
แบบแสดงความคิดเห็น 

รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

________________________ 

 

ขอมูลท่ัวไป 

 

สถานะ    ขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ   

  พนักงานบริษัท 

  สถาบันการเงิน/สินเชื่อ/ธุรกิจบัตรเครดิต 

  ผูประกอบอาชีพคาอัญมณี/เพชร/พลอย/ทองคำ/คารถยนต/คาของเกา 

     ผูประกอบอาซีพนายหนา/ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................................... 

 

กรุณาสงแบบสำรวจความคดิเห็นกลับไปท่ี 

 

 

สวนพัฒนาและวิจัยกฎหมาย  กองกฎหมาย  สำนักงาน ป.ป.ส. 

เลขท่ี ๕  ถนนดินแดง  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท  ๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑ - ๑๙ ตอ ๓๕๐๖๑ โทรสาร  ๐ ๒๒๔๕ ๙๔๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 
ความเห็นตอรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 

  ๑. รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีหลักการสำคัญคือการนำมาตรการสืบสวนทางการเงินมาใช                   

ในการสืบสวนปราบปรามผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพ่ือเปนเครื่องมือสำคัญในการสืบสวนติดตาม

เสนทางการเงิน หรือการทำธุรกรรมท่ีตองสงสัยวาเกี่ยวของกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด               

ไปสูการจับกุมผูกระทำผิดและผูเกี่ยวของ 

 

      เห็นดวย    

      ไมเห็นดวย โปรดระบุเหตุผลท่ีไมเห็นดวย  ……………………………………………….. 

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

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

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

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

 

๒. การกำหนดใหสถาบันการเงินตองรายงานการทำธุรกรรมบางประเภท เชน การฝาก 

การถอน การโอน เงินสดตั้งแตสองลานบาทข้ึนไป ตามท่ีกฎหมายกำหนดตอสำนักงาน ป.ป.ส.  

 

    เห็นดวย    

    ไมเห็นดวย โปรดระบุเหตุผลท่ีไมเห็นดวย ……………………………………………… 

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

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

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

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

 

๓. การกำหนดใหสำนักงานท่ีดินตองรายงานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพยท่ีสถาบันการเงินมิไดเปนคูกรณีตามท่ีกฎหมายกำหนดตอสำนักงาน ป.ป.ส.  

 

     เห็นดวย    

     ไมเห็นดวย โปรดระบุเหตุผลท่ีไมเห็นดวย ……………………………………………… 

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

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

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

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

 



๓ 
 

๔. การกำหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีศุลกากรตองสงขอมูลเกี่ยวกับการนำเงินตราเขามา                

หรือออกไปนอกประเทศตามจำนวนท่ีกฎหมายกำหนดตอสำนักงาน ป.ป.ส.  

 

     เห็นดวย    

     ไมเห็นดวย โปรดระบุเหตุผลท่ีไมเห็นดวย ……………………………………………… 

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

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

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

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

 

๕.  การกำหนดใหผูประกอบอาชีพบางประเภทตามท่ีกฎหมายกำหนด เชน ใหคำปรึกษา

การลงทุน คาอัญมณี คาของเกา ขายรถมือสอง ธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิตท่ีไมใชสถาบันการเงิน ฯลฯ                 

มีหนาท่ีตองรายงานการทำธุรกรรมท่ีใชเงินสดเกินกวาจำนวนท่ีกฎหมายกำหนดหรือธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควร

สงสัยตอสำนักงาน ป.ป.ส.  

 

     เห็นดวย    

     ไมเห็นดวย โปรดระบุเหตุผลท่ีไมเห็นดวย ……………………………………………… 

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

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

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

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

 

๖. การกำหนดบทยกเวนความผิดใหกับผู มีหนาท่ีรายงานธุรกรรมซ่ึงไดกระทำโดยสุจริต                       

ไมตองรับผิดหากเกิดความเสียหายแกบุคคลใด แตถาเปนการกระทำโดยไมสุจริต จะตองรับผิดตามกฎหมาย 

 

     เห็นดวย    

     ไมเห็นดวย โปรดระบุเหตุผลท่ีไมเห็นดวย ……………………………………………… 

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

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

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

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

 



๔ 
 

๗. การกำหนดขอหามมิใหผูมีหนาท่ีรายงานธุรกรรม หรือบุคคลใด ๆ เปดเผยขอมูล                  

ท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมท่ีรายงานเวนแตเปนการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำส่ังศาลหรือเปนการเปดเผย

ระหวางสำนักงานใหญกับสาขาของผูรายงานท่ีตั้งอยูในตางประเทศ  

 

     เห็นดวย    

     ไมเห็นดวย โปรดระบุเหตุผลท่ีไมเห็นดวย ……………………………………………… 

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

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

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

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

 

๘. การกำหนดใหสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพตองรายงาน สำนักงาน ป.ป.ส. โดยทันที

ท่ีพบวาไมสามารถตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับลูกคาได และถาสำนักงาน ป.ป.ส ตรวจสอบแลวมีหลักฐาน                      

เช่ือไดวาเปนธุรกรรมท่ีเกี่ยวของหรืออาจเก่ียวของกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ใหเลขาธิการ ป.ป.ส.      

มีอำนาจส่ังใหสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพ ฯ ระงับการทำธุรกรรมไวกอนไดไมเกิน ๑๐ วันทำการ  

 

    เห็นดวย    

     ไมเห็นดวย โปรดระบุเหตผุลท่ีไมเห็นดวย ……………………………………………… 

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

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

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

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

 

๙. ในการตรวจสอบรายงานธุรกรรมหากพบวามีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐาน 

อันสมควรวาเปนธุรกรรมท่ีเกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ใหเลขาธิการ ป.ป.ส. 

มีอำนาจส่ังเปนหนังสือใหสถาบันการเงินหรือผูประกอบวิชาชีพ ฯ ยับย้ังการทำธุรกรรมนั้นไวกอน             

ไดไมเกิน ๕ วันทำการ  

 

     เห็นดวย    

     ไมเห็นดวย โปรดระบุเหตุผลท่ีไมเห็นดวย ……………………………………………… 

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

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

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

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



๕ 
 

๑๐. การกำหนดใหเลขาธิการ ป.ป.ส. มีอำนาจส่ังใหผูเกี่ยวของดำเนินการตามกฎหมาย     

วาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเร็ว เม่ือมีหลักฐานเปนท่ีเช่ือไดวา

เม่ือธุรกรรมท่ีส่ังใหสถาบันการเงินหรือผูประกอบวิชาชีพระงับการทำธุรกรรมไวนั้นเปนธุรกรรมท่ีเกี่ยวของ

หรืออาจเกี่ยวของกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 

     เห็นดวย    

     ไมเห็นดวย โปรดระบุเหตุผลท่ีไมเห็นดวย ……………………………………………… 

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

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

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

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

 

๑๑. การกำหนดให เลขาธิการ ป.ป.ส. ตองบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผูขอ ผู ใช                           

และพยานหลักฐานตาง ๆ  ไวในรายงานเม่ือมีการส่ังยับย้ังการทำธุรกรรมหรือส่ังใหดำเนินการตรวจสอบทรัพยสิน

ของผูเกี่ยวของตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  

 

     เห็นดวย    

     ไมเห็นดวย โปรดระบุเหตุผลท่ีไมเห็นดวย ……………………………………………… 

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

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

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

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

 

๑๒. การกำหนดใหเลขาธิการ ป.ป.ส. มีอำนาจส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีเกี่ยวเนื่อง              

กับการกระทำความผิดท่ีอยูระหวางการตรวจสอบไวช่ัวคราวไดไมเกิน ๙๐วัน ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได

วาอาจมีการโอน จำหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสิน นั้น 

 

     เห็นดวย    

     ไมเห็นดวย โปรดระบุเหตุผลท่ีไมเห็นดวย ……………………………………………… 

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

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

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

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

 



๖ 
 

๑๓. การกำหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีอำนาจเสนอนายกรัฐมนตรีมีคำส่ัง                

ใหเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานอ่ืนมาปฏิบัติหนาท่ีในการสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด ท่ีมีลักษณะเปน

เครือขายองคกรอาชญากรรม  

 

     เห็นดวย    

     ไมเห็นดวย โปรดระบุเหตุผลท่ีไมเห็นดวย ……………………………………………… 

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

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

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

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

 

๑๔. การกำหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีอำนาจออกขอบังคับ                 

เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีในคดียาเสพติดระหวางหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประโยชนในการประสานงาน 

และการดำเนินคดียาเสพติด 

 

     เห็นดวย    

     ไมเห็นดวย โปรดระบุเหตุผลท่ีไมเห็นดวย ……………………………………………… 

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

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

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

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

 

๑๕. การกำหนดใหสำนักงาน ป.ป.ส. มีอำนาจขอใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ 

ชวยเหลือ สนับสนุนหรือเขารวมปฏิบัติหนาท่ีปราบปรามยาเสพติดไดตามเหมาะสม โดยใหไดรับคาใชจาย            

หรือคาตอบแทนท่ีจำเปนในการเขารวมปฏิบัติหนาท่ี  

 

     เห็นดวย    

     ไมเห็นดวย โปรดระบุเหตุผลท่ีไมเห็นดวย ……………………………………………… 

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

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

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

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

 


