด สะกดรอย นกตอ เขาเกลียว ฯลฯ
1.5 ขยายผลจากแหลงขาวจนถึงไปถึงผูคาหรือขยายผลโดยวิธีการสอบสวนจากคดีอื่น ๆ ให
เชื่อมโยงไปถึงนายทุน ฯลฯ
ทั้งหมดนี้เปนเพียงวิธีการที่ทางพนักงานสืบสวน-สอบสวน
จะตองใชยุทธวิธีการสืบสวนสอบสวน ตั้งแตเทคนิคการซักถาม จัดทําประวัติ รวบรวมขอมูลอาชีพ รายได ทรัพยสิน ความสัมพันธ
กับขบวนการคาโดยใชหลักการสืบสวนคือ การเฝาจุด สะกดรอย นกตอ ลอเหยื่อ การใชเทคโนโลยี่เขา
มาสนับสนุน จึงจะไดผล หากพนักงานสอบสวนขาดความอดทน ไมมีทีมงานที่ดี ไมสนใจที่จะติดตาม
พฤติการณของผูคา ผูขาย การขยายผลก็จะไมไดผล หรือไมสามารถดําเนินการได จากประสบการณ
ของผูเขียน จึงใครขอแนะนําแนวทางการสอบสวนขยายผล ตั้งแตการรวบรวมพยานเอกสารการ
สอบสวนพยานบุคคล การรวบรวมพยานวัตถุของกลาง และการเก็บหลักฐานไวอยางตอเนื่องรวบรวม
ทําเปนสํานวนสืบสวนไว
2. การรวบรวมพยานเอกสาร
2.1 การจัดทําสารบบงานดานปองกันปราบปรามยาเสพติด ตั้งแตประวัติผูเสพ ผูจําหนายรายยอย
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
2.2การมอบหมายงานการสืบสวน เพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจทําการสืบสวนพฤติกรรมผูเกี่ยว
ของกับยาเสพติดในเขตพื้นที่รับชอบนั้น หัวหนาหนวยงานจะตองออกเปนคําสั่งของหนวยงานใหผูใด
สืบสวนบาง สืบสวนในพื้นที่ใด รายละเอียดที่ใหสืบสวน ควรออกเปนคําสั่งใหชัดเจน สิ่งที่สําคัญที่สุดผู
ที่ไดรับมอบหมาย จะตองรายงานผลการสืบสวนโดยตอเนื่อง เมื่อไดรายละเอียดในการสืบสวนทุกครั้ง
หัวหนาสถานีตํารวจหรือผูที่สั่งการใหสืบสวนหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมเรื่องนี้จะตองสั่งการทุก
ระยะ และใหเก็บรวบรวมไวในประวัติของบุคคลที่เกี่ยวของไวโดยตอเนื่อง
ผูเขียนใชวิธีการแบงพื้นที่เปนหมูบานหรือเปนเขต ๆ ใหครอบคลุมทั้งพื้นที่ โดยแตละหมูบาน
หรือแตละเขตจะมอบหมายใหเจาหนาที่ตํารวจแตละนายรับผิดชอบทําการสืบสวน ตองจัดทําแผนที่
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รับผิดชอบ มีรายงานประวัติบุคคลที่มีประวัติอาชญากรมีขอมูลทองถิ่น ฯลฯ หลักการบริหารการ
สืบสวนใหมีประสิทธิภาพก็คือ เบี้ยเลี้ยงที่จายใหเปนประจํานั้น ควรใชการเก็บประวัติจัดทําขอมูล
ดังกลาว รวมทั้งจัดทําขอมูลทองถิ่น เปนผลงานการจายเบี้ยเลี้ยง หากตํารวจผูใดไมจัดทําก็จะไมจาย
เบี้ยเลี้ยงให ถาเรียบรอยตามภารกิจก็จะจาย หลักที่จะทําใหงานนี้บรรลุผลก็คือตองมอบหัวขอขาวสาร
ใหสืบสวนอยางมีระบบ ใหมีการรายงานการสืบสวนทุกระยะ ขาวความเคลื่อนไหวของผูคายาเสพติด
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 บุคคลนั้นอาจนํายาเสพติดซุกซอน ไมวาจะจุดใดเชน ไว
ในบริเวณบานหรือที่พัก แหลงจําหนาย ที่ซุกซอน เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับรายงาน ก็ควรสั่งการใหฝาย
สืบสวนหรือฝายปราบปรามแลวแตกรณี รวบรวมขอมูลที่ไดสืบสวนมาอยางตอเนื่องนําไปเปนหลักฐาน
เพื่อยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอหมายคนไปทําการตรวจคนบานของผูคาหรือสถานที่ที่สงสัย หนวยงานใด
มีเจาพนักงานที่มีบัตรเจาหนาที่ ป.ป.ส. ก็ใหสั่งการบุคคลนั้นเขาไปตรวจคนโดยไมตองขอหมายศาล
คํารองที่ยื่นตอศาลตองมีเหตุผลสอดคลองกับรายงานการสืบสวนของผูสืบสวน
เมื่อศาลออกหมาย
คนใหก็ใหนําหมายคนไปทําการคน หากพบยาเสพติดหรือของผิดกฎหมายอื่น ๆ ก็ตองจัดทําบันทึก
การตรวจคนใหละเอียด
กรณีไมพบยาเสพติดหรือไมพบสิ่งของผิดกฎหมาย ผูที่เปนหัวหนาทําการคนจะตองบันทึกการ
ตรวจคนใหละเอียด
หากไมพบของผิดกฎหมายก็ระบุวานาจะเปนเพราะอะไร
กรณีที่พบ
พยานหลักฐานที่เปนประโยชนตอการดําเนินคดีก็ควรยึดมาเปนหลักฐานไว เชน บันทึกการติดตอ
โทรศัพทที่ใชก็ขอจดรายชื่อหมายเลขที่โทรเขา-โทรออก-ไมรับสาย เพื่อนํามาวิเคราะห รายชื่อลูกคา
ซองพลาสติกที่ใชใสยาบา ผาเทปหอพันยาบา ฯลฯ ใหบันทึกประกอบและใหลงรายละเอียดในบันทึก
การตรวจคน ใหผูตรวจคนรายงานผลการตรวจคนตอผูบังคับบัญชาทราบใหนําผลการตรวจคนไปลง
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ปจว. ไวเปนหลักฐานดวย และหากไปทําการคนหลายครั้ง แตไมพบสิ่งของผิดกฎหมายก็ตองรายงาน
ใหปรากฎสาเหตุและรายงานเก็บหลักฐานไวทุกครั้ง
2.5 พยานเอกสารที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชน สําเนาบัญชีเงินฝาก รายละเอียดการติดตอทางโทรศัพทบัญชี
ติดตอลูกคา การซื้อสิ่งของเครื่องใชราคาแพง เชน ยานพาหนะรถยนต ฯลฯ แตไมมีรายไดประจํา
ประเด็นนี้เมื่อทําการรวบรวมพยานเอกสารไดแลว ก็ควรรวบรวมไวเปนพยานอีกทางหนึ่ง
อนึ่ง กรณีจับกุมผูตองหาคดียาเสพติดทุกคดี เจาหนาที่จะตองใหความสําคัญการ
ติดตอโทรศัพทที่ผูตองหาและพวกใชอยูหรือที่พบทั้งหมด ตองยึดและรีบจดหมายเลขโทรเขาโทรออก-ไมรับสาย-หมายเลขที่บันทึกไวและใชบอย-ใชกอนจับกุม-ใชในยามวิกาลบอยครั้ง
หมายเลขเหลานี้จะเปนตัวบงชี้ใหเห็นเครือขายนายทุน ผูสนับสนุน ตองจดออกมาทุกเครื่อง
แลวนํามาเขาโปรแกรมไอทูวิเคราะหความสัมพันธก็จะไดขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใชขยายผล
ตอไป
3. การรวบรวมพยานบุคคล
3.1 ผูเขียนจะเนนการสอบสวนพยานบุคคลที่เปนผูเสพเพื่อขยายผลจับกุมผูขาย การสอบ ผูเสพ
เปนพยาน ซึ่งถือวาเปนประจักษพยานนั้นเมื่อมีการจับผูเสพยาเสพติด การสอบผูเสพเปนพยาน
เพื่อจะใชเปนหลักฐานดําเนินคดีกับผูจําหนายนั้น ไมมีกฎหมายหามมิใหรับฟงพยานโจทกที่ตกเปน
ผูตองหา (เทียบฎีกาที่ 203/2531) ไมมีกฎหมายหามมิใหฟงคําซัดทอดของผูกระทําผิดดวยกัน หาก
พยานนั้นชอบดวยเหตุผล (เทียบฎีกาที่ 2802 – 2805/31) คําซัดทอดจําเลยที่ 2 ใหการตอพนักงาน
สอบสวน กับที่ในวันที่จับกุมจําเลยที่ 1 เปนการยากที่จะปรุงแตงไวตอสูคดีหรือปรักปรําจําเลยคําใหการ
ชั้นสอบสวนของผูกระทําผิดดวยกันก็ไมมีกฎหมายหามมิใหศาลไมรับฟง (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
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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
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 กรณีท่สี อบปากคําผูตองหาและผูตองหาใหบุคคลอื่นมานั่งฟงการ
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
3.4 การขยายผลนอกจากจะขยายผลจากผูเสพไปยังผูขายรายยอย หรือจากรายยอยอาจ
ขยายผลไปยังรายกลางก็ได ซึ่งความสําเร็จของการสอบสวนจะตองอยูที่ความสามารถในการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนเปนสําคัญ ที่จะตองพยายามคนหาพยานหลักฐานใหมากที่สุด
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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
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 บัญชีลูกคา 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
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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
ซื้อเสร็จแลว คูกรณีไมโตแยงเรื่องเงินลอซื้อใหลงชื่อรับรองไว ศาลยอมรับฟงพยานหลักฐานที่เปน
สําเนาภาพถายเอกสาร
สําหรับคดีใดที่จับไดโดยไมใชวิธีการลอซื้อ จับไดของกลางจากผูครอบครองหรือเสพ และ
สอบสวนขยายผลดังที่ไดกลาวมาแลว กรณีการสอบสวนจะตองใหมีความชัดเจนวาสืบสวนจับกุมโดย
วิธีการใด จะตองสอบใหสอดคลองสัมพันธกัน
ตอนที่ 2 วิธีทําสํานวนการสอบสวน
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
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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
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
นอกจากนี้การใหผูตองหาดูภาพถายบานพักหรือสถานที่ที่ฝายสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ไวแตตน ใหผูตองหาดูและยืนยันก็จะไดขอเท็จจริงสอดคลองกับการสืบสวนที่ไดกระทํามา หลักฐานที่
เจาหนาที่ตํารวจไปคนบานหรือสถานที่คาที่ตํารวจไปทําการคนและไดมีการบันทึกการตรวจคนไวก็ดี
หรือพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ไดเคยยึดมาไวกอนจะจับกุมก็ดี จะตองสอบสวนปากคําผูตองหาใหยืนยัน
พยานหลักฐานหรือของกลางนั้นๆ ไวดวย ดังนั้น ศิลปการซักถามปากคําผูตองหา การรวบรวม
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พยานหลักฐานเพื่อใชยืนยันการกระทําผิดนั้น
เปนศาสตรและศิลปที่พนักงานสอบสวนตองอาศัย
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
พนักงานสอบสวนสอบสวนจากผูเสพหรือผูครอบครองถึงแหลงที่มาทุก ๆ ราย เราก็จะไดขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการสืบสวนปราบปรามและขยายผลไปถึงตัวพอคาระดับสูงขึ้นไปไดไมยาก
6.3
เพื่อเปนการเสริมสรางแนวความคิดในการสอบสวนเพื่อหาแนวทางการขยายผลการ
สอบสวนไปหาผูคา จากผูมียาเสพติดหรือมีไวในความครอบครองไปสูผูขายรายยอย ซึ่งผูเขียนได
ดําเนินการไดผลมากอนแลว ศาลจังหวัดเชียงใหมพิพากษาลงโทษผูขายรายยอยจําคุกถึง 6 ป 8
เดือน
ซึ่งเชื่อวาเมื่อทานอานคําพิพากษาโดยละเอียดแลวคงจะเกิดแนวคิดและเกิดภาวะสรางสรรค
พัฒนางานสอบสวนใหละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น
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
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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
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
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สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการไดอีกทางหนึ่ง รวมทั้งยังสามารถ
รายงานใหกรมสรรพกรทําการตรวจสอบเกี่ยวกับการเสียภาษีอีกดวย
8.2 กระบวนการริบทรัพยสิน
ผูจับกุม
กลาวโทษตอ
พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน
สงฟอง ขอริบของ
กลางตามมาตรา 30

แจงเหตุตอ
พนักงานเจาหนาที่
พนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบทรัพยสิน
ขอริบตามมาตรา 27
อัยการ

คดีอาญา
คดีทรัพยสิน
ศาล
รวมรวมขอมูลเสนอสั่งตรวจสอบทรัพยสิน

คณะกรรมการหรือเลขาธิการสั่งตรวจสอบ
ทรัพยสินและมอบหมายพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการแทน
คณะกรรมการวินิจฉัยผลการตรวจสอบ
ทรัพยสินของพนักงานเจาหนาที่

สงสํานวนใหพนักงานอัยการยื่นคํารอง
ใหศาลสั่งริบทรัพยสินที่คณะกรรมการวินิจฉัย
วาเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด
ศาลไตสวน สั่งริบหรือคืนทรัพยสิน
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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
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
ของกลางได
บันทึกจับกุม

พนักงานสอบสวน

ทรัพยสินที่ยึดเปน
ของกลางไมได
บันทึกทรัพยสิน
ที่ตรวจพบ
สํานักงานตรวจสอบ
ป.ป.ส.

เสนอสั่งตรวจสอบ/ยึดอายัดทรัพยสินชั่วคราวเพื่อตรวจสอบ
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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
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 หรืออายัดใชขอสันนิษฐานวาเปนทรัพยสินที่ผูตองหามี
อยูหรือไดมาเกินกวาฐานะ
8.8 การขอนําทรัพยสินไปใชประโยชนในทางราชการ
ทรัพยสินที่จะนําไปใชประโยชน มี 2 ประเภท
8.8.1 ทรัพยสินที่คณะกรรมการวินิจฉัยวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทํา
ความผิด และมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดไวเพื่อใหพนักงานอัยการรอยขอใหศาล
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สั่งริบ ระหวางที่ศาลยังไมสั่งริบ แตมีภาระในการเก็บรักษาตามมาตรา 24
เลขาธิการฯ ก็อาจสั่งใชประโยชนได โดยใหหัวหนาสวนราชการขอใช
ทรัพยสินนั้น ไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส.
8.8.2 ทรัพยสินที่ศาลสั่งริบตกเปนของกองทุนแลว หนวยที่ตองการขอใช ก็ให
หัวหนาหนวยราชการ ขอมายังประธานกรรมการกองทุนฯ
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
8.9.4 จายเงินรางวัลใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีสวนรวมทําใหทรัพยสินนั้นตก
เปนของกองทุนฯ ไมเกินรอยละ 30 (กรณีมีผูแจงเบาะแสใหแบงใหผูแจงรอย
ละ 10) ของราคาทรัพยสิน โดยแบงเงินรางวัลเปน 10 สวน
- ผูสืบสวนจับกุม
5 สวน
- พนักงานสอบสวน
1 สวน
- พนักงานเจาหนาที่ 4 สวน
9. ปญหาการปฏิบัติ และแนวทางแกไข
9.1 ปญหาการขยายผลโดยใชหลักกฎหมายอาญาทั่วไปนั้น
ประเด็นสําคัญอยูที่
"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
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หรือครอบครอง สวนคดีขยายผลเปนคดีจําหนาย ทั้งยังตองจะตองรายงานพยานหลักฐานอื่น ๆ
ประกอบอีกดวย
9.3 การชี้ตัวผูตองหาอาจมีปญหาเพราะระหวางนั้นพยานอาจอยูในเรือนจํา
กรณีนี้เมื่อผู
เสพซึ่งเสพเปนประจํายอมจะรูจักชื่อเสียง ตําหนิรูปพรรณเปนอยางดี ทางปฏิบัติก็ใหดูรูปภาพใน สภ.
จะมีประวัติผูคาอยูแลว ขณะเดียวกันก็สอบพยานแวดลอมประกอบคือผูสืบสวน หรือสอบสวนผูที่ได
ขาวจากชาวบานเปนประจํา เปนตน เพื่อใหยืนยันวาเปนบุคคลเดียวกันใหได รวมทั้งอาจใหผูสืบสวน
หรือผูจับเดินไปดูตัว ยืนยันวาเปนบุคคลที่เปนผูขายจริง
ความผิดฐานมีไวครอบครองหรือเสพ ไมสามารถนําวิธีการตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.
2534 มาบังคับใชไดเพราะฐานความผิดเสพหรือมีไวครอบครองไมเขาหลักเกณฑตามที่กําหนด ดังนั้น
จึงไมสามารถดําเนินคดีไดทั้งสมคบ ชวยเหลือ สนับสนุน ตาม พ.ร.บ.ดังกลาว

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
ตอนที่ 3 ตัวอยางการบันทึกยึดอายัดเพื่อดําเนินคดีตรวจสอบทรัพยสิน ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ
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ตอนที่ 4 ตัวอยางการบันทึกยึดอายัดขออนุมัติหมายจับความผิดตาม พ.ร.บ.ฟอกเงินฯ
ตอนที่ 5 แนวทางการสืบสวนและการทําสํานวนการสืบสวน
ตอนที่ 6 ตัวอยางบันทึกความเห็นในการตรวจสอบทรัพยสินหรือสรุปสํานวนคดียึดทรัพย

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……………………………..
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สังกัด………………………………………..มีความประสงคจะขออนุมัติจับกุมผูกระทําความผิดตาม
( ) มาตรา 6 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) มาตรา 8 วรรค…………………….
แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ดังมีรายชื่อ
ตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ…………………………………...ผูยื่นคําขอ
(
)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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( ) มาตรา 8 วรรค…………………….
แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ดังมีรายชื่อ
ตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ…………………………………...ผูยื่นคําขอ
(
)
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 ……………………………………
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อาศัยตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เลขาธิการ ป.ป.ส.มีคําสั่งใหจับกุมบุคคลดังตอไปนี้
( 1 ) ………………………………………………
( 2 ) ………………………………………………
ซึ่งไดกระทําความผิดตามมาตรา……………………….แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ.2534
ตามแบบขออนุมัติจับกุม
ที่…………../……………….
ลงวันที่………เดือน…………………พ.ศ……………….. หากมีการดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติแลว
ใหรายงานใหเลขาธิการ ป.ป.ส.ทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ตองไมเกิน 3 วัน นับตั้งแตวันจับกุม
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 ……………………………………
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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
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
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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……………………….
…………………………………………………………………………………………………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(
)
ตําแหนง……………………………..
……………………………….
โทร…………………………..
แบบ ป.ป.ส.4 - 56

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

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

เรื่อง รายงานการแจงขอหาผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
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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………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(
)
ตําแหนง……………………………..
……………………………….
โทร…………………………..

แบบ ป.ป.ส.4 - 57

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

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

เรื่อง รายงานการดําเนินการตามคําสั่งอนุมัติจับกุม / แจงขอหา
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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…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
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……………
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด…………………..
ตําหนิ รูปพรรณ……………………………………………………………………………
ประวัติอาชญากรและพฤติการณที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด……………………….
บุคคลที่ติดตอ
/
เกี่ยวของ…………………………………………………………………….
ยานพาหนะที่ใช……………………………………………………………………………
อาชีพหรือการประกอบกิจการ……………………………………………………………
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง………………………

แบบ ข.

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

ตอนที่ 2 แนวทางการขอใหตรวจสอบทรัพยสิน

ศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษ
ตํารวจภูธรภาค 5 ถนนมหิดล
ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50000
23
ธันวาคม 2542
ขอใหตรวจสอบทรัพยสิน ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา

ที่ ตช 0016(ชปส.ศปส.)/6721

เรื่อง
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ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
เรียน เลขาธิการ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาหนังสือรองเรียนผานทางตูไปรษณียเชา เลขที่ 99 เชียงใหม
2. ประวัติบุคคลผูมีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติดในสารบบขอมูลขาวสาร
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
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
สถานที่ที่ลักลอบจําหนายยาเสพติดอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธร
ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จึงไดมอบหมายใหชุดปฏิบัติการปราบปราม
ยาเสพติดใหโทษ ประจําศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษตํารวจภูธรภาค 5 ดําเนินการสืบสวน
ติดตามพฤติการณมาตลอด จนกระทั่งสามารถจับกุมตัวบุคคลทั้งสองพรอมของกลางดังกลาวได
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ศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษตํารวจภูธรภาค 5
จึงเรียนประสานเพื่อขอให
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดโปรดพิจารณาดําเนินการดังนี้
1. นําพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ.2534 มาใชบังคับและออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานเจาหนาทําการตรวจสอบทรัพยสิน
2. กรุณาตรวจสอบประวัติบุคคลทั้งสอง ในสาระบบขอมูลของสํานักงานคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด วามีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติดหรือไม หากมี
ประวัติบุคคลทั้งสอง ก็กรุณาสงขอมูลใหดวยเพื่อจะไดขยายผลการสืบสวนจับกุมผูเกี่ยวของกับบุคคล
ตอไป
3. ประสานกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ขอใหดําเนินการสอบสวนขยายผลในคดีดังกลาวตามระเบียบของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
4. หากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จะประสาน
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
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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
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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
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
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ของกลางอื่นอีกหลายรายการ โดยกลาวหาวารวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)
ไวในความครอบครองเพื่อจําหนายโดยไมไดรับอนุญาต เหตุเกิดที่ บานเลขที่ 32 ศรีภูมิ ซอย 1 ตําบล
ศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และมีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยสินของนายสุวรรณ สุยะปน
และนางไพลิน คําหยาด ผูตองหา เปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
และดวยเหตุมีความจําเปนเรงดวน ไปอาจเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินไดทัน 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
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
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ตอคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 27

ธันวาคม

พ.ศ.2542

นายสรสิทธิ์ แสงประเสริฐ
( นายสรสิทธิ์ แสงประเสริฐ )
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

คําสั่งเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ที่ 853 / 2542
เรื่อง ใหยึดทรัพยสินชั่วคราว
----------------------ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดมีคําสั่งที่ 852/2542
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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 แหงพระราชบัญญัตมิ าตรการในการปราบปรามผูกระทํา
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
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 27

ธันวาคม พ.ศ.2542

นายสรสิทธิ์ แสงประเสริฐ
( นายสรสิทธิ์ แสงประเสริฐ )
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ตอนที่ 3 ตัวอยางการบันทึกตรวจยึดและการดําเนินคดี ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ
( ตัวอยาง )

บันทึกการตรวจยึด-อายัด
อูอรุณ 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
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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
(ลงชื่อ) นางแดง ขาวดํา
ผูดูแลอู/ยินยอมใหตรวจยึด/อายัด
(ลงชื่อ) พ.ต.ท.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผูตรวจยึด/อายัด
(ลงชื่อ) พ.ต.ต.เรวัตร ยืนธรรม
ผูตรวจยึด/อายัด
(ลงชื่อ) ร.ต.อ.ถนัด ชุมมะโน
ตรวจยึด/อายัด/บันทึก/อาน
(ลงชื่อ) พิกุล จุฑารัตน
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
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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
(ลงชื่อ) นางแดง ขาวดํา
เจาของบาน
(ลงชื่อ) พ.ต.ท.พิเชษฐ จีระนันตสิน
ผูตรวจคน
(ลงชื่อ) พ.ต.ต.เรวัตร ยืนธรรม
ผูตรวจคน
(ลงชื่อ) ร.ต.อ.ถนัด ชุมมะโน
ผูตรวจคน
(ลงชื่อ ส.ต.ท.
บันทึก/อาน
บัญชี จนท.ตร.รวมตรวจคน
1. ส.ต.ท.วิเชียร มะโนวรรณ 2…………………ฯ ล ฯ
ตอนที่ 4 ตัวอยางการตรวจยึดและอายัดทรัพยสินเพื่อทําการตรวจสอบทรัพยสิน
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.
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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
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

83
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
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
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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
หรือ อะหลี่ห รืออะจอ ฯ ได มี ก ารโยกยา ย ถ า ยเททรั พ ยสิ น ที่ไดม 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
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
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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 การณที่น 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.
(ลงชื่อ) นางดี สองสี
ผูยินยอมใหตรวจยึด
(ลงชื่อ)
พยาน
(ลงชื่อ)
พยาน
(ลงชื่อ) พล.ต.ต.วุฒิ วิทิตานนท
ตรวจยึด

(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

ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด/บันทึก/อาน
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(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

ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด
ตรวจยึด

ตัวอยางการบันทึดตรวจยึก

บันทึกการตรวจยึด

อูพงษทัวร 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
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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
สม วงศวาท(ชางแก) นางสุภร รักรัตน ภรรยาของนายสม ทั้งสองไมอยู จากการตรวจสอบในอูรถพบ
รถยนต 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
ซึ่งรถยนตทั้ง 3 คันดังกลาว นายสมการณฯ ผูดูแล อางวาเปนรถของนายสม
วงศวาท(ชางแก และนางสุภร รักรัตน เปนเจาของ) และเนื่องจาก นายสม วงศวาท ถูกศาลจังหวัดเทิง
ออกหมายจับที่ 53/2545 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 ตามคดีอาญาของ สภ.อ.ขุนตาลที่ 108/2545
ในขอหา พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ และทรัพยสินที่ตรวจพบในอูดังกลาวเปนรถยนตทั้ง 3 คัน นาเชื่อวา
เปนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดใหโทษ จึงไดรวมกันตรวจสอบดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของ ตามพระราชบัญญัติมาตรการยึดทรัพย พุทธศักราช 2534 ตอไป
อนึ่งในการตรวจยึดรถยนตทั้ง 3 คัน และการตรวจอูดังกลาวในครั้งนี้ เจาหนาที่ตํารวจ
ไดกระทําการดวยความสุจริต ไมไดเรียกรองเอาทรัพยสินเงินทอง หรือทํารายรางกายหรือทําใหเสื่อมคา
หรือทําลายทรัพยสินดังกลาวแตอยางใด พรอมกับแจงใหนางสุพร รักรัตน ทราบแลว และยินยอมใหนํา
รถไปเก็บรักษาหรือประกอบคดีได และแจงใหนายการณ คํามี ผูดูแลพนักงานขับรถทราบและยินยอม
นําหรือขับไปใหเจาพนักงานเก็บรักษาไว
จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
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(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

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
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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 ยาบาของกลางเปนของนายสม วงศวาท โดย
นายสวัสดิ์ฯ เปนผูรับจางขนให และเคยรับจางขนใหกับนายสมพงษ ฯ มาแลว 5 - 6 ครั้ง
ระหวางที่นายดี ฯ ถูกดําเนินคดี เจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอแมพริก
ไดประสานมายังตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย อยางตอเนื่องมาโดยตลอด และจากการสืบสวนติดตาม
พฤติการณของนายสม วงศวาท 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
ตรวจสอบหลักฐานปรากฏวาเปนรถยนตของนายสม วงศวาท อายุ 43 ป อยูบานเลขที่ 232/122 หมู
ที่ 8 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เจาพนักงานจึงไดนํายาบาและรถยนตของกลาง
สงใหพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอขุนตาล
และไดรองทุกขกลาวโทษใหดําเนินคดีกับ
ผูกระทําผิดในคดีนี้ฐาน "มียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย" ตาม
คดีอาญาของสถานีตํารวจภูธรอําเภอขุนตาล ที่ 108/2545 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2545
จากการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในคดีมีเหตุอันควรเชื่อไดวา
ยาบาและ
รถยนตของกลางเปนของนายสม วงศวาท พนักงานสอบสวนไดขออนุมัติตอศาลจังหวัดเทิง ใหออก
หมายจับนายสมฯ ซึ่งศาลไดออกหมายจับนายสม วงศวาท นี้แลว ตามหมายจับของศาลจังหวัดเทิง
ที่ 35/2545 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545
จากการสืบสวนสอบสวนพบวานายสมพร วงศวาท ผูตองหาวามีฐานะคอนขางร่ํารวย
มีทรัพยสินจํานวนมากทั้ง ๆ (ปรากฏตามบัญชีทรัพยสินที่ยึด)
ที่มีอาชีพรับจางซอมเครื่องยนต
โดยทั่วไป ซึ่งผิดปกติวิสัยของผูมีอาชีพเชนเดียวกันนี้ และไมพบอีกวาไดประกอบธุรกิจหรือกิจการ
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อยางอื่นนอกเหนือจากที่กลาวแลวอันจะทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
จึงทําใหมีเตหุอันควรเชื่อไดวาเปน
ทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงเห็นควรใหมีการตรวจสอบทรัพยสิน ยึด
หรืออายัดทรัพยสินของนายสม วงศวาท ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอไดดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินของนายดํา
ขาวดี เปนกรณีเรงดวน ผลเปนประการใดกรุณาแจงใหตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายทราบดวย.
ขอแสดงความนับถือ
พลตํารวจตรี วุฒิ
วิทิตานนท
( วุฒิ
วิทิตานนท )
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
งานสอบสวน ฯ
โทร. (053) 718118 ตอ 502

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 นายสม
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วงศวาท โดยนายสวัสดิ์ โพธิกัน เปนผูรับจางขนใหกับนายสม วงศวาท มาแลว 5 - 6 ครั้ง ซึ่งระหวาง
ที่นายสวัสดิ์ โพธิกัน ถูกดําเนินคดีเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอแมพริก ไดประสานขอมูล
มายังตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายอยางตอเนื่อง และจากการสืบสวนพฤติการณของนายสม ฯ พบวามี
พฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติดใหโทษ 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
คันดังกลาวเปนของนายสม วงศวาท อายุ 43 ป อยูบานเลขที่ 232/122 หมู 6 ตําบลรอบเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จึงเชิญตัว นางสุภร รักรัตน ภรรยา นายดํา ขาวดี รวมทําการตรวจ
พิ สู จ น แ ละพบของกลางยาบ า จํ า นวนดั ง กล า ว จึ ง ได ร อ งทุ ก ข ก ล า วโทษให ดํ า เนิ น คดี ต อ ผู ก ระทํ า
ความผิดในคดีนี้ฐานมียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนายตามคดีอาญา
ของสถานีตํารวจภูธรอําเภอขุนตาลที่ 108/2545 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2545 และพนักงานสอบสวน
ไดขออนุมัติตอศาลจังหวัดเทิง ใหออกหมายจับนายสม วงศวาท 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
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ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ประกอบกับ คณะกรรมการธุรกรรมไดมีมติในการประชุม ครั้ง
ที่ 45/2545 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ใหยึดและ/หรืออายัดทรัพยสินดังกลาว จํานวน 12 รายการ
ไวชั่วคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน (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
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
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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 นายสม วงศวาท 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
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
รายนายสม วงศวาท กับพวก โดยใหเรงรัดดําเนินการและผลเปนประการใดใหประมวลสรุปเสนอ
คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาตอไปนั้น
จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา บุคคลดั งกลาวมี พฤติการณกระทําความผิดใน
ทองที่ จังหวัดเชียงราย , จังหวัดเชียงใหม , จังหวัดลําปาง และทองที่อื่น ๆ หลายทองที่เกี่ยวพันกัน
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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
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

พันตํารวจเอก

พีรพันธุ เปรมภูติ
( พีรพันธุ เปรมภูติ )
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ตอนที่ 5 แนวทางในการสืบสวนและทําสํานวนการสืบสวน เพื่อจับกุมผูมีพฤติการณ
เกี่ยวของกับยาเสพติด
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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

“ลับมาก”
สํานวนการสืบสวน

เทพ…

ลําดับ วัน เดือน ป

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

หมายเหตุ
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1.

2.

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

3.

12 ม.ค.2544

4.

14 ม.ค.2544

5.

15 ม.ค.2544

ลําดับ วัน เดือน ป
6.

7.

- 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
- ผกก.สั่งใหไปคนบาน
- ร.ต.ท.เดชาฯ ขอหมายคนไป
คนบานไมพบยาเสพติด แตพบ
รายชื่อผูตองสงสัยจะเปนเครือ
เขายพบรองรอยพลาสติกหอ
ยาบา
- จึงบันทึกตรวจยึด และบันทึก
ตรวจคน
- ลง ปจว.ไวตาม ปจว.ขอ 9
เวลา 15.30 น
-ร.ต.ท.เดชาฯ สั่งให ส.ต.ต.
- ส.ต.ต.ศราวุธฯ ปลอมตัวเฝา
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
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

หมายเหตุ
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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
Polis
ยาเสพติด นาเชื่อวาเปนเครือขายการคา จะ
ฯลฯ
ไดติดตามพฤติการณตอไป
- ไดสําเนาทะเบียนรถ และสําเนาประวัติบัตร
ประจําตัวประชาชนประกอบการสืบสวนแลว

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

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

4. พยานหลักฐานที่หนวยตรวจสอบ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

..…..............................................................................................................................................................
..…..............................................................................................................................................................
..…..............................................................................................................................................................
..…..............................................................................................................................................................
..…..............................................................................................................................................................
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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
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 )

104

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

กรณีไมมีพฤติการณที่เกี่ยวของกับยาเสพติด และใหยุติเรื่อง

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

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

•

กรณีไมมีพฤติการณที่เกี่ยวของกับยาเสพติด และใหยุติเรื่อง

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

( ลงชื่อ ) .....................................................................

105
( ........................................................ )
( ตําแหนง ) ....................……….........................................
ตรวจสอบเมื่อวันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ...............

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…….……………….
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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
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
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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………………………………………………..
……………/………………/……………..
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………………………………..…………………..
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3. ขาวเกี่ยวกับการลักลอบ จําหนายยาเสพติดใหโทษ หรือแหลงมั่วสุม หรือเสพยาเสพติดใหโทษ
ในพื้นที่รับผิดชอบ
(1)รายละเอียดของขาว……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(2)แหลงขาว…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(3)ความนาเชื่อถือของขาว หรือมีเหตุผล…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(4)สิ่งที่ควรดําเนินการในขั้นตอนตอไป…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)……………………………………………………….ผูรายงาน
(………………………………………..)
(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..............................................................................................
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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.............................................................................................................................
...............................................................................................................................................…
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...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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ช. พฤติการณที่นาสนใจ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ซ. แผนที่สังเขป / สถานจําหนาย /มั่วสุม / บาน

ลงชื่อ.............................................................................................................ผูรายงาน
ตําแหนง.....................................................................................................
................./........................../........................

สัญลักษณเครือขายความสัมพันธ
ชัดเจน

ไมชัดเจน

ผูคานอกเขตพื้นที่
ตัวอยางความสัมพันธเชื่อมโยง

(รายใหญ)
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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
นายขาว คําเจริญ
นายสมชัย ดําขํา
นายสมบูรณ จงเจริญ
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พลตํารวจโท วุฒิ วิทิตานนท
คณะกรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิ) ในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
วุฒิการศึกษา
ประวัติการทํางาน

งานเขียน

งานวิจัย
ผูบรรยาย

เกียรติประวัติ
2525

- 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
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
- โลจากชมรมผูสื่อขาวไทยรัฐภาคเหนือ “นายตํารวจประชาสัมพันธดีเดน”
- โลจากชาวบานแมหยวก จว.เชียงใหม “สืบสวนจับกุมคนราย”
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2528
2529
2530
2532
2533
2534
2541
2542
2543

2544
2545
2546

- 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 นายก

