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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยา

เสพติด 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และยาเสพ

ติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง 

“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและกฎหมายว่า
ด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108/ตอนที่ 170/ฉบับพิเศษ หน้า 18/27 กันยายน 2534 



“ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า การผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติด และให้หมายความรวมถึง การสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายาม
กระท าความผิดดังกล่าวด้วย 

“ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิด” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับมา
เนื่องจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และให้หมายความรวมถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยการใช้เงิน
หรือทรัพย์สินดังกล่าวซื้อหรือกระท าไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ให้เงินหรือทรัพย์สินนั้นเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ไม่ว่า
จะมีการเปลี่ยนสภาพกี่ครั้ง และไม่ว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลอ่ืน โอนไปเป็นของ
บุคคลอื่นหรือปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลอ่ืนก็ตาม 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและให้หมายความรวมถึงประธาน
กรรมการตรวจสอบทรัพย์สินด้วย 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและระเบียบนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

  
หมวด 1 

บททั่วไป 

 

  
มาตรา 5  ผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แม้จะกระท านอกราชอาณาจักรผู้นั้นจะต้องรับโทษ

ในราชอาณาจักร ถ้าปรากฏว่า 

(1) ผู้กระท าความผิดหรือผู้ร่วมกระท าความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
ไทย หรือ 

(2) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระท าโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นใน
ราชอาณาจักรหรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ 



(3) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าวและการกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่ การ
กระท าเกิดขึ้นในเขตอ านาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ 

ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักร และมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน 

ทั้งนี้ ให้น ามาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 6  ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ต้องระวาง

โทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

(1) สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระท าความผิดก่อนหรือขณะกระท าความผิด 

(2) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่หรือวัตถุใด ๆ เพ่ือประโยชน์ หรือให้
ความสะดวกแก่การกระท าความผิด หรือเพ่ือมิให้ผู้กระท าความผิดถูกลงโทษ 

(3) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่ประชุม ที่พ านัก หรือที่ซ่อนเร้นเพ่ือช่วยเหลือหรือให้ความ
สะดวกแก่ผู้กระท าความผิด หรือเพ่ือช่วยให้ผู้กระท าความผิดพ้นจากการถูกจับกุม 

(4) รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด จากผู้กระท าความผิดเพ่ือประโยชน์ หรือให้ความ
สะดวกแก่การกระท าความผิด หรือเพ่ือมิให้ผู้กระท าความผิดถูกลงโทษ 

(5) ปกปิด ซ่อนเร้นหรือเอาไปเสียซึ่งยาเสพติดหรือวัตถุใด ๆ ที่ใช้ในการกระท าความผิดเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้กระท าความผิด 

(6) ชี้แนะ หรือติดต่อบุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ในการกระท าความผิด 

ผู้ใดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่พ านักหรือที่ซ่อนเร้นเพ่ือช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือ
ภริยาของตนให้พ้นจากการถูกจับกุม ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 

  
มาตรา 7  ผู้ใดพยายามกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับ

ความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดส าเร็จ 

มาตรา 8  ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพ่ือกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ผู้นั้นสมคบกันกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าได้มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกัน
นั้นต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

  



มาตรา 9  ผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยแต่งเครื่องแบบหรือโดยแต่งกายให้เข้าใจว่า
เป็นเจ้าพนักงาน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นอีกกึ่งหนึ่ง 

  
มาตรา 10  กรรมการหรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 

เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาลหรือสภาท้องถิ่นอ่ืน ข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ใดกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดหรือกระท าความผิดตามมาตรา 42 ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

  
มาตรา 11  กรรมการหรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้า

พนักงานหรือข้าราชการผู้ใดกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาอันเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต้อง
ระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

  
มาตรา 12  การก าหนดโทษจ าคุกที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 9 มาตรา 10 หรือ

มาตรา 11 ให้ก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงที่สุดได้ไม่เกินห้าสิบปี 
  
มาตรา 13  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ เลขาธิการ และ

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
มาตรา 14  การจับกุมหรือการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา 6 หรือตามมาตรา 8 

ต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการก่อน และเม่ือด าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้รายงานให้เลขาธิการทราบทันที 
การขออนุมัติ การอนุมัติ และการรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด 2 

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 

 

  



มาตรา 152  ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินคณะหนึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ อัยการสูงสุดเป็นรองประธานกรรมการ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมที่ดิน 
อธิบดีกรมบังคับคดี อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ 
และเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งในส านักงานเป็นช่วยเลขานุการก็ได้ 
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งนอกจากประธานกรรมการไม่อาจมาประชุมได้ อาจมอบหมาย

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือเทียบเท่าหรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการมา
ประชุมแทนเฉพาะครั้งนั้นก็ได ้

  
มาตรา 16  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 14 มาตรา 21 มาตรา 22 

มาตรา 23 และมาตรา 33 

(2) ตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

(3) วินิจฉัยว่าทรัพย์สินใดของผู้ต้องหาหรือผู้อื่นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม ่

(4) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 22 

(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดและการน าทรัพย์สินไป
ใช้ประโยชน์ตามมาตรา 24 และระเบียบเกี่ยวกับกองทุนตามมาตรา 37 และมาตรา 38 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้อนุกรรมการหรือเลขาธิการด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินตาม 
(2) หรือด าเนินการยึดหรืออายัดตาม (4) แล้วรายงานให้ทราบก็ได้ 

  
มาตรา 17  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงสองในสามของกรรมการที่มาประชุมกรรมการคนหนึ่ง
ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

  

                                                           
2 มาตรา 15 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2543 



มาตรา 18  คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายก็ได้และให้น าความในมาตรา 17 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

  
มาตรา 193  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินของผู้ต้องหารายใดเป็นทรัพย์สินที่

เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้คณะกรรมการสั่งให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้นั้น 

ในกรณีทีม่ีความจ าเป็นเร่งด่วน เลขาธิการอาจสั่งให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาไปก่อน
แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้ 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วพบว่าการด าเนินการตรวจสอบ
ต่อไปจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบพร้อมกับความเห็นต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา หากคณะกรรมการเห็นด้วยกับความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาจสั่ง
ให้ยุติการตรวจสอบทรัพย์สินนั้นก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งให้ยุติการตรวจสอบทรัพย์สิน หากคณะกรรมการ
เห็นสมควรจะสั่งให้คืนทรัพย์สินที่มีการยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบให้แก่เจ้าของทรัพย์สินก็ได้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน การยุติการตรวจสอบทรัพย์สินหรือ
การคืนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราว ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 20  ในการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหา หากมีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใด

ของผู้อื่นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหา โดยได้รับทรัพย์สินนั้นมา
โดยเสน่หาหรือรู้อยู่ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก็ให้
คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้นั้นด้วย และให้น าความในมาตรา 19 วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา 21  คณะกรรมการ หรือเลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตรวจสอบทรัพย์สินแทนแล้วรายงานให้ทราบก็ได้ โดยให้ประกาศเพ่ือให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินยื่นค า
ร้องพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการเพ่ือขอรับทรัพย์สินคืนได้ด้วย 

การตรวจสอบทรัพย์สินและการประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

                                                           
3 มาตรา 19 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 116/2557 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าดว้ยมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกีย่วกับยาเสพติด ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 



มาตรา 22  ในการตรวจสอบทรัพย์สิน ถ้าผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่
สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกตรวจสอบไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ
ได้รับโอนทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี 
หรือในทางกุศลสาธารณ ให้คณะกรรมการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีซึ่ง
ต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งปีนับแต่วันยึดหรืออายัดหรือจนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องในคดีท่ีต้องหานั้น 

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สิน หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินรายใดอาจมีการโอน 
ยักย้าย ซุกซ่อน หรือเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างอ่ืน ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินรายนั้นไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการวินิจฉัยตามมาตรา 16 (3)  ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้าง
ว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จะยื่นค าร้องขอผ่อนผันเพ่ือขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยไม่มีประกันหรือมี
ประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้ และให้น าความในมาตรา 19 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราวแล้ว ให้คณะกรรมการจัดให้มีการพิสูจน์ตามวรรคหนึ่ง
โดยเร็ว และในกรณีที่ผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินสามารถพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งได้ ก็ให้คืน
ทรัพย์สินให้แก่ผู้นั้น แต่ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ ให้ถือว่าการยึดหรืออายัดตามวรรคสองเป็นการยึดหรืออายัดตาม
วรรคหนึ่ง 

การยื่นค าร้องขอผ่อนผันตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

เพ่ือประโยชน์ตามมาตรานี้ ค าว่า “ทรัพย์สิน” ให้หมายความรวมถึง 

(1) ทรัพย์สินที่เปลี่ยนสภาพไป สิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ และดอกผลจากทรัพย์สินดังกล่าว 

(2) หนี้ที่บุคคลภายนอกถึงก าหนดช าระแก่ผู้ต้องหา 

(3) ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหาที่ได้รับ ขาย 
จ าหน่าย โอนหรือยักย้ายไปเสียในระหว่างระยะเวลาสิบปีก่อนมีค าสั่งยึดหรืออายัด และภายหลังนั้น เว้นแต่ผู้รับ
โอนหรือผู้รับประโยชน์จะพิสูจน์ต่อคณะกรรมการได้ว่าการโอนหรือการกระท านั้นได้กระท าไปโดยสุจริตและมี
ค่าตอบแทน  

มาตรา 23  เมื่อคณะกรรมการหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใด
แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและประเมินราคาทรัพย์สิ นนั้น
โดยเร็วแล้วรายงานให้ทราบ 

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ทั้งนี้ ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 



มาตรา 24  การเก็บรักษาทรัพย์สินที่คณะกรรมการได้มีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้หรือหากเก็บรักษาไว้ จะเป็นภาระ
แก่ทางราชการมากกว่าการน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน เลขาธิการอาจสั่งให้น าทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดหรือไป
ใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้ 

การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือการน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ตามวรรคสองให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ถ้าความปรากฏในภายหลังว่าทรัพย์สินที่น าไปใช้ตามวรรคสองมิใช่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับ
การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้คืนทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามจ านวน
ที่คณะกรรมการก าหนดโดยใช้จากเงินกองทุนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้ให้ชดใช้
ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี 

การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

  
มาตรา 25  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาและตรวจสอบทรัพย์สิน ยึด หรืออายัดทรัพย์สินตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการและเลขาธิการมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจมาเพ่ือให้ถ้อยค า ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใดมาเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือให้ถ้อยค าส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือ
ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดมาเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา   ทั้งนี้ รวมถึงการตรวจสอบจาก
ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินด้วย 

(3) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีทรัพย์สินตามมาตรา 22 ซุกซ่อนอยู่ เพ่ือท าการตรวจค้นหรือเพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ ยึด หรืออายัดทรัพย์สิน ในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ในกรณีที่มีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าหากไม่ด าเนินการในทันทีทรัพย์สินนั้นจะถูกยักย้ายก็ให้มีอ านาจเข้าไปในเวลากลางคืน 

ในกรณีตาม (3) ประธานกรรมการ หรือเลขาธิการจะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
แทนแล้วรายงานให้ทราบก็ได้ 



ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายตามวรรคสองต้องแสดงเอกสาร
มอบหมายต่อบุคคลที่เก่ียวข้องทุกครั้ง 

  
มาตรา 26  การยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 22 ซึ่งกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย หาก

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้กระท าไม่ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นส่วนตัว 

  
มาตรา 274  เมื่อพนักงานอัยการมีค าสั่งฟ้อง และทรัพย์สินที่คณะกรรมการมีค าสั่งให้ยึดหรือ

อายัดตามมาตรา 22 เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก็ให้พนักงานอัยการยื่น
ค าร้องเพ่ือขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินนั้น โดยจะยื่นค าร้องไปพร้อมกับค าฟ้องหรือในเวลาใด ๆ ก่อนศาลชั้นต้นมีค า
พิพากษาก็ได้ แต่ถ้ามีเหตุอันสมควรแสดงได้ว่าไม่สามารถยื่นค าร้องก่อนศาลชั้นต้นมีค าพิพากษา จะยื่นค าร้อง
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาก็ได้ เว้นแต่มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง 

ในกรณีที่พบว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเ พ่ิมขึ้นอีก ให้ยื่น
ค าร้องเพ่ือขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินนั้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีค าพิพากษา เว้นแต่มีค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้ยกฟ้อง 

  
มาตรา 285  เมื่อศาลสั่งรับค าร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา 27 แล้ว ให้ศาลสั่งให้ประกาศ

ในหนังสือพิมพ์ที่มีจ าหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นสองวันติดต่อกัน เพ่ือให้ผู้ซึ่งอาจอ้างเป็นเจ้าของทรัพย์สินมายื่นค า
ร้องขอเข้ามาเป็นคดีก่อนคดีถึงที่สุด ในกรณีที่มีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดอาจอ้างเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ ก็ให้
เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบเพื่อใช้สิทธิดังกล่าวด้วย โดยแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่
ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าท่ีปรากฏหลักฐานในส านวนการสอบสวน 

ค่าใช้จ่ายในการประกาศและในการแจ้ง ให้จ่ายจากเงินของกองทุน  
มาตรา 29  บรรดาทรัพย์สินซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นค าร้องต่อศาลตามมาตรา 27 วรรคหนึ่งนั้น 

ให้ศาลไต่สวน หากคดีมีมูลว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ศาลสั่งริบ
ทรัพย์สินนั้นเว้นแต่บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ยื่นค าร้องขอคืนก่อนคดีถึงที่สุดและแสดงให้ศาลเห็นว่า 

(1) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด หรือ 

(2) ตนเป็นผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์และได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือ
ได้มาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ 

                                                           
4 มาตรา 27 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2543 
5 มาตรา 28 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2543 



เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ถ้าปรากฏหลักฐานว่าจ าเลยหรือผู้ถูกตรวจสอบเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือ
เคยเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้
นั้นมีอยู่หรือได้มาเกินกว่าฐานะ หรือความสามารถในการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอย่างอ่ืนโดยสุจริตเป็น
ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

  
มาตรา 306  บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่ใช้ใน

การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ
มีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ก็
ตาม 

ให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีนั้น เพ่ือขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง 
และเม่ือศาลสั่งรับค าร้องแล้วให้ศาลสั่งให้ประกาศในหนังสือพิมพ์ที่มีจ าหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นสองวันติดต่อกัน 
เพ่ือให้บุคคลซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินมายื่นค าร้องขอเข้ามาในคดีก่อนศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง  ทั้งนี้ ไม่ว่าในคดีดังกล่าวจะปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อได้ว่าเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม 

ค่าใช้จ่ายในการประกาศ ให้จ่ายจากเงินของกองทุน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาหรือค าสั่งหรือในกรณีที่ปรากฏ
เจ้าของ แต่เจ้าของไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบ หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระท าความผิด
และจะมีการน าทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในการกระท าความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท า
ความผิด หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิด ให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าวได้เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนั บแต่
วันที่เริ่มประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันตามวรรคสอง และในกรณีนี้มิให้น ามาตรา 36 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาใช้บังคับ 

  
มาตรา 31  ทรัพย์สินที่ศาลมีค าสั่งให้ริบตามมาตรา 29 และมาตรา 30 ให้ตกเป็นของกองทุน 

มาตรา 32  ในกรณีที่มีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยรายใด ให้การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้น รวมทั้งทรัพย์สินของผู้อ่ืนที่ได้ยึดหรือ
อายัดไว้เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดของผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้นสิ้นสุดลง ส่วนทรัพย์สินที่ไม่
ปรากฏตัวเจ้าของที่ได้ยึดหรืออายัดไว้เนื่องจากการกระท าความผิดของผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้น ถ้าไม่มีผู้ใดมา
ขอรับคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง ให้ตกเป็นของ
กองทุน 

                                                           
6 มาตรา 30 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2543 



ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินคดีได้ภายในสองปีนับแต่วันที่การกระท าความผิดเกิดและไม่อาจจับตัว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ ให้ทรัพย์สินที่ได้ยึดหรืออายัดไว้เนื่องจากการกระท าความผิดของผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้น
ตกเป็นของกองทุนแต่ถ้าไม่อาจด าเนินคดีต่อไปได้เพราะเหตุที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายใดถึงแก่ความตาย ให้
ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนเว้นแต่ภายในสองปีนับแต่วันที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้นถึงแก่ความตาย และทายาท
ของผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด หรือผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้นได้ทรัพย์สินดังกล่าวมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาตามสมควรในทาง
ศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณก็ให้คืนทรัพย์สินนั้นให้แก่ทายาทของผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายนั้น 

  
มาตรา 33  การขอรับทรัพย์สินคืนให้ยื่นค าร้องพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการ 

การขอรับทรัพย์สินคืนและการคืนทรัพย์สินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

  
หมวด 3 

กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 

  
มาตรา 34  ให้จัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงานเพ่ือใช้

ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

  
มาตรา 35  กองทุนตามมาตรา 34 ประกอบด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
(1) ทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 31 และมาตรา 32 

(2) ทรัพย์สินที่มีผู้ให้ 
(3) ทรัพย์สินที่ได้รับจากรัฐบาล 

(4) ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินตาม (1) (2) และ (3) 
มาตรา 36  กองทุนตามมาตรา 35 ให้เป็นของส านักงานโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

  
มาตรา 37  การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  
มาตรา 38  การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการและการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุน ให้เป็นไป

ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 



มาตรา 39  ภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ให้เลขาธิการเสนองบดุลและรายงานการรับ
จ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วซึ่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองต่อรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเงินกองทุนมีมากพอสมควรซึ่งเมื่อน าไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนแล้วยังคงมีเงินเหลืออยู่อีกเป็นจ านวนมากคณะรัฐมนตรีจะมีมติให้ส่งเงินกองทุนจ านวนใด
จ านวนหนึ่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้ 
  

หมวด 4 

บทก าหนดโทษ 

 

 

มาตรา 40  ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือ
หลักฐานตามมาตรา 25 (2) หรือขัดขวาง หรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา 25 (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 41  ผู้ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กระท าด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ อ่ืนรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าวเว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตาม
กฎหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิดหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 42  ผู้ใดยักย้าย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ 

หรือรับไว้โดยมิชอบด้วยประการใดซึ่งทรัพย์สินที่มีค าสั่งยึดหรืออายัดหรือที่ตนรู้ว่า จะถูกยึดหรืออายัดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท์  ปันยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให้การปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ปราบปรามผู้กระท าผิดตามกฎหมายดังกล่าวขึ้นโดยเฉพาะ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25437 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 บัญญัติให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ประท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ และได้มีกฎหมายยุบเลิกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการประกอบกับในการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด จ าเป็นต้องมีการประสานงานระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะหน่วยราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบภาษี สมควรปรับปรุงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินให้เหมาะสม 
นอกจากนั้น ระยะเวลาในการยื่นค าร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวยาเสพติด 
ตลอดจนการประกาศค าร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ หรือใช้เป็นอุปกรณ์ให้
ได้รับผลในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดยังไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติ ราชการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสมควรปรับปรุงระยะเวลาในการยื่นค าร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สิน และการประกาศและการ
ก าหนดค่าใช้จ่ายในการประกาศค าร้องขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 25458 

  
มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  เพ่ือให้สอดคล้องกับการโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจ

                                                           
7 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117/ตอนที่ 37 ก/หน้า 14/28 เมษายน 2543 
8 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119/ตอนที่ 102 ก/หน้า 66/8 ตุลาคม 2545 



หน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 ให้
แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่และเจตนารมณ์ของกฎหมาย   ทั้งนี้ ตามที่
บัญญัติในพระราชกฤษฎีกานี ้

  
มาตรา 87  ในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

พ.ศ. 2534 ให้แก้ไขค าว่า “นายกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม” 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่ง
หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบั ติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไข
ให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 116/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 25579

 

 
 
 

                                                           
9 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131/ตอนพิเศษ 143 ง/หน้า 31/30 กรกฎาคม 2557 


