
 

พระราชบัญญัติ  
มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด  

เก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔  

__________________________ 

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

เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า  
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
( ๑)พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ ดังต่อไปนี้  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(๒)  
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี ้ 
“ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและยาเสพติด ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ท้ังนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง(๓)  

“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  

__________________________ 
 
(๑) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๗ ตอนท่ี ๓๗ ก ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน 
๒๕๔๓ 



(๒) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มท่ี ๑๐๘ ตอนท่ี ๑๗๐ ลงวันท่ี ๑๗๐ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน 
๒๕๓๔ 
(๓) ดูกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 

“ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า การผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ
จ าหน่ายซึ่งยาเสพติด และให้หมายความรวมถึง การสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายามกระท าความผิด
ดังกล่าวด้วย 
“ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิด” หมายความว่า เงิน หรือทรัพย์สินท่ีได้รับมาเนื่องจากการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และให้หมายความรวมถึง เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาโดยการใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินดังกล่าว ซื้อหรือกระท าไม่ว่าด้วยประการใดๆ ให้เงินหรือทรัพย์สินนั้นเปล่ียนสภาพไปจากเดิมไม่ว่า
จะมีการเปล่ียนแปลงสภาพกี่ครั้ง และไม่ว่าเงินหรอืทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น โอนไป
เป็นของบุคคลอื่นหรือปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลอื่นก็ตาม  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินด้วย  
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
“รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (๔)รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และให้มีอ านาจแต่งต้ัง
พนักงานเจ้าหน้าท่ีกับออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วให้ใช้บังคับได้  

หมวด ๑  
บททั่วไป  

มาตรา ๕ ผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แม้จะกระท านอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษใน 
ราชอาณาจักร ถ้าปรากฏว่า  
(๑) ผู้กระท าความผิดหรือผู้ร่วมกระท าความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทย หรือมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย หรือ 
(๒) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระท าโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นใน ราชอาณาจักรหรือ
รัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ  
(๓) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าวและการกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐท่ีการกระท าเกิดขึ้น
ในเขตอ านาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

ท้ังนี้ ให้น ามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 



__________________________ 
 
(๔) เปล่ียนแปลงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมาตรา ๑๑๓ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ
บริหารและอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอน
อ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๘๗ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอน ๑๐๒ ก วันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๒๕ 

มาตรา ๖ ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น  
(๑) สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระท าความผิดก่อนหรือขณะกระท าความผิด  
(๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานท่ีหรือวัตถุใดๆ เพื่อประโยชน์ หรือให้ความสะดวกแก่
การกระท าความผิด หรือเพื่อมิให้ผู้กระท าความผิดถูกลงโทษ  
(๓) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ท่ีประชุม ท่ีพ านัก หรือท่ีซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่
ผู้กระท าความผิด หรือเพื่อช่วยให้ผู้กระท าความผิดพ้นจากการถูกจับกุม  
(๔) รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืน่ใดจากผู้กระท าความผิดเพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวกแก่การ
กระท าความผิด หรือเพื่อมิให้ผู้กระท าความผิดถูกลงโทษ  
(๕) ปกปิด ซ่อนเร้นหรือเอาไปเสียซึ่งยาเสพติดหรือวัตถุใดๆ ท่ีใช้ในการกระท าความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้กระท า
ความผิด  
(๖) ช้ีแนะ หรือติดต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการกระท าความผิด  
ผู้ใดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ท่ีพ านักหรือท่ีซ่อนเร้นเพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของตนให้
พ้นจากการถูกจับกุม ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น
เพียงใดก็ได้ 
มาตรา ๗ ผู้ใดพยายามกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น
เช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดส าเร็จ  
มาตรา ๘ ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันต้ังแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้นั้นสมคบกัน
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ัง
ปรับ  
ถ้าได้มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุท่ีได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกันนั้นต้อง
ระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น  
มาตรา ๙ ผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยแต่งเครื่องแบบหรือโดยแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นเจ้า
พนักงาน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นอีกกึ่งหนึง่  
มาตรา ๑๐ กรรมการหรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าพนักงาน 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล หรือสภาท้องถิ่นอื่น ข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหนว่ยงานของรัฐหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจผู้ใด กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดหรือกระท าความผิดตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษท่ีก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดนั้น  



มาตรา ๑๑ กรรมการหรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าพนักงานหรือ
ข้าราชการผู้ใดกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการ
ยุติธรรมตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา อันเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ต้องระวางโทษสามเท่าของโทษท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น  
มาตรา ๑๒ การก าหนดโทษจ าคุกท่ีจะลงแก่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ให้
ก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงท่ีสุดได้ไม่เกินห้าสิบปี  
มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ เลขาธิการ และพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา ๑๔ การจับกุมหรือการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๖ หรือตามมาตรา ๘ ต้องได้รับ
อนุมัติจากเลขาธิการก่อน และเมื่อด าเนินการตามท่ีได้รับอนุมัติแล้ว ให้รายงานให้เลขาธิการทราบทันที  
การขออนุมัติ การอนุมัติ และการรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง (๕)  

 
หมวด ๒  

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  

(๖) มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินคณะหนึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็น
ประธานกรรมการ อัยการสูงสุดเป็นรองประธานกรรมการ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมท่ีดิน อธิบดี
กรมบังคับคดี อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ 
และเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการจะแต่งต้ังข้าราชการคนใดคนหนึ่งในส านักงาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  
ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่งนอกจากประธานกรรมการไม่อาจมาประชุมได้ อาจมอบหมายให้ ผู้ด ารง
ต าแหน่งรองหรือเทียบเท่าหรือผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีในคณะกรรมการมาประชุม
แทนเฉพาะครั้งนั้นกไ็ด  ้  
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี ้ 
(๑) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ 
และมาตรา ๓๓ 
(๒) ตรวจสอบทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
(๓) วินิจฉัยว่าทรัพย์สินใดของผู้ต้องหาหรือผู้อื่นเป็นทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระท า ความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดหรือไม่  
(๔) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๒๒  
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดและการน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์
ตามมาตรา ๒๔ และระเบียบเกี่ยวกับกองทุนตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้อนุกรรมการหรือเลขาธิการด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินตาม (๒) หรือ
ด าเนินการยึดหรืออายัดตาม (๔) แล้วรายงานให้ทราบก็ได้  
มาตรา ๗ ผู้ใดพยายามกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น
เช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดส าเร็จ  
มาตรา ๘ ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันต้ังแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้นั้นสมคบกัน



กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ัง
ปรับ  
ถ้าได้มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุท่ีได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกันนั้นต้อง
ระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น  
มาตรา ๙ ผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยแต่งเครื่องแบบหรือโดยแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นเจ้า
พนักงาน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นอีกกึ่งหนึง่  
มาตรา ๑๐ กรรมการหรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าพนักงาน 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล หรือสภาท้องถิ่นอื่น ข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหนว่ยงานของรัฐหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจผู้ใด กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดหรือกระท าความผิดตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษท่ีก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดนั้น  
มาตรา ๑๑ กรรมการหรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าพนักงานหรือ
ข้าราชการผู้ใดกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการ
ยุติธรรมตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา อันเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ต้องระวางโทษสามเท่าของโทษท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น  
มาตรา ๑๒ การก าหนดโทษจ าคุกท่ีจะลงแก่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ให้
ก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงท่ีสุดได้ไม่เกินห้าสิบปี  
มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ เลขาธิการ และพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา ๑๔ การจับกุมหรือการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๖ หรือตามมาตรา ๘ ต้องได้รับ
อนุมัติจากเลขาธิการก่อน และเมื่อด าเนินการตามท่ีได้รับอนุมัติแล้ว ให้รายงานให้เลขาธิการทราบทันที  
การขออนุมัติ การอนุมัติ และการรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง (๕)  

 
หมวด ๒  

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  

(๖) มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินคณะหนึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็น
ประธานกรรมการ อัยการสูงสุดเป็นรองประธานกรรมการ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมท่ีดิน อธิบดี
กรมบังคับคดี อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ 
และเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการจะแต่งต้ังข้าราชการคนใดคนหนึ่งในส านักงาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  
ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่งนอกจากประธานกรรมการไม่อาจมาประชุมได้ อาจมอบหมายให้ ผู้ด ารง
ต าแหน่งรองหรือเทียบเท่าหรือผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีในคณะกรรมการมาประชุม
แทนเฉพาะครั้งนั้นกไ็ด  ้  
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
(๑) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ 



และมาตรา ๓๓ 
(๒) ตรวจสอบทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
(๓) วินิจฉัยว่าทรัพย์สินใดของผู้ต้องหาหรือผู้อื่นเป็นทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระท า ความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดหรือไม่  
(๔) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๒๒  
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดและการน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์
ตามมาตรา ๒๔ และระเบียบเกี่ยวกับกองทุนตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้อนุกรรมการหรือเลขาธิการด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินตาม (๒) หรือ
ด าเนินการยึดหรืออายัดตาม (๔) แล้วรายงานให้ทราบก็ได้  
มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ 
หน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม หากรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม  
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม ให้ถือเสียงสองในสามของกรรมการท่ีมาประชุม กรรมการคนหนึ่งใหม้ีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน 
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีได้รับมอบหมายก็ได้และให้น าความในมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  

__________________________ 

(๕) ดูกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๖) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

มาตรา ๑๙ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินของผู้ต้องหารายใดเป็นทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้คณะกรรมการส่ังให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้นั้น  
ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน เลขาธิการอาจส่ังให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาไปก่อน แล้วรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบก็ได้  
มาตรา ๒๐ ในการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหา หากมีหลักฐานเป็นท่ีเช่ือได้ว่าทรัพย์สินใดของผู้อื่นเป็น
ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหา โดยได้รับทรัพย์สินนั้นมาโดย
เสน่หา ก็ให้คณะกรรมการมีอ านาจส่ังให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้นั้นด้วย และให้น าความในมาตรา ๑๙ 
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการ หรือเลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน
แทนแล้วรายงานให้ทราบก็ได้ โดยให้ประกาศเพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินยื่นค าร้องพร้อมท้ัง
เอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการเพื่อขอรับทรัพย์สินคืนได้ด้วย 
การตรวจสอบทรัพย์สินและการประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนด



ในกฎกระทรวง (๗)  
มาตรา ๒๒ ในการตรวจสอบทรัพย์สิน ถ้าผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ไม่สามารถแสดง
หลักฐานได้ว่าทรัพย์สินท่ีถูกตรวจสอบไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือได้รับโอน
ทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือเป็นทรัพย์สินท่ีได้มาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือ
ในทางกุศลสาธารณ ให้คณะกรรมการส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะมีค าส่ังเด็ดขาด ไม่ฟอ้งคดีซึ่ง
ต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัด หรือจนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ยกฟ้องในคดีท่ีต้องหานั้น 
 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สิน หากมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าทรัพย์สินรายใดอาจมีการโอน ยักย้าย ซุก
ซ่อน หรือเป็นกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการมีอ านาจส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์สินราย
นั้นไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการวนิิจฉัยตามมาตรา ๑๖(๓) ท้ังนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็น
เจ้าของทรัพย์สินท่ีจะยื่นค าร้องขอผ่อนผันเพื่อขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยไม่มีประกันหรอืมีประกัน
และหลักประกันก็ได้ และให้น าความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินช่ัวคราวแล้ว ให้คณะกรรมการจัดให้มีการพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว และใน
กรณีท่ีผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินสามารถพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งได้ ก็ให้คืนทรัพย์สิน
ให้แก่ผู้นั้น แต่ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ ให้ถือว่าการยึดหรืออายัดตามวรรคสองเป็นการยึดหรืออายัดตามวรรค
หนึ่ง 
การยื่นค าร้องขอผ่อนผันตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน  
กฎกระทรวง(๘)  
เพื่อประโยชน์ตามมาตรานี้ ค าว่า “ทรัพย์สิน” ให้หมายความรวมถึง  

(๑) ทรัพย์สินท่ีเปล่ียนสภาพไป สิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ และดอกผลของทรัพย์สิน ดังกล่าว  
(๒) หนี้ท่ีบุคคลภายนอกถึงก าหนดช าระแก่ผู้ต้องหา 
(๓) ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหาท่ีได้รับ ขาย จ าหน่วย โอนหรือ
ยักย้ายไปเสียในระหว่างระยะเวลาสิบปีก่อนมีค าส่ังยึดหรืออายัด และภายหลังนั้น เว้นแต่ผู้รับโอนหรือผู้รับ
ประโยชน์จะพิสูจน์ต่อ  

 
(๗) ดูกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๘) ดูกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 

คณะกรรมการได้ว่าการโอนหรือการกระท านั้นได้กระท าไปโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน  
มาตรา ๒๓ เมื่อคณะกรรมการหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีค าส่ังให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดแล้วให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและประเมินราคาทรัพย์สินนั้นโดยเร็ว 
แล้วรายงานให้ทราบ 
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินท่ียึดหรืออายัดไว้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (๙)  
ท้ังนี้ ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 



มาตรา ๒๔ การเก็บรักษาทรัพย์สินท่ีคณะกรรมการได้มีค าส่ังให้ยึดหรืออายัดไว้ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนด ในกรณีท่ีทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไม่เหมาะสมท่ีจะเก็บรักษาไว้หรือหากเก็บรักษาไว้จะ
เป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เลขาธิการอาจส่ังให้น าทรัพย์สินนั้นออกขาย
ทอดตลาดหรือไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้ 
 
การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือการน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ตามวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ถ้าความปรากฏในภายหลังว่าทรัพย์สินท่ี
น าไปใช้ตามวรรคสองมิใช่เป็นทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้คืนทรัพย์สิน
นั้นพร้อมท้ังชดใช้ค่าเสียหายและค่าเส่ือมสภาพตามจ านวนท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยใช้จากเงินกองทุน
ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้ให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาท่ีประเมินได้ใน
วันท่ียึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตามราคาท่ีได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี 
การประเมินค่าเสียหายและค่าเส่ือมสภาพตามวรรคส่ี ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด  
มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและตรวจสอบทรัพย์สิน ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตาม  
พระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการและเลขาธิการ มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจมา
เพื่อให้ถ้อยค า ส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดมาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อ
ประกอบการพิจารณา  
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดท่ีเกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยค า ส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี
เอกสารหรือหลักฐานใดมาเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา ท้ังนี้ รวมถึงการตรวจสอบจาก
ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงินด้วย 
(๓) เข้าไปในเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใดท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิด หรือมี
ทรัพย์สินตามมาตรา ๒๒ ซุกซ่อนอยู่ เพื่อท าการตรวจค้นหรือเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตก ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าหากไม่
ด าเนินการในทันทีทรัพย์สินนั้นจะถูก ยักย้าย ก็ให้มีอ านาจเข้าไปในเวลากลางคืน  
ในกรณีตาม (๓) ประธานกรรมการ หรือเลขาธิการจะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการแทนแล้ว
รายงานให้ทราบก็ได  ้ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ต้องแสดง
เอกสาร มอบหมายต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกครั้ง  

 
(๙) ดูกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 

มาตรา ๒๖ การยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๒๒ ซึ่งกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย หากก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ใด ผู้กระท าไม่ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นส่วนตัว (๑๐)มาตรา ๒๗ เมื่อพนักงานอัยการมี
ค าส่ังฟ้องและทรัพย์สินท่ีคณะกรรมการมีค าส่ังให้ยึดหรืออายัดตามมาตรา ๒๒ เป็นทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก็ให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องเพื่อขอให้ศาลส่ังริบทรัพย์สินนั้น โดยจะ
ยื่นค าร้องไปพร้อมกับค าฟ้องหรือในเวลาใดๆ ก่อนศาลช้ันต้น มีค าพิพากษาก็ได้ แต่ถ้ามีเหตุอันสมควรแสดงได้
ว่าไม่สามารถยื่นค าร้องก่อนศาลช้ันต้นมีค าพิพากษา จะยื่นค าร้องภายในหนึ่งปนีับแต่วันท่ีศาลช้ันต้นมีค า
พิพากษาก็ได้ เว้นแต่จะมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ยกฟ้อง 



 
ในกรณีท่ีพบว่ามีทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มเติมอีก ให้ยื่นค าร้องเพื่อ
ขอให้ศาลส่ังริบทรัพย์สินนั้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีศาลช้ันต้นมีค าพิพากษา เว้นแต่มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ยก
ฟ้อง  
(๑๑)มาตรา ๒๘ เมื่อศาลส่ังรับค าร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๒๗ แล้ว ให้ศาลส่ังให้ประกาศใน
หนังสือพิมพ์ท่ีมีจ าหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นสองวันติดต่อกัน เพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างเป็นเจ้าของทรัพย์สินมายื่น
ค าร้องขอเข้ามาในคดีก่อนคดีถึงท่ีสุด ในกรณีท่ีมีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดอาจอ้างเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ ก็ให้
เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบเพื่อใช้สิทธิดังกล่าว โดยแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยู่ครั้ง
หลังสุดของผู้นั้นเท่าท่ีปรากฏหลักฐานในส านวนการสอบสวน 
ค่าใช้จ่ายในการประกาศและในการแจ้ง ให้จ่ายจากเงินของกองทุน  
มาตรา ๒๙ บรรดาทรัพย์สินซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นค าร้องต่อศาลตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งนั้น ให้ศาลไต่
สวน หากคดีมีมูลว่าเป็นทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้ศาลส่ัง ริบทรัพย์สิน
นั้นเว้นแต่บุคคล 
ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ยื่นค าร้องขอคืนก่อนคดีถึงท่ีสุดและแสดงให้ศาลเห็นว่า 
(๑) ตนเป็นเจ้าของท่ีแท้จริง และทรัพย์สินนั้นไมไ่ด้เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ  
(๒) ตนเป็นผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์และได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาตาม
สมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ 
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ถ้าปรากฏหลักฐานว่าจ าเลยหรือผู้ถูกตรวจสอบเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับ
การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาเงินหรือทรัพย์สินท่ีผู้นั้นมีอยู่หรือ
ได้มาเกินกว่าฐานะ หรือความสามารถในการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอย่างอื่นโดยสุจริตเป็นทรัพย์สินท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด  
(๑๒)มาตรา ๓๐ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล หรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีใช้ในการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีไว้
เพื่อใช้ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ริบเสียท้ังส้ินไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษา หรือไม่ก็
ตาม 
ให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลท่ีพิจารณาคดีนั้น เพื่อขอให้ศาลส่ังริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และเมื่อศาล
ส่ังรับค าร้องแล้ว ให้ศาลส่ังให้ประกาศในหนังสือพิมพ์ท่ีมีจ าหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นสองวันติดต่อกันเพื่อให้
บุคคลซึ่งอาจอ้างว่า  

__________________________ 
 
(๑๐) และ(๑๑) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๑๒) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไวน้ี้แทน 

เป็นเจ้าของทรัพย์สินมายื่นค าร้องขอเข้ามาในคดีก่อนศาลช้ันต้นมีค าพิพากษา หรือค าส่ัง ท้ังนี้ ไม่วา่ในคดี
ดังกล่าวจะปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเช่ือได้ว่าเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการประกาศ ให้จ่ายจากเงิน
ของกองทุน 



 
ในกรณีท่ีไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนศาลช้ันต้นมีค าพิพากษาหรือค าส่ัง หรือในกรณีท่ีปรากฏเจ้าของ แต่
เจ้าของไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระท าความผิด และจะ
มีการน าทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในการกระท าความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิด
หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระท าความผิด ให้ศาลส่ังริบทรัพย์สินดังกล่าวได้เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันท่ี
เริ่มประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันตามวรรคสอง และ ในกรณีนี้มิให้น ามาตรา ๓๖ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญามาใช้บังคับ  
มาตรา ๓๑ ทรัพย์สินท่ีศาลมีค าส่ังให้ริบตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ให้ตกเป็นของกองทุน  
มาตรา ๓๒ ในกรณีท่ีมีค าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ยกฟ้องผู้ต้องหาหรือ จ าเลยรายใด 
ให้การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้น รวมท้ังทรัพย์สินของผู้อื่นท่ีได้ยึดหรืออายัดไว้
เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดของผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้นส้ินสุดลง ส่วนทรัพย์สินท่ีไม่ปรากฏ
ตัวเจ้าของท่ีได้ยึดหรืออายัดไว้เนื่องจากการกระท าความผิดของผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้น ถ้าไม่มีผู้ใดมาขอรับ
คืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีมีค าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ยกฟ้อง ให้ตกเป็น ของ
กองทุน 
 
ในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินคดีได้ภายในสองปีนับแต่วันท่ีการกระท าความผิดเกิดและไม่อาจจับตัวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยได้ ให้ทรัพย์สินท่ีได้ยึดหรืออายัดไว้เนื่องจากการกระท าความผิดของผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้นตกเป็น
ของกองทุน แต่ถ้าไม่อาจด าเนินคดีต่อไปได้เพราะเหตุท่ีผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายใดถึงแก่ความตายให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของกองทุน เว้นแต่ภายในสองปี นับแต่วันท่ีผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้นถึงแก่ความตาย และทายาทของ
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด หรือผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้นได้ทรัพย์สินดังกล่าวมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาตามสมควร
ในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณ ก็ให้คืนทรัพย์สินนั้นให้แก่ทายาทของผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้น  
มาตรา ๓๓ การขอรับทรัพย์สินคืน ให้ยื่นค าร้องพร้อมท้ังเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการ  
การขอรับทรัพย์สินและการคืนทรัพย์สินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดใน  
กฎกระทรวง(๑๓)  

หมวด ๓  
กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

มาตรา ๓๔ ให้จัดต้ังกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงาน เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
มาตรา ๓๕ กองทุนตามมาตรา ๓๔ ประกอบด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ 
(๑) ทรัพย์สินท่ีตกเป็นของกองทุนตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ 
(๒) ทรัพย์สินท่ีมีผู้ให้  

__________________________ 
 
(๑๓) ดูกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 



(๓) ทรัพย์สินท่ีได้รับจากรัฐบาล  
(๔) ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากทรัพย์สินตาม (๑) (๒) และ (๓) 

มาตรา ๓๖ กองทุนตามมาตรา ๓๕ ให้เป็นของส านักงานโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
มาตรา ๓๗ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
มาตรา ๓๘ การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการและการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
มาตรา ๓๙ ภายในหกเดือนนับแต่วันส้ินปีปฏิทิน ให้เลขาธิการเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของ
กองทุนในปีท่ีล่วงมาแล้ว ซึ่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองต่อรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเงินกองทุนมีมากพอสมควร ซึ่งเมื่อน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ของ
กองทุนแล้วยังคงมีเงินเหลืออยู่อีกเป็นจ านวนมาก คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้ส่งเงินกองทุนจ านวนใดจ านวนหนึ่ง
เข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้  

หมวด ๔  
บทก าหนดโทษ  

มาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานตาม
มาตรา ๒๕(๒) หรือขัดขวาง หรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา ๒๕(๓) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  
มาตรา ๔๑ ผู้ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กระท าด้วย
ประการใดๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าท่ีหรือตามกฎหมาย ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  
มาตรา ๔๒ ผู้ใดยักย้าย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ หรือรับไว้
โดยมิชอบด้วยประการใดซึ่งทรัพย์สินท่ีมีค าส่ังยึดหรืออายัด หรือท่ีตนรู้ว่าจะถูกยึดหรืออายัดตาม
พระราชบัญญัตินี ้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
อานันท์ ปันยารชุน  
นายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้การปราบปรามผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดมี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการปราบปราม
ผู้กระท าผิดตามกฎหมายดังกล่าวขึ้นโดยเฉพาะ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ท่ี 
กองนิติการ 
เลขท่ี 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน 



เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ (662) 245-9087 โทรสาร (662) 245-9413 
 
หรือส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ท่ี http://www.krisdika.go.th 

 

http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/

