
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 

กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปราบปรามนายทุน หรือตัวการส าคัญที่อยู่เบื้องหลัง

การลักลอบค้ายาเสพติด กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ คือ 

๑. ใช้กับข้อหาผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือครอบครองเพ่ือจ าหน่าย หรือสมคบสนับสนุน ช่วยเหลือหรือ

พยายามกระท าความผิดดังกล่าว  

๒. ต้องเป็นกรณียาเสพติดที่ระบุในกฎกระทรวง คือ เฮโรอีน, มอร์ฟีน, ฝิ่น, โคคาอีน, อาเซติค, แอนไฮไดรด์, 

อาเซติลคลอไรด์, เอทิลิดีนไดอาเซเตต, กัญชา, วัตถุออกฤทธิ์กลุ่มแอมเฟตามีน, แอลเอสดี และ อีเฟดรีน 

กฎหมายฉบับนี้ก าหนดมาตรการพิเศษเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการปราบปราม ๓ ประการ 

๑. มาตรการสมคบ 

ก าหนดให้บุคคลที่ตกลงกันตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป เพ่ือกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน เรื่องของการผลิต 

น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายและครอบครองเพ่ือจ าหน่าย มีความผิดฐานสมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ

ติด แม้ยังไม่มีการกระท าความผิดตามที่ได้ตกลงกันก็เป็นความผิดส าเร็จตามกฎหมายแล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ

รัฐสามารถจับกุมตัวผู้สั่งการหรือผู้อยู่เบื้องหลังการกระท าความผิดลงโทษได้ แต่การจับกุมหรือแจ้งข้อหานี้

จะต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ ป.ป.ส. ก่อน  

๒. มาตรการริบทรัพย์สิน แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทคือ 

๒.๑ การริบทรัพย์สินของกลางในคดียาเสพติด 

การริบทรัพย์สินกรณีนี้เป็นมาตรการเสริมการริบทรัพย์ตามกฎหมายอาญา ซึ่งมีขอบเขตจ ากัดในเรื่องของ

ทรพัย์สินที่ศาลจะสั่งริบ กฎหมายฉบับนี้จึงได้ขยายความหมายของทรัพย์สินที่ศาลจะสั่งริบให้กว้างออกไป 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เข้าไปพัวพัน กับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยา

เสพติด ซึ่งมีปริมาณมากและสลับซับซ้อนกว่า ทรัพย์สินที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมประเภทอ่ืน ๆ และใน

กฎหมายฉบับนี้ยังเปลี่ยนแปลงปลายทางของทรัพย์สินที่ถูกศาลสั่งให้ริบ ซึ่งปรกติจะตกเป็นของแผ่นดินให้ตก

เป็นของ "กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด" ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น โดยบทบัญญัติของกฎหมาย โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าทรัพย์สิน ที่ได้จากการริบไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป 



ทรัพย์สินที่ริบ กรณีนี้เป็นทรัพย์สินที่เอ้ืออ านวยในการกระท าผิดเท่านั้น คือ 

• ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

• ทรัพย์สินที่ใช้เป็นอุปกรณ์ท่ีได้รับผลในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

• ทรัพย์สินที่มีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิด ที่ส าคัญก็คือ การริบทรัพย์สินของกลาง กรณีนี้ 

ก าหนดให้ริบทรัพย์สินทั้งสิ้น แม้จ าเลย ในคดีนั้นไม่ถูกลงโทษ ตามค าพิพากษาก็ตาม แต่การที่ศาลจะสั่งริบ

ทรัพย์สินได้ก็คงต้องพิจารณาพยานหลักฐานของโจทย์และเจ้าของ ทรัพย์สินตามกระบวนการดังนี้ 

• โจทย์มีหน้าที่น าสืบให้ปรากฏหลักฐานที่ฟังได้ว่า ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้

กระท าความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

• เจ้าของทรัพย์สินจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ตนไม่มีโอกาสทราบหรือมีเหตุผลอันควรสงสัยว่ามีการกระท า

ความผิด และจะมีการน าทรัพย์สินของตนไปใช้ หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิด หรือใช้เป็นอุปกรณ์ให้

ได้รับผล ในการกระท าความผิดแล้วแต่กรณี 

• ถ้าเจ้าของทรัพย์สินพิสูจน์ไม่ได้ หรือไม่มีผู้ใดร้องขอเข้ามาในคดี ก็ให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินนั้นได้ ๒.๒ 

การริบทรัพย์สินที่เก่ียวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับมา เนื่องจาก

การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มา โดยการใช้เงินหรือทรัพย์สิน

ดังกล่าวซื้อ หรือกระท าไม่ว่าด้วยประการใดๆ ให้เงินหรือทรัพย์สินนั้นเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ไม่ว่าจะมีการ

เปลี่ยนสภาพกี่ครั้ง และไม่ว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลอ่ืน โอนไปเป็นของบุคคล

อ่ืน หรือ ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลอ่ืนก็ตามกฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ

ขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่า " คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน " ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ซึ่งได้รับการ

แต่งตั้งโดยต าแหน่ง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน มีอ านาจหน้าที่ส าคัญ ในการวินิจฉัยความเกี่ยวเนื่องของทรัพย์สิน กับการ

กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดทั้งมีอ านาจในการสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินไว้จนกว่าคดีถึงที่สุดโดย

ค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลมีค าพิพากษา  



 

เมื่อผู้ค้ายาเสพติดถูกจับกุมในคดียาเสพติดและคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เห็นว่าผู้ต้องหานั้นมี

พฤติกรรมค้ายาเสพติดมานานและมีทัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด ก็จะมีค าสั่งให้ตรวจสอบ

ทรัพย์สินของผู้นั้น ส าหรับกรณีเร่งด่วน เลขาธิการ ป.ป.ส.มีอ านาจเช่นเดียวกับคณะกรรมการฯ และหากพบว่า

บุคคลอื่นมีทรัพย์สินที่เก่ียวพันกับผู้ต้องหา คณะกรรมการหรือเลขาธิการ ป.ป.ส. ก็มีอ านาจสั่งให้ตรวจสอบ

ทรัพย์สินของผู้นั้นด้วย 

๓. มาตรการขยายเขตอ านาจศาล 

ตามปกติ ศาลไทยจะมีอ านาจลงโทษผู้กระท าความผิดที่กระท าความผิดในประเทศไทย เท่านั้น แต่กฎหมายนี้

ได้ก าหนดข้อยกเว้นไว้ว่า แม้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนอกประเทศไทย ศาลไทยก็สามารถลงโทษได้ 

หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (๑) ผู้กระท าความผิดหรือผู้ร่วมกระท าความผิด คนใดคนหนึ่งเป็นคนไทย

หรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย หรือ (๒) ผู้กระท าความผิดเป็นต่างด้าว และได้กระท าความผิดโดยประสงค์ให้

ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ (๓) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และ

การกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่กระท าเกิดขึ้นในเขตอ านาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัว

อยู่ในราชอาณาจักร และมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ 

กองนิติการ 

เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท์ (๖๖๒) ๒๔๕-๙๐๘๗ โทรสาร (๖๖๒) ๒๔๕-๙๔๑๓  

 

หรือส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ที่ http://www.krisdika.go.th  

 

พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 



กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปราบปรามนายทุน หรือตัวการส าคัญที่อยู่เบื้องหลัง

การลักลอบค้ายาเสพติด กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ คือ 

๑. ใช้กับข้อหาผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือครอบครองเพ่ือจ าหน่าย หรือสมคบสนับสนุน ช่วยเหลือหรือ

พยายามกระท าความผิดดังกล่าว  

๒. ต้องเป็นกรณียาเสพติดที่ระบุในกฎกระทรวง คือ เฮโรอีน, มอร์ฟีน, ฝิ่น, โคคาอีน, อาเซติค, แอนไฮไดรด์, 

อาเซติลคลอไรด์, เอทิลิดีนไดอาเซเตต, กัญชา, วัตถุออกฤทธิ์กลุ่มแอมเฟตามีน, แอลเอสดี และ อีเฟดรีน 

กฎหมายฉบับนี้ก าหนดมาตรการพิเศษเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการปราบปราม ๓ ประการ 

๑. มาตรการสมคบ 

ก าหนดให้บุคคลที่ตกลงกันตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป เพ่ือกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน เรื่องของการผลิต 

น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายและครอบครองเพ่ือจ าหน่าย มีความผิดฐานสมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ

ติด แม้ยังไม่มีการกระท าความผิดตามที่ได้ตกลงกันก็เป็นความผิดส าเร็จตามกฎหมายแล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ

รัฐสามารถจับกุมตัวผู้สั่งการหรือผู้อยู่เบื้องหลังการกระท าความผิดลงโทษได้ แต่การจับกุมหรือแจ้งข้อหานี้

จะต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ ป.ป.ส. ก่อน  

๒. มาตรการริบทรัพย์สิน แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทคือ 

๒.๑ การริบทรัพย์สินของกลางในคดียาเสพติด 

การริบทรัพย์สินกรณีนี้เป็นมาตรการเสริมการริบทรัพย์ตามกฎหมายอาญา ซึ่งมีขอบเขตจ ากัดในเรื่องของ

ทรัพย์สินที่ศาลจะสั่งริบ กฎหมายฉบับนี้จึงได้ขยายความหมายของทรัพย์สินที่ศาลจะสั่งริบให้กว้างออกไป 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เข้าไปพัวพัน กับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยา

เสพติด ซึ่งมีปริมาณมากและสลับซับซ้อนกว่า ทรัพย์สินที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมประเภทอ่ืน ๆ และใน

กฎหมายฉบับนี้ยังเปลี่ยนแปลงปลายทางของทรัพย์สินที่ถูกศาลสั่งให้ริบ ซึ่งปรกติจะตกเป็นของแผ่นดินให้ตก

เป็นของ "กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด" ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น โดยบทบัญญัติของกฎหมาย โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าทรัพย์สิน ที่ได้จากการริบไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป 

ทรัพย์สินที่ริบ กรณีนี้เป็นทรัพย์สินที่เอ้ืออ านวยในการกระท าผิดเท่านั้น คือ 

• ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 



• ทรัพย์สินที่ใช้เป็นอุปกรณ์ท่ีได้รับผลในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

• ทรัพย์สินที่มีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิด ที่ส าคัญก็คือ การริบทรัพย์สินของกลาง กรณีนี้ 

ก าหนดให้ริบทรัพย์สินทั้งสิ้น แม้จ าเลย ในคดีนั้นไม่ถูกลงโทษ ตามค าพิพากษาก็ตาม แต่การที่ศาลจะสั่งริบ

ทรัพย์สินได้ก็คงต้องพิจารณาพยานหลักฐานของโจทย์และเจ้าของ ทรัพย์สินตามกระบวนการดังนี้ 

• โจทย์มีหน้าที่น าสืบให้ปรากฏหลักฐานที่ฟังได้ว่า ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้

กระท าความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

• เจ้าของทรัพย์สินจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ตนไม่มีโอกาสทราบหรือมีเหตุผลอันควรสงสัยว่ามีการกระท า

ความผิด และจะมีการน าทรัพย์สินของตนไปใช้ หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิด หรือใช้เป็นอุปกรณ์ให้

ได้รับผล ในการกระท าความผิดแล้วแต่กรณี 

• ถ้าเจ้าของทรัพย์สินพิสูจน์ไม่ได้ หรือไม่มีผู้ใดร้องขอเข้ามาในคดี ก็ให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินนั้นได้ ๒.๒ 

การริบทรัพย์สินที่เก่ียวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับมา เนื่องจาก

การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มา โดยการใช้เงินหรือทรัพย์สิน

ดังกล่าวซื้อ หรือกระท าไม่ว่าด้วยประการใดๆ ให้เงินหรือทรัพย์สินนั้นเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ไม่ว่าจะมีการ

เปลี่ยนสภาพกี่ครั้ง และไม่ว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลอ่ืน โอนไปเป็นของบุคคล

อ่ืน หรือ ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลอ่ืนก็ตามกฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ

ขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่า " คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน " ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ซึ่งได้รับการ

แต่งตั้งโดยต าแหน่ง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน มีอ านาจหน้าที่ส าคัญ ในการวินิจฉัยความเกี่ยวเนื่องของทรัพย์สิน กับการ

กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดทั้งมีอ านาจในการสั่งยึดหรืออายัด ทรัพย์สินไว้จนกว่าคดีถึงที่สุดโดย

ค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลมีค าพิพากษา  

 

เมื่อผู้ค้ายาเสพติดถูกจับกุมในคดียาเสพติดและคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เห็นว่าผู้ต้องหานั้นมี

พฤติกรรมค้ายาเสพติดมานานและมีทัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด ก็จะมีค าสั่งให้ตรวจสอบ



ทรัพย์สินของผู้นั้น ส าหรับกรณีเร่งด่วน เลขาธิการ ป.ป.ส.มีอ านาจเช่นเดียวกับคณะกรรมการฯ และหากพบว่า

บุคคลอื่นมีทรัพย์สินที่เก่ียวพันกับผู้ต้องหา คณะกรรมการหรือเลขาธิการ ป.ป.ส. ก็มีอ านาจสั่งให้ตรวจสอบ

ทรัพย์สินของผู้นั้นด้วย 

๓. มาตรการขยายเขตอ านาจศาล 

ตามปกติ ศาลไทยจะมีอ านาจลงโทษผู้กระท าความผิดที่กระท าความผิดในประเทศไทย เท่านั้น แต่กฎหมายนี้

ได้ก าหนดข้อยกเว้นไว้ว่า แม้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนอกประเทศไทย ศาลไทยก็สามารถลงโทษได้ 

หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (๑) ผู้กระท าความผิดหรือผู้ร่วมกระท าความผิด คนใดคนหนึ่งเป็นคนไทย

หรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย หรือ (๒) ผู้กระท าความผิดเป็นต่างด้าว และได้กระท าความผิดโดยประสงค์ให้

ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ (๓) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และ

การกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่กระท าเกิดขึ้นในเขตอ านาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัว

อยู่ในราชอาณาจักร และมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ 

กองนิติการ 

เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท์ (๖๖๒) ๒๔๕-๙๐๘๗ โทรสาร (๖๖๒) ๒๔๕-๙๔๑๓  

 

หรือส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ที่ http://www.krisdika.go.th  

 

 


