พระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔
เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(๑)
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ แหง
ชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป(๒)
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ยาเสพติด” หมายความวา ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษและยาเสพติด ตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง(๓)
“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความวา กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษและกฎหมายวาดวย
วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
(๑)

ขอความดังกลาวเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเลม ๑๑๗ ตอนที่ ๓๗ ก ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๓

(๒)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ ๑๐๘ ตอนที่ ๑๗๐ ลงวันที่ ๑๗๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๔

(๓)

ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๔๖
“ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความวา การผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไวในครอบครอง

เพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติด และใหหมายความรวมถึง การสมคบ สนับสนุน ชวยเหลือ หรือพยายามกระทําความผิดดังกลาวดวย
“ทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด” หมายความวา เงิน หรือทรัพยสินที่ไดรับมาเนื่องจาก
การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และใหหมายความรวมถึง เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยการใชเงินหรือทรัพยสินดังกลาว ซื้อ
หรือกระทําไมวาดวยประการใดๆ ใหเงินหรือทรัพยสินนั้นเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพกี่ครั้ง และไมวา
เงินหรือทรัพยสินนั้นจะอยูในความครอบครองของบุคคลอื่น โอนไปเปนของบุคคลอื่นหรือปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนวาเปน
ของบุคคลอื่นก็ตาม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการตรวจสอบทรัพยสินและใหหมายความรวมถึงประธานกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสินดวย
“กองทุน” หมายความวา กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม(๔)รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลวใหใชบังคับได

หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ ผูใดกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แมจะกระทํานอกราชอาณาจักร ผูนั้นจะตองรับโทษใน
ราชอาณาจักร ถาปรากฏวา
(๑) ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทย หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศ
ไทย หรือ
(๒) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคใหความผิดเกิดขึ้นใน
ราช
อาณาจักรหรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ
(๓) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาวและการกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การ
กระทําเกิดขึ้นในเขตอํานาจของรัฐนั้น หากผูนั้นไดปรากฏตัวอยูในราชอาณาจักรและมิไดมีการสงตัวผูนั้นออกไปตามกฎหมายวา
ดวยการสงผูรายขามแดน
ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม
(๔)

เปลี่ยนแปลงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โดยมาตรา ๑๑๓ (๒) แหงพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปน
ไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ และพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอด
คลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๘๗ ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอน ๑๐๒ ก วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๕

๑๔๗
มาตรา ๖ ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ ตองระวางโทษเชนเดียว
กับตัวการในความผิดนั้น
(๑) สนับสนุนหรือชวยเหลือผูกระทําความผิดกอนหรือขณะกระทําความผิด
(๒) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานที่หรือวัตถุใดๆ เพื่อประโยชน หรือใหความ
สะดวกแกการกระทําความผิด หรือเพื่อมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ
(๓) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่ประชุม ที่พํานัก หรือที่ซอนเรนหรือชวยเหลือหรือใหความ
สะดวกแกผูกระทําความผิด หรือเพื่อชวยใหผูกระทําความผิดพนจากการถูกจับกุม
(๔) รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากผูกระทําความผิดเพื่อประโยชนหรือใหความสะดวก
แกการกระทําความผิด หรือเพื่อมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ
(๕) ปกปด ซอนเรนหรือเอาไปเสียซึ่งยาเสพติดหรือวัตถุใดๆ ที่ใชในการกระทําความผิดเพื่อชวย
เหลือผูกระทําความผิด
(๖) ชี้แนะ หรือติดตอบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการกระทําความผิด
ผูใดจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่พํานักหรือที่ซอนเรนเพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของตนให
พนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได
มาตรา ๗ ผูใดพยายามกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
เชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ
มาตรา ๘ ผูใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผูนั้นสมคบ
กันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาไดมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ไดมีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผูสมคบกันนั้นตอง
ระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๙ ผูใดกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยแตงเครื่องแบบหรือโดยแตงกายใหเขาใจวาเปนเจา
พนักงาน ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานองคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองระวางโทษหนัก
กวาโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นอีกกึ่งหนึ่ง
มาตรา ๑๐ กรรมการหรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เจาพนักงาน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล หรือสภาทองถิ่นอื่น ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
พนักงานองคการหรือหนวยงานของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจผูใด กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือกระทําความผิดตาม
มาตรา ๔๒ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๑๑ กรรมการหรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เจาพนักงานหรือ
ขาราชการผูใดกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายอาญา อันเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตองระวางโทษสามเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้น
มาตรา ๑๒ การกําหนดโทษจําคุกที่จะลงแกผูกระทําความผิดตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ให
กําหนดโทษจําคุกอยางสูงที่สุดไดไมเกินหาสิบป
มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการ เลขาธิการ และพนักงานเจาหนา
ที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔ การจับกุมหรือการแจงขอหาแกผูกระทําความผิดตามมาตรา ๖ หรือตามมาตรา ๘ ตองไดรับอนุมัติ

๑๔๘
จากเลขาธิการกอน และเมื่อดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติแลว ใหรายงานใหเลขาธิการทราบทันที
การขออนุมัติ การอนุมัติ และการรายงานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
(๕)
ในกฎกระทรวง

หมวด ๒
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
(๖)

มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินคณะหนึ่งประกอบดวย ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน
กรรมการ อัยการสูงสุดเปนรองประธานกรรมการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมบังคับคดี อธิบดีกรม
ศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเปนกรรมการ และเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการจะแตงตั้งขาราชการคนใดคนหนึ่งในสํานักงาน เปนผูชวยเลขานุการก็ได
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งนอกจากประธานกรรมการไมอาจมาประชุมได อาจมอบหมายให ผูดํารง
ตําแหนงรองหรือเทียบเทาหรือผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการมาประชุมแทนเฉพาะครั้งนั้นก็ได
มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒
มาตรา ๒๓ และมาตรา ๓๓
(๒) ตรวจสอบทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(๓) วินิจฉัยวาทรัพยสินใดของผูตองหาหรือผูอื่นเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทํา ความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม
(๔) ยึดหรืออายัดทรัพยสินตามมาตรา ๒๒
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดและการนําทรัพยสินไป
ใชประโยชนตามมาตรา ๒๔ และระเบียบเกี่ยวกับกองทุนตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหอนุกรรมการหรือเลขาธิการดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินตาม (๒) หรือดําเนิน
การยึดหรืออายัดตาม (๔) แลวรายงานใหทราบก็ได
มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม หากรองประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงสองในสามของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่ไดรับมอบหมายก็ไดและใหนําความในมาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๕)
(๖)

ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓ และใหใชขอ
ความที่พิมพไวนี้แทน

๑๔๙
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยสินของผูตองหารายใดเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ใหคณะกรรมการสั่งใหมีการตรวจสอบทรัพยสินของผูนั้น
ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน เลขาธิการอาจสั่งใหมีการตรวจสอบทรัพยสินของผูตองหาไปกอน แลวรายงาน
ใหคณะกรรมการทราบก็ได
มาตรา ๒๐ ในการตรวจสอบทรัพยสินของผูตองหา หากมีหลักฐานเปนที่เชื่อไดวาทรัพยสินใดของผูอื่นเปน
ทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผูตองหา โดยไดรับทรัพยสินนั้นมาโดยเสนหา ก็ใหคณะ
กรรมการมีอํานาจสั่งใหมีการตรวจสอบทรัพยสินของผูนั้นดวย และใหนําความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการ หรือเลขาธิการอาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบทรัพยสิน
แทนแลวรายงานใหทราบก็ได โดยใหประกาศเพื่อใหผูซึ่งอาจอางวาเปนเจาของทรัพยสินยื่นคํารองพรอมทั้งเอกสารหลักฐานตอ
คณะกรรมการเพื่อขอรับทรัพยสินคืนไดดวย
การตรวจสอบทรัพยสินและการประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง(๗)
มาตรา ๒๒ ในการตรวจสอบทรัพยสิน ถาผูถูกตรวจสอบหรือผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสิน ไมสามารถ
แสดงหลักฐานไดวาทรัพยสินที่ถูกตรวจสอบไมเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือไดรับโอนทรัพยสินนั้นมา
โดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือเปนทรัพยสินที่ไดมาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ ใหคณะกรรมการ
สั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวจนกวาจะมีคําสั่งเด็ดขาด ไมฟองคดีซึ่งตองไมชากวาหนึ่งปนับแตวันยึดหรืออายัด หรือจนกวาจะมี
คําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟองในคดีที่ตองหานั้น
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบทรัพยสิน หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาทรัพยสินรายใดอาจมีการโอน ยักยาย
ซุกซอน หรือเปนกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางอื่น ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินรายนั้นไวชั่วคราวจน
กวาจะมีการวินิจฉัยตามมาตรา ๑๖(๓) ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูถูกตรวจสอบหรือผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินที่จะยื่นคํารองขอผอนผัน
เพื่อขอรับทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนโดยไมมปี ระกันหรือมีประกันและหลักประกันก็ได และใหนําความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวแลว ใหคณะกรรมการจัดใหมีการพิสูจนตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว และใน
กรณีที่ผูถูกตรวจสอบหรือผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินสามารถพิสูจนตามวรรคหนึ่งได ก็ใหคืนทรัพยสินใหแกผูนั้น แตถาไม
สามารถพิสูจนได ใหถือวาการยึดหรืออายัดตามวรรคสองเปนการยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่ง
การยื่นคํารองขอผอนผันตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง(๘)
เพื่อประโยชนตามมาตรานี้ คําวา “ทรัพยสิน” ใหหมายความรวมถึง
(๑) ทรัพยสินที่เปลี่ยนสภาพไป สิทธิเรียกรอง ผลประโยชน และดอกผลของทรัพยสิน ดังกลาว
(๒) หนี้ที่บุคคลภายนอกถึงกําหนดชําระแกผูตองหา
(๓) ทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผูตองหาที่ไดรับ ขาย จําหนวย โอนหรือ
ยักยายไปเสียในระหวางระยะเวลาสิบปกอนมีคําสั่งยึดหรืออายัด และภายหลังนั้น เวนแตผูรับโอนหรือผูรับประโยชนจะพิสูจนตอ
คณะกรรมการไดวาการโอนหรือการกระทํานั้นไดกระทําไปโดยสุจริตและมีคาตอบแทน
(๗)

ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

(๘)

ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๕๐
มาตรา ๒๓ เมื่อคณะกรรมการหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ไดมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินใดแลวให
พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินและประเมินราคาทรัพยสินนั้นโดยเร็ว แลวรายงานใหทราบ
การยึดหรืออายัดทรัพยสินและการประเมินราคาทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไวใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง(๙)
ทั้งนี้ ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๔ การเก็บรักษาทรัพยสินที่คณะกรรมการไดมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดไว ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะ
กรรมการกําหนด
ในกรณีที่ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งไมเหมาะสมที่จะเก็บรักษาไวหรือหากเก็บรักษาไวจะเปนภาระแกทางราชการ
มากกวาการนําไปใชประโยชนอยางอื่น เลขาธิการอาจสั่งใหนําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาดหรือไปใชเพื่อประโยชนของทาง
ราชการ แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบก็ได
การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดหรือการนําทรัพยสินไปใชประโยชนตามวรรคสองใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ถาความปรากฏในภายหลังวาทรัพยสินที่นําไปใชตามวรรคสองมิใชเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ใหคืนทรัพยสินนั้นพรอมทั้งชดใชคาเสียหายและคาเสื่อมสภาพตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด โดย
ใชจากเงินกองทุนใหแกเจาของหรือผูครอบครอง ถาไมอาจคืนทรัพยสินไดใหชดใชราคาทรัพยสินนั้นตามราคาที่ประเมินไดในวัน
ที่ยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือตามราคาที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น แลวแตกรณี
การประเมินคาเสียหายและคาเสื่อมสภาพตามวรรคสี่ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชนในการพิจารณาและตรวจสอบทรัพยสิน ยึดหรืออายัดทรัพยสินตาม พระราช
บัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการและเลขาธิการ มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเจาหนาที่ของสวนราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐ
วิสาหกิจมาเพื่อใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดมาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการ
พิจารณา
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดที่เกี่ยวของมาเพื่อใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงบัญชี
เอกสารหรือหลักฐานใดมาเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงการตรวจสอบจากธนาคาร ตลาดหลักทรัพย
และสถาบันการเงินดวย
(๓) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิด หรือมี
ทรัพยสินตามมาตรา ๒๒ ซุกซอนอยู เพื่อทําการตรวจคนหรือเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพยสินในเวลากลาง
วันระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากไมดําเนินการในทันทีทรัพยสินนั้นจะถูก ยักยาย
ก็ใหมีอํานาจเขาไปในเวลากลางคืน
ในกรณีตาม (๓) ประธานกรรมการ หรือเลขาธิการจะมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการแทนแลวราย
งานใหทราบก็ได
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายตามวรรคสอง ตองแสดงเอกสาร มอบหมายตอ
บุคคลที่เกี่ยวของทุกครั้ง
มาตรา ๒๖ การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามมาตรา ๒๒ ซึ่งกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย หากกอใหเกิดความเสีย
(๙)

ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๕๑
หายแกผูใด ผูกระทําไมตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเปนสวนตัว
(๑๐)
มาตรา ๒๗ เมื่อพนักงานอัยการมีคําสั่งฟองและทรัพยสินที่คณะกรรมการมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดตามมาตรา
๒๒ เปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก็ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองเพื่อขอใหศาลสั่งริบทรัพยสิน
นั้น โดยจะยื่นคํารองไปพรอมกับคําฟองหรือในเวลาใดๆ กอนศาลชั้นตน มีคําพิพากษาก็ได แตถามีเหตุอันสมควรแสดงไดวาไม
สามารถยื่นคํารองกอนศาลชั้นตนมีคําพิพากษา จะยื่นคํารองภายในหนึ่งปนับแตวันที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาก็ได เวนแตจะมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหยกฟอง
ในกรณีที่พบวามีทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มเติมอีก ใหยื่นคํารองเพื่อขอ
ใหศาลสั่งริบทรัพยสินนั้นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษา เวนแตมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟอง
(๑๑)
มาตรา ๒๘ เมื่อศาลสั่งรับคํารองของพนักงานอัยการตามมาตรา ๒๗ แลว ใหศาลสั่งใหประกาศในหนังสือ
พิมพที่มีจําหนายแพรหลายในทองถิ่นสองวันติดตอกัน เพื่อใหผูซึ่งอาจอางเปนเจาของทรัพยสินมายื่นคํารองขอเขามาในคดีกอนคดี
ถึงที่สุด ในกรณีที่มีหลักฐานแสดงวาผูใดอาจอางเปนเจาของทรัพยสินได ก็ใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบเพื่อใชสิทธิดัง
กลาว โดยแจงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูครั้งหลังสุดของผูนั้นเทาที่ปรากฏหลักฐานในสํานวนการสอบสวน
คาใชจายในการประกาศและในการแจง ใหจายจากเงินของกองทุน
มาตรา ๒๙ บรรดาทรัพยสินซึ่งพนักงานอัยการไดยื่นคํารองตอศาลตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งนั้น ใหศาลไต
สวน หากคดีมีมูลวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ใหศาลสั่ง ริบทรัพยสินนั้น เวนแตบุคคล
ซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินไดยื่นคํารองขอคืนกอนคดีถึงที่สุดและแสดงใหศาลเห็นวา
(๑) ตนเปนเจาของที่แทจริง และทรัพยสินนั้นไมไดเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
หรือ
(๒) ตนเปนผูรับโอนหรือผูรับประโยชนและไดทรัพยสินนั้นมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมา
ตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ถาปรากฏหลักฐานวาจําเลยหรือผูถูกตรวจสอบเปนผูเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของกับ
การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาเงินหรือทรัพยสินที่ผูนั้นมีอยูหรือไดมาเกินกวาฐานะ
หรือความสามารถในการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอยางอื่นโดยสุจริตเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ ยา
เสพติด
(๑๒)
มาตรา ๓๐ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ เครื่องจักรกล หรือทรัพยสินอื่นใดที่ใชในการกระทําความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ใหริบเสียทั้งสิ้นไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษา หรือไมก็ตาม
ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลที่พิจารณาคดีนั้น เพื่อขอใหศาลสั่งริบทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง และเมื่อศาล
สั่งรับคํารองแลว ใหศาลสั่งใหประกาศในหนังสือพิมพที่มีจําหนายแพรหลายในทองถิ่นสองวันติดตอกันเพื่อใหบุคคลซึ่งอาจอางวา
เปนเจาของทรัพยสินมายื่นคํารองขอเขามาในคดีกอนศาลชั้นตนมีคําพิพากษา หรือคําสั่ง ทั้งนี้ ไมวาในคดีดังกลาวจะปรากฏตัว
(๑๐)

(๑๑)

และ ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ และใหใช
ขอความที่พิมพไวนี้แทน

(๑๒)

ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ และใหใชขอความที่
พิมพไวนี้แทน

๑๕๒
บุคคลซึ่งอาจเชื่อไดวาเปนเจาของหรือไมก็ตาม
คาใชจายในการประกาศ ใหจายจากเงินของกองทุน
ในกรณีที่ไมมีผูใดอางตัวเปนเจาของกอนศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง หรือในกรณีที่ปรากฏเจาของ แตเจา
ของไมสามารถพิสูจนไดวาตนไมมีโอกาสทราบหรือไมมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําความผิด และจะมีการนําทรัพยสินดัง
กลาวไปใชในการกระทําความผิดหรือไดใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดหรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด
ใหศาลสั่งริบทรัพยสินดังกลาวไดเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่เริ่มประกาศในหนังสือพิมพรายวันตามวรรคสอง และ
ในกรณีนี้มิใหนํามาตรา ๓๖ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับ
มาตรา ๓๑ ทรัพยสินที่ศาลมีคําสั่งใหริบตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ใหตกเปนของกองทุน
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟองผูตองหาหรือ จําเลยรายใด
ใหการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูตองหาหรือจําเลยรายนั้น รวมทั้งทรัพยสินของผูอื่นที่ไดยึดหรืออายัดไวเนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับ
การกระทําความผิดของผูตองหาหรือจําเลยรายนั้นสิ้นสุดลง สวนทรัพยสินที่ไมปรากฏตัวเจาของที่ไดยึดหรืออายัดไวเนื่องจากการ
กระทําความผิดของผูตองหาหรือจําเลยรายนั้น ถาไมมีผูใดมาขอรับคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่มีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหยกฟอง ใหตกเปน ของกองทุน
ในกรณีที่ไมอาจดําเนินคดีไดภายในสองปนับแตวันที่การกระทําความผิดเกิดและไมอาจจับตัวผูตองหาหรือ
จําเลยได ใหทรัพยสินที่ไดยึดหรืออายัดไวเนื่องจากการกระทําความผิดของผูตองหาหรือจําเลยรายนั้นตกเปนของกองทุน แตถาไม
อาจดําเนินคดีตอไปไดเพราะเหตุที่ผูตองหาหรือจําเลยรายใดถึงแกความตายใหทรัพยสินตกเปนของกองทุน เวนแตภายในสองป
นับแตวันที่ผูตองหาหรือจําเลยรายนั้นถึงแกความตาย และทายาทของผูตองหาหรือจําเลยรายนั้นสามารถพิสูจนไดวาทรัพยสินนั้น
ไมเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือผูตองหาหรือจําเลยรายนั้นไดทรัพยสินดังกลาวมาโดยสุจริตและมีคา
ตอบแทน หรือไดมาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณ ก็ใหคืนทรัพยสินนั้นใหแกทายาทของผูตองหาหรือ
จําเลยรายนั้น
มาตรา ๓๓ การขอรับทรัพยสินคืน ใหยื่นคํารองพรอมทั้งเอกสารหลักฐานตอคณะกรรมการ
การขอรับทรัพยสินและการคืนทรัพยสินใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง(๑๓)

หมวด ๓
กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
มาตรา ๓๔ ใหจัดตั้งกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงาน เพื่อใชประโยชน
ในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
มาตรา ๓๕ กองทุนตามมาตรา ๓๔ ประกอบดวยทรัพยสินดังตอไปนี้
(๑) ทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒
(๒) ทรัพยสินที่มีผูให
(๓) ทรัพยสินที่ไดรับจากรัฐบาล
(๑๓)

ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๕๓
(๔) ผลประโยชนที่เกิดจากทรัพยสินตาม (๑) (๒) และ (๓)
มาตรา ๓๖ กองทุนตามมาตรา ๓๕ ใหเปนของสํานักงานโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๓๗ การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๓๘ การจัดหาผลประโยชน การจัดการและการจําหนายทรัพยสินของกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๓๙ ภายในหกเดือนนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ใหเลขาธิการเสนองบดุลและรายงานการรับจายเงินของกอง
ทุนในปที่ลวงมาแลว ซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองตอรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวาเงินกองทุนมีมากพอสมควร ซึ่งเมื่อนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค ของกอง
ทุนแลวยังคงมีเงินเหลืออยูอีกเปนจํานวนมาก คณะรัฐมนตรีจะมีมติใหสงเงินกองทุนจํานวนใดจํานวนหนึ่งเขาคลังเปนรายไดแผน
ดินก็ได

หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๐ ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือไมสงบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานตาม
มาตรา ๒๕(๒) หรือขัดขวาง หรือไมใหความสะดวกตามมาตรา ๒๕(๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๑ ผูใดรูหรืออาจรูความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กระทําดวย
ประการใดๆ ใหผูอื่นรูหรืออาจรูความลับดังกลาว เวนแตเปนการปฏิบัติการตามหนาที่หรือตามกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๒ ผูใดยักยาย ซอนเรน เอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหสูญหาย หรือไรประโยชน หรือรับไว
โดยมิชอบดวยประการใดซึ่งทรัพยสินที่มีคําสั่งยึดหรืออายัด หรือที่ตนรูวาจะถูกยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อใหการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจําเปนตองมีการกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการปราบปรามผู
กระทําผิดตามกฎหมายดังกลาวขึ้นโดยเฉพาะ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

๑๕๔

กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย(๑) นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษและยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ที่เปนยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๓๔ มีดังตอไปนี้
(๑) เฮโรอีน
(๒) มอรฟน
(๓) ฝน
(๔) โคคาอีน
(๕) อาเซติค แอนไฮไดรค
(๖) อาเซติล คลอไรด
(๗) เอทิลิดีน ไดอาเซเตต
(๘) กัญชา
(๙) ไดเมทอกซีแอมเฟตามีน
(๑๐) ไดแมทอกซีโปรโมแอมเฟตามีน
(๑๑) ๒,๕-ไดเมทอกซี-๔-เอทิลแอมเฟตามีน
(๑๒) เมธีลีนไดออกซีแอมเฟตามีน
(๑๓) ๓,๔-เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน
(๑๔) ๕-เมทอกซี-๓,๔ เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน
(๑)

ขอความดังกลาวเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความใน พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๕๕
(๑๕) พาราเมทอกซีแอมเฟตามีน
(๑๖) ไตรเมทอกซีแอมเฟตามีน
(๑๗) เดกซโตรโลเซอรไยด หรือแอลเอสดี หรือแอลเอสดี-๒๕
(๑๘) แอมเฟตามีน
(๑๙) เดกซแอมเฟตามีน
(๒๐) เมทแอมเฟตามีน
(๒๑) อีเฟดรีน
(๒)
(๒๒) คีตามีน
(๓)

(๒๓) ซูโดอีเฟดรีน เวนแตซูโดรอีเฟดรีนซึ่งเปนสวนผสมในตํารับยาสูตรผสมตามพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. ๒๕๑๐ และซูโดอีเฟรดรีนซึ่งเปนสวนผสมในตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒
(๔)
(๒๔) เฟนเตอมีน
(๕)

(๒๕) มิดาโซแลม
ขอ ๒ ยาเสพติดตามขอ ๑ ใหรวมถึงวัตถุที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นแตมีชื่อหรือสวนประกอบทางเคมีอยางเดียว
กันกับยาเสพติดดังกลาว และเกลือใดๆ ของยาเสพติดดังกลาวดวย
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕
(ลงชื่อ) อานันท ปนยารชุน
(นายอานันท ปนยารชุน)
นายกรัฐมนตรี

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๕)
(๒) (๓) (๔)

(๕)

และ เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความใน พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๙ ตอน ๖๕ ก ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕

๑๕๖

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การขออนุมัติจับกุมผูกระทําความผิดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๘ ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ผูเปนหัวหนาในการสืบสวน ซึ่งมียศตั้งแตนายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรี หรือเปนขาราชการพลเรือนตั้งแตระดับ
๓ ขึ้นไป หรือหัวหนาพนักงานสอบสวน ยื่นคําขออนุมัติจับกุมตอเลขาธิการ
คําขอตามวรรคหนึ่ง ตองระบุชื่อผูกระทําผิดซึ่งประสงคจะขอจับกุม รวมทั้งระบุขอหาใหชัดแจง และใหยื่น
คําขอพรอมกับเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) บันทึกแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการณแหงความผิดและพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ
(๒) รายงานการสืบสวนเกี่ยวกับพฤติการณและสถานภาพสวนบุคคลของผูกระทําความผิดที่ขอ
อนุมัติจับกุมนั้น เชน ประวัติบุคคลหรือประวัติอาชญากร
(๓) พยานหลักฐานอื่นที่ทําใหเชื่อไดวาผูนั้นไดกระทําความผิดในขอหาที่ขออนุมัติจับกุม
ขอ ๒ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๘ เปนผูตองหาซึ่งถูกจับกุมในความผิดอื่น ให
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวนดําเนินคดีในความผิดอื่นนั้นรายงานหัวหนาพนักงานสอบสวน และใหหัวหนา
พนักงานสอบสวนยื่นคําขออนุมัติแจงขอหาเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๘ แกผูนั้น ตอเลขาธิการโดยเร็ว
ใหนําความในวรรคสองของขอ ๑ มาใชบังคับแกการยื่นคําขออนุมัติแจงขอหาตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
ขอ ๓ ในการพิจารณาคําขอ เลขาธิการอาจเรียกใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจผูทําการสืบสวน
พนักงานสอบสวน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ มาใหถอยคําหรือสงพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได
ขอ ๔ ใหเลขาธิการพิจารณาคําขออนุมัติตามขอ ๑ หรือขอ ๒ ใหแลวเสร็จภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับ
คําขอ เวนแตมีเหตุจําเปนจะขยายเวลาออกไปอีกไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินหาวัน โดยตองบันทึกเหตุจําเปนดังกลาวไวดวย
เมื่อเลขาธิการไดมีคําสั่งประการใดแลว ใหมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูขออนุมัติทราบโดยไมชักชา หรือจะใหผูขอ
อนุมัติลงลายมือชื่อรับทราบในคําสั่งนั้นก็ได
ขอ ๕ ในกรณีที่ไดรับอนุมัติจากเลขาธิการ ใหผูขอรับอนุมัติรีบดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติแลวรายงานให
เลขาธิการทราบโดยเร็ว แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัตินั้น
ในกรณีไมสามารถดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติไดภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งอนุมัติ ก็ให
รายงานเลขาธิการทราบโดยเร็ว แตทั้งนี้ตองไมเกินสามวันนับแตวันที่ครบกําหนดดังกลาว

๑๕๗
ขอ ๖ ในการรายงานตามขอ ๕ ใหรายงานดวยวามีหรือไดรับขอมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับทรัพยสินของ
ผูกระทําผิดตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๘ ที่ถูกจับกุม หรือทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดของบุคคลดังกลาวหรือไม
อยางใด
การรายงานขอมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดทุกขณะที่ไดรับขอมูลหรือ
หลักฐาน
ขอ ๗ ในกรณีที่มีการออกหมายจับ ใหผูขออนุมัติสงสําเนาหมายจับใหเลขาธิการทราบโดยเร็ว
ขอ ๘ คําขออนุมัติ หนังสือแจงคําสั่งอนุมัติ และรายงานตางๆ ตามกฎกระทรวงนี้ใหเปนไปตามแบบที่
สํานักงานกําหนด
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕
(ลงชื่อ) อานันท ปนยารชุน
(นายอานันท ปนยารชุน)
นายกรัฐมนตรี

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๕)

๑๕๘

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ การดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินตามกฎกระทรวงนี้ พนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายจะตอง
ดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแตงตั้ง
ขอ ๒ เมื่อไดรับมอบหมายใหตรวจสอบทรัพยสินของผูตองหาในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตรวจสอบดังนี้
(๑) รวบรวมขอมูลเพื่อใหไดทราบถึงทรัพยสินที่ไดมาหรือทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจากขอมูลขาวสาร หรือหลักฐานที่ไดรับจากการรายงานการจับกุมตามมาตรา ๑๔ รายงานที่ไดรับตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ และจากรายงานที่ไดรับจากการสืบสวน
ในทางอื่น
(๒) ในการตรวจสอบทรัพยสินตามที่รวบรวมไดตาม (๑) พนักงานเจาหนาที่ตองตรวจสอบใหทราบ
ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินนั้นใหปรากฏวาทรัพยสินนั้นเปนของผูใด ผูเปนเจาของทรัพยสินไดทรัพยสินนั้นมาโดยวิธีใด เมื่อ
ใด มีหลักฐานการไดมาอยางใด และมีราคาโดยประมาณเทาใด
(๓) จัดทํารายละเอียดแสดงรายการทรัพยสินที่ตรวจสอบรวมทั้งรายละเอียดที่ไดจากการตรวจสอบ
ลงไวในสารบบคดี บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่ตรวจสอบตามแบบที่สํานักงานกําหนด
ขอ ๓ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการตรวจสอบทรัพยสิน หรือมีเหตุอันสมควรที่เชื่อไดวา
ทรัพยสินที่ตองตรวจสอบอาจมีการโอน ยักยาย ซุกซอน พนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายอาจรองขอใหคณะกรรมการโดย
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๒ สั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวกอนได หรืออาจรองขอใหมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตามมาตรา ๒๕ แทนคณะกรรมการได
ขอ ๔ เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและรายละเอียดตางๆ อันจะเปนประโยชนแกการรวบรวมขอมูล เอกสาร
และพยานหลักฐานในการตรวจสอบทรัพยสินของผูที่ถูกตรวจสอบทรัพยสิน
(๑) ในกรณีที่เปนการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย พนักงานเจาหนาที่อาจขอความรวมมือไปยังเจา
พนักงานที่ดินหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่เกี่ยวของ เพื่อขอให
ดําเนินการตรวจสอบใหก็ได

๑๕๙
(๒) ในกรณีที่เปนการตรวจสอบสังหาริมทรัพย
(ก) สําหรับสังหาริมทรัพยที่ตองมีทะเบียนตามกฎหมาย พนักงานเจาหนาที่อาจขอความรวมมือ
ไปยังนายทะเบียน หรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสังหาริมทรัพยที่เกี่ยวของ เพื่อขอใหดําเนินการตรวจสอบ
ใหก็ได
(ข) สําหรับสังหาริมทรัพยอื่น หากพนักงานเจาหนาที่เห็นวาบุคคลใดมีขอมูล เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพยของผูตองหาที่ถูกตรวจสอบทรัพยสิน พนักงานเจาหนาที่อาจขอใหบุคคลดังกลาวมา
ใหถอยคํา หรือใหแจงขอมูล หรือใหสงเอกสารหรือพยานหลักฐานนั้นก็ได
(๓) การตรวจสอบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินของผูตองหาที่ถูกตรวจสอบ
ทรัพยสิน ใหตรวจสอบจากการจดทะเบียนที่ไดกระทําภายในระยะเวลาสิบปกอนวันที่ผูตองหานั้นถูกจับกุมหรือไดรับการแจงขอ
กลาวหา และที่ไดกระทําภายหลังวันดังกลาวดวย
(๔) การตรวจสอบทรัพยสินประเภทเงินฝากธนาคารหรือเงินฝากในสถาบันการเงิน พนักงาน เจา
หนาที่อาจขอความรวมมือจากสํานักงานใหญของธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น เพื่อขอเอกสารหลักฐานเงินฝากในชื่อของผูถูก
ตรวจสอบที่มีหรือที่เคยมีบุคคลในครอบครัว รวมทั้งที่ใชนามอื่น ซึ่งผูถูกกลาวหามีอํานาจสั่งจายหรือมีอํานาจสั่งจายรวมกับบุคคล
อื่นได
(๕) การตรวจสอบพยานหลักฐานอื่นๆ ใหตรวจสอบตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๕ ในกรณีทรัพยสินที่ตรวจสอบไดมีหลักฐานของทางราชการหรือหลักฐานอื่นที่ปรากฏแก
พนักงานเจาหนาที่ระบุวาทรัพยสินดังกลาวเปนของบุคคลอื่น หรือในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาบุคคลอื่นอาจอางตัวเปนเจา
ของทรัพยสินนั้นได ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหบุคคลดังกลาวทราบถึงการตรวจสอบทรัพยสินนั้น
ในกรณีที่ไมอาจทราบไดวาทรัพยสินนั้นเปนของบุคคลใด ใหพนักงานเจาหนาที่ปดประกาศแจงการตรวจสอบ
ทรัพยสินนั้นไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการของสํานักงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค และที่สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอแหง
ทองที่ที่ตรวจสอบพบทรัพยสินนั้นเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน และประกาศในหนังสือพิมพรายวันที่มีจําหนายในทองที่นั้น
อยางนอยสองฉบับ เปนเวลาอยางนอยสองวันติดตอกัน และในกรณีที่เปนอสังหาริมทรัพย ใหปดประกาศไว ณ สํานักงานที่ดินแหง
ทองที่ที่อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยูและบริเวณที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยนั้นดวย
การมีหนังสือแจงตามวรรคหนึ่งและการประกาศตามวรรคสองนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ระบุรายละเอียด
ของทรัพยสินใหชัดเจนเพียงพอที่บุคคลทั่วไปจะเขาใจไดถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาดหรือจํานวน และทองที่ที่ตรวจสอบพบ
หรือที่เปนที่ตั้งของทรัพยสินนั้น
ขอ ๖ ในระหวางที่ยังไมมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน เจาของทรัพยสินอาจไปแสดงตัวตอพนักงานเจาหนา
ที่เพื่อขอรับทรัพยสินของตนคืนไดในวันและเวลาทําการของพนักงานเจาหนาที่หากวาทรัพยสินนั้นมเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือเจาของทรัพยสินไดรับโอนทรัพยสินนั้นมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาตาม สมควรในทาง
ศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณ โดยใหนําพยานหลักฐานที่เกี่ยวของไปแสดงดวย ในการนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกปาก
คําของบุคคลดังกลาวและรายละเอียดแหงพยานหลักฐานนั้นไวเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตอไป

๑๖๐
ขอ ๗ เมื่อไดดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินเสร็จแลว ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานผลการดําเนินการ
พรอมดวยสารบบคดี บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่ตรวจสอบไดตอเลขาธิการ เพื่อเลขาธิการจะไดนําเสนอตอคณะ
กรรมการเพื่อพิจารณาตอไป
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕
(ลงชื่อ) อานันท ปนยารชุน
(นายอานันท ปนยารชุน)
นายกรัฐมนตรี
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๕)

๑๖๑

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๒ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดไวชั่วคราวตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือเลขาธิการนั้น ผูถูกตรวจสอบ
หรือผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินอาจยื่นคํารองขอผอนผันตอเลขาธิการเพื่อขอรับทรัพยสินดังกลาวไปใชประโยชนในเวลาใดๆ
ก็ไดกอนที่คณะกรรมการจะมีคําสั่งตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น โดยใหแสดงเหตุผลและความจําเปนใน
การนําทรัพยสินไปใชประโยชน รวมทั้งกําหนดเวลาที่จะนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชน และผูซึ่งจะเปนผูใชประโยชนจากทรัพย
สินนั้น และในกรณีที่ผูยื่นคํารองเปนผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินใหแสดงหลักฐานแหงการเปนเจาของทรัพยสินนั้นดวย
คํารองตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่สํานักงานกําหนด
ขอ ๒ การพิจารณาอนุญาตใหนําทรัพยสินไปใชประโยชนนั้น ใหพิจารณาหลักเกณฑดังตอไปนี้ประกอบ
ดวย
(๑) เหตุผล ความจําเปน และความเรงดวนที่จะตองนําทรัพยสินไปใชประโยชน
(๒) ความนาเชื่อถือของผูที่จะนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชน
(๓) ประเภท และมูลคาของทรัพยสิน และลักษณะของการนําทรัพยสินไปใชประโยชนวาจะมีความ
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงตอความเสียหายหรือไม เพียงใด
(๔) ระยะเวลาที่จะนําทรัพยสินไปใชประโยชน
ขอ ๓ คณะกรรมการจะอนุญาตใหผูถูกตรวจสอบหรือผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินนําทรัพยสินไปใช
ประโยชนโดยไมมีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได แตการจะอนุญาตใหบุคคลอื่นนอกจากบุคคลดังกลาว
เปนผูนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชน ใหกระทําโดยมีหลักประกัน
ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน เลขาธิการอาจอนุญาตใหมีการนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนกอนโดยมีหลัก
ประกันแลวรายงานใหคณะกรรมการทราบก็ได ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการจะเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิกถอนการอนุญาตเสียก็
ได
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทําโดยกําหนดเงื่อนไขใดๆ ใหผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติดวยก็
ได
ขอ ๔ การผอนผันใหนําทรัพยสินไปใชประโยชนโดยไมมีประกันนั้น เมื่อผูไดรับอนุญาตไดทําสัญญารับ
มอบทรัพยสินไปใชประโยชนแลว ใหสงมอบทรัพยสินแกผูไดรับอนุญาต

๑๖๒
การผอนผันใหนําทรัพยสินไปใชประโยชนโดยมีหลักประกันนั้น เมื่อผูไดรับอนุญาตไดทําสัญญารับมอบ
ทรัพยสินไปใชประโยชนพรอมทั้งสงมอบหลักประกันแกสํานักงานแลว ใหสงมอบทรัพยสินนั้นแกผูไดรับอนุญาต
สัญญาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบที่สํานักงานกําหนด และอยางนอยตองระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับผูไดรับอนุญาต กําหนดเวลาที่อนุญาต และขอความยินยอมชดใชคาเสียหายตามจํานวนหรืออัตราที่กําหนดในกรณีที่ทรัพย
สินนั้นชํารุดบกพรอง หรือสูญหาย
ขอ ๕ หลักประกันอาจใชอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๓) เช็คธนาคารหรือดราฟทที่อาจขึ้นเงินไดในวันสงมอบเปนหลักประกัน
(๔) หุนหรือหุนกูที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(๕) อสังหาริมทรัพย
(๖) บุคคลอื่นโดยมีหลักประกันตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) มอบเปนหลักประกัน
(๗) หลักทรัพยอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหรับเปนหลักประกันได
ขอ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําสั่งตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินที่ไดมีการอนุญาต
ใหนําไปใชประโยชน ใหถือวาคําสั่งดังกลาวมีผลเปนการเพิกถอนการอนุญาตนั้น
ขอ ๗ ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด หรือการนําทรัพยสินไปใช
ประโยชนไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต คณะกรรมการอาจมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตทั้งหมดหรือบางสวน หรือจะกําหนด
เงื่อนไขใดๆ เพิ่มเติมก็ได
ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจมีคําสั่งใหมีการวางหลักประกันเพิ่มขึ้นหรือดีกวาเดิมภายในเวลาที่
กําหนดก็ได
ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน เลขาธิการอาจมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไปกอนก็ได แลวรายงาน
คณะกรรมการในโอกาสแรกที่มีการประชุมของคณะกรรมการ
ขอ ๘ ใหเลขาธิการแจงคําสั่งตามขอ ๘ ใหผูไดรับอนุญาตทราบ และดําเนินการตามคําสั่งโดยเร็ว และใน
กรณีที่ผูไดรับอนุญาตไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหคณะกรรมการหรือเลขาธิการเพิกถอนการอนุญาตนั้น
ทั้งหมดหรือแตบางสวนไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๙ ใหผูไดรับอนุญาตรีบสงคืนทรัพยสินที่นําไปใชประโยชนใหแกสํานักงานทันทีเมื่อปรากฏวา
(๑) มีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาต
(๒) ครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุญาต หรือ
(๓) ผูที่นําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนหมดความจําเปนที่จะตองใชประโยชนทรัพยสินนั้นแลว
การสงคืนทรัพยสิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด
ขอ ๑๐ หลักประกันนั้น ถามิไดมีการกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหจัดการดังตอไปนี้
(๑) ใหสงคืน เมื่อการนําทรัพยสินไปใชประโยชนเปนไปโดยถูกตองตามสัญญาและผูที่ไดรับ
อนุญาตไดสงคืนทรัพยสินนั้นแลว แตในกรณีที่ทรัพยสินที่สงคืนนั้นมีความชํารุดบกพรองหรือเสียหายอยางใดๆ อันเนื่องมาแตการ
นําไปใชประโยชน ใหหักคาเสียหายเอาจากหลักประกันนั้นตามสวน

๑๖๓
(๒) ใหริบ เมื่อผูไดรับอนุญาตไมสงทรัพยสินคืนตามสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕
(ลงชื่อ) อานันท ปนยารชุน
(นายอานันท ปนยารชุน)
นายกรัฐมนตรี
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๕)

๑๖๔

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

หมวด ๑
การยึดและอายัดทรัพยสิน
ขอ ๑ เมื่อคณะกรรมการหรือเลขาธิการมีคําสั่งใหยึดอสังหาริมทรัพยใดแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือ
แจงใหเจาพนักงานที่ดินหรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยนั้นทราบโดย
เร็ว และใหเจาพนักงานที่ดินหรือเจาหนาที่ดังกลาวบันทึกการสั่งยึดนั้นไว
ขอ ๒ กอนทําการยึดทรัพยสิน ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงเอกสารการมอบหมายตามมาตรา ๒๕ และคําสั่ง
ยึดทรัพยสินตอผูถูกตรวจสอบหรือเจาของทรัพยสิน ถาไมพบตัวผูนั้น ก็ใหแสดงตอบุคคลผูครอบครอง หรือบุคคลในครอบครัว
ของผูครอบครองทรัพยสิน หากไมพบตัวบุคคลใดๆ ณ ที่ทําการยึดนั้น ก็ใหดําเนินการยึดโดยใหมีเจาหนาที่ตํารวจหรือพนักงานฝาย
ปกครองในทองที่นั้นมารวมเปนพยานดวย
ขอ ๓ ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการยึดทรัพยสินไดทุกวันในระหวางเวลากลางวัน เวนแตในกรณีที่มีเหตุอัน
ควรเชื่อไดวาหากไมไดดําเนินการในทันที ทรัพยสินนั้นจะสูญหายหรือถูกยักยาย ก็ใหมีอํานาจดําเนินการยึดในเวลากลางคืนได
ขอ ๔ ใหพนักงานเจาหนาที่ปดประกาศการยึดไว ณ บริเวณอสังหาริมทรัพยนั้นและมีหนังสือแจงการยึดใหผู
ถูกตรวจสอบ เจาของอสังหาริมทรัพย และเจาของรวมทราบ หากไมสามารถแจงแกบุคคลดังกลาวได ใหปดประกาศแจงการยึดไว
ในที่เปดเผย ณ สํานักงานที่ดินและสํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอแหงทองที่ อันเปนที่ตั้งแหงอสังหาริมทรัพยนั้นและที่ทําการ
ของสํานักงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่สามารถนําหนังสือสําคัญสําหรับอสังหาริมทรัพยมาได ใหนําหนังสือสําคัญนั้นมา
เก็บรักษาไว ณ ที่สํานักงาน
ขอ ๕ ในการยึดที่ดินที่มีโรงเรือน สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งใดๆ ที่เปนของผูอื่นรวมอยูดวย ใหพนักงานเจาหนาที่
บันทึกถอยคําผูเปนเจาของหรือผูครอบครองสิ่งนั้น ใหปรากฏวามีสิทธิในที่ดินนั้นอยางไร เชน สิทธิอาศัย สิทธิการเชา หรือสิทธิ
เหนือพื้นดิน

๑๖๕
ขอ ๖ การยึดโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่จดแจงรายละเอียดของสิ่งเหลานั้นตามที่
เห็นสมควร
ขอ ๗ การยึดสังหาริมทรัพย ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงการยึดใหผูถูกตรวจสอบเจาของทรัพยสิน หรือ
เจาของรวมทราบ หากไมสามารถแจงแกบุคคลดังกลาวได ใหปดประกาศแจงการยึดไว ณ ที่ทําการของสํานักงานทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค
กรณียึดสังหาริมทรัพยที่มีทะเบียนกรรมสิทธิ์ เชน เรือกําปน หรือเรือที่มีระวางตั้งแตหกตันขึ้นไป เรือกลไฟ
หรือเรือยนตที่มีระวางตั้งแตหาตันขึ้นไป แพคนอยูอาศัย เครื่องจักร อากาศยาน ใหแจงการยึดไปยังนายทะเบียนแหงทรัพยสินนั้น
และใหนายทะเบียนบันทึกการยึดนั้นไว
ขอ ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่ทําบัญชีทรัพยสินที่ยึด โดยแสดงรายละเอียด เชน ชื่อ ประเภท จํานวน ขนาด น้ํา
หนัก สภาพของทรัพยสิน ตามลําดับหมายเลขไว และใหแสดงเครื่องหมายไวที่ทรัพยสินนั้นใหเห็นโดยประจักษแจงวาไดมี การ
ยึดแลวตามวิธีที่เห็นสมควร
ขอ ๙ เมื่อไดยึดทรัพยสินแลว ใหพนักงานเจาหนาที่จัดการใหผูถูกตรวจสอบ หรือเจาของทรัพยสิน หรือผูที่
ครอบครอง หรือผูที่อยูในครอบครัวของผูครอบครองทรัพยสินนั้นลงนามรับรองบัญชีหรือทรัพยสินที่ยึดไว หากผูนั้นไมยินยอมลง
ลายมือชื่อ หรือในกรณีไมมีบุคคลดังกลาว ใหจดแจงในบัญชีทรัพยสินที่ยึด และใหเจาหนาที่ตํารวจหรือพนักงานฝายปกครองใน
ทองที่นั้นลงลายมือชื่อรับรองแทน
ขอ ๑๐ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการยึดสังหาริมทรัพยใดแลว ไมสามารถขนยายสังหาริมทรัพยที่ ยึด
นั้นมาเก็บรักษาไวได หรือสังหาริมทรัพยนั้นมีสภาพไมเหมาะสมที่จะนํามาเก็บรักษา ใหรายงานเลขาธิการทราบเพื่อพิจารณา สั่ง
การตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่เลขาธิการยังไมมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ผูดําเนินการยึดนั้นจัดการเก็บรักษาทรัพย
สินไวตามที่เห็นสมควรไปพลางกอน
ขอ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการมีคําสั่งใหอายัดทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองใดแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงคําสั่งแก
ผูถูกตรวจสอบหรือเจาของทรัพยสินและบุคคลภายนอก ซึ่งตองรับผิด เพื่อชําระเงินหรือสงมอบสิ่งของนั้น
ขอ ๑๒ ถาคาแหงสิทธิเรียกรองซึ่งอายัดไวนั้น ตองเสื่อมเสียไปเพราะความผิดของบุคคลภายนอกเนื่องจากการ
ที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งอายัดไมวาดวยประการใดๆ ใหคณะกรรมการ หรือเลขาธิการเรียกใหบุคคลภายนอกนั้น รับผิดใชคาสินไหม
ทดแทนเพื่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแตการนั้น
ขอ ๑๓ คําสั่งอายัดนั้นอาจออกได ไมวาหนี้ของบุคคลภายนอกนั้นจะมีขอโตแยง ขอจํากัด หรือเงื่อนไข หรือวา
ไดกําหนดจํานวนไวแนนอนหรือไม

หมวด ๒
การประเมินราคาทรัพยสิน
ขอ ๑๔ เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินรายใดแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายดําเนินการ
ประเมินราคาทรัพยสินดังกลาวโดยเร็ว
ขอ ๑๕ ในการประเมินราคาทรัพยสินบางประเภท พนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายอาจขอความรวมมือ
จากผูเชี่ยวชาญหรือผูมีความรูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบประเภท ชนิด และประเมินราคาทรัพยสินนั้นได

๑๖๖
ขอ ๑๖ กรณีที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการเห็นวาราคาทรัพยสินที่พนักงานเจาหนาที่ประเมินต่ําหรือสูงเกิน
ไป คณะกรรมการหรือเลขาธิการอาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ชี้แจงเหตุผลแหงการประเมิน หรือ สั่งใหมีการประเมินราคา
ทรัพยสินนั้นใหมได
ขอ ๑๗ การประเมินราคาทรัพยสิน ใหประเมินตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) การประเมินราคาที่ดินใหถือหลักเปรียบเทียบกับราคาตลาดหรืออิงราคาที่ใกลเคียงกับราคาตลาด
ใหมากที่สุด แตไมต่ํากวาราคาประเมินของกรมที่ดิน ซึ่งใชในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(๒) การประเมินราคาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
(ก) อาคารที่กอสรางใหม ใหถือหลักการถอดแบบคํานวณตามวิธีการของการ
กอสราง
(ข) อาคารที่ใชงานแลว ใหคํานวณตามตารางสําเร็จของทางราชการ
(๓) การประเมินราคาทรัพยสินอื่นๆ
(ก) สําหรับของใหม ใหถือราคาตลาดเปนเกณฑการประเมิน
(ข) สําหรับของเกา ใหถือตามราคาตลาดหักดวยคาเสื่อมราคาตามสภาพความ เปนจริง หรือ
ตามวิธีการที่กําหนดไว
(ค) สําหรับราคาหุนในตลาดหลักทรัพย ใหใชราคาซื้อขายครั้งหลังสุด สวนราคาหุนกู ให
ใชราคาที่ตราไวและราคาหุนในบริษัทตางๆ ใหประเมินราคาโดยการประเมินฐานะทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น
ขอ ๑๘ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการยึดหรืออายัด และประเมินราคาทรัพยสินเสร็จแลวใหทํารายงาน
เสนอตอคณะกรรมการหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี พรอมแนบบัญชีทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดนั้นไปดวย
ขอ ๑๙ คาใชจายในการยึด อายัด เก็บรักษาทรัพยสินชั่วคราว และประเมินราคาทรัพยสินใหเปนไปตามที่
เลขาธิการกําหนด โดยใชเงินจากกองทุน
ขอ ๒๐ เอกสารการยึด อายัด ประเมินราคาทรัพยสินและรายงานตางๆ ใหเปนไปตามแบบที่สํานักงานกําหนด
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕
(ลงชื่อ) อานันท ปนยารชุน
(นายอานันท ปนยารชุน)
นายกรัฐมนตรี

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๕)

๑๖๗

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกรณีที่ตองคืนทรัพยสิน ใหสํานักงานมีหนังสือแจงใหผูซึ่งมีสิทธิไดรับทรัพยสินนั้นคืนตามที่อยู
ครั้งหลังสุดของผูนั้นเทาที่ปรากฏในสํานวนการสอบสวนทราบ เพื่อมารับทรัพยสินดังกลาวคืนไป เวนแตทรัพยสินนั้นจะมีผูมายื่น
คํารองขอคืนไวแลว
ขอ ๒ ในกรณีที่ไมปรากฏตัวเจาของทรัพยสินที่ตองคืนตามขอ ๑ ใหสํานักงานประกาศในหนังสือพิมพ
รายวันอยางนอยสองฉบับ เปนเวลาอยางนอยสองวันติดตอกัน เพื่อใหผูซึ่งอางวาเปนเจาของมายื่นคํารองตอเลขาธิการเพื่อขอรับ
ทรัพยสินคืน และใหเลขาธิการเสนอคํารองนั้นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป
คํารองตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่สํานักงานกําหนด
ขอ ๓ ผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินตามที่ระบุไวในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ อาจยื่นคํารองตอ
เลขาธิการเพื่อขอรับทรัพยสินของตนคืนในเวลาใดๆ ก็ได กอนที่คณะกรรมการจะมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น
คํารองตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่สํานักงานกําหนด
ขอ ๔ คํารองตามขอ ๒ และขอ ๓ อยางนอยตองยื่นพรอมเอกสารหรือหลักฐานทางทะเบียนที่ทางราชการ
ออกให หรือเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงวา ตนเปนเจาของหรือผูมีสิทธิครอบครองในทรัพยสินนั้น
ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้นถึงแกความตาย ใหยื่นใบมรณะบัตรและคําสั่งของศาลที่แตงตั้งผู
จัดการมรดกดวย
ขอ ๕ เมื่อมีการคืนทรัพยสินที่มีทะเบียนตามกฎหมาย ใหสํานักงานมีหนังสือแจงการถอนการยึด หรือ
อายัดทรัพยสินนั้น ไปยังนายทะเบียนหรือเจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนสําหรับทรัพยสินนั้นโดยเร็ว
ขอ ๖ การรับทรัพยสินคืน ใหเจาของมารับคืนได ณ สถานที่ที่สํานักงานแจงใหทราบ เวนแตในกรณีจําเปน
และมีเหตุผลสมควร เลขาธิการอาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่นําทรัพยสินนั้นไปสงคืนใหแกเจาของก็ได

๑๖๘
ขอ ๗ ทรัพยสินใดที่ไมอาจคืนใหแกเจาของได หรือไมมีผูใดมาอางวาเปนเจาของเพื่อขอรับคืน ใหเลขาธิการ
รายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕
(ลงชื่อ) อานันท ปนยารชุน
(นายอานันท ปนยารชุน)
นายกรัฐมนตรี

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๕)

๑๖๙

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยมาตรการ
ในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๓๕
โดยที่พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติให
คณะกรรมการหรือเลขาธิการ มอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบ ยึด หรืออายัดทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือดําเนินการอื่น ดังนั้น ผูที่จะไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่จะตองเปนผูมีความรู
ความสามารถและมีความสุจริต ยุติธรรม จึงจําเปนตองกําหนดคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคุณสมบัติพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวา
ดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๕”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ผูซึ่งจะไดรับการเสนอชื่อใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย
วาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เปนขาราชการตั้งแตระดับสามหรือเทียบเทา หรือชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป หรือ
(๒) เปนพนักงานขององคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเทียบไดไมต่ํากวา ขาราช
การใน (๑)
ใหเลขาธิการเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งตอนายกรัฐมนตรี
ขอ ๔ เมื่อไดมีคําสั่งแตงตั้งผูใดเปนพนักงานเจาหนาที่แลว ใหเลขาธิการออกบัตรประจําตัวตามแบบที่
เลขาธิการกําหนดใหแกผูนั้น
ขอ ๕ ใหเลขาธิการจัดทําทะเบียนประวัติ ความประพฤติ ตลอดจนพฤติการณตางๆ ของพนักงานเจาหนาที่
ตามที่เห็นวาจําเปนและสมควร
ขอ ๖ การเปนพนักงานเจาหนาที่สิ้นสุดลง เมื่อนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งยกเลิกการแตงตั้ง
ใหเลขาธิการเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูนั้นขาดคุณสมบัติตามขอ ๓
(๒) ผูบังคับบัญชาของผูนั้นเสนอใหยกเลิกการแตงตั้ง
(๓) เลขาธิการเห็นสมควรใหยกเลิกการแตงตั้ง

๑๗๐
ขอ ๗

ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบหรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการตาม

ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕
(ลงชื่อ) พลตํารวจเอก เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๐๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕)

๑๗๑

ระเบียบสํานักงาน ป.ป.ส.
วาดวยการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยมาตรการ
ในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๔๒
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใหการแตงตั้งและการออกบัตร
ประจําตัวพนักงานเจาหนาที่เปนไปดวยความเรียบรอย จึงกําหนดระเบียบปฏิบัติไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงาน ป.ป.ส. วาดวยการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๒” หรือเรียกโดยยอวา “ระเบียบพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๔๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักงาน ป.ป.ส. วาดวยการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวย มาตร
การในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๕
ระเบียบหรือคําสั่งใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ “บัตรประจําตัว” หมายความวา เอกสารที่เลขาธิการออกใหประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามแบบที่กําหนดไวทายระเบียบนี้
ขอ ๕ ใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ ๖ การขอแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ ใหสงหลักฐานตามรายการดังตอไปนี้
(๑) คําขอแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ (แบบ ป.ป.ส. ๓-๑๐๑)
(๒) ภาพถายไมเกิน ๖ เดือนหนาตรงแตงเครื่องแบบไมสวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ ภาพ
(๓) สําเนาภาพถายทะเบียนบาน ๑ ฉบับ
ขอ ๗ การขอแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ ใหผูขอยื่นคําขอตอบุคคลดังตอไปนี้
(๑) สําหรับขาราชการสํานักงาน ป.ป.ส. ใหยื่นตอผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป
(๒) ในสวนราชการอื่น ใหยื่นตออธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการเทียบเทาอธิบดี
ขอ ๘ เมื่อผูรับคําขอตามขอ ๗ พิจารณาเห็นควรใหแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ ใหสงคําขอไปยัง
สํานักงาน ป.ป.ส.
ขอ ๙ เมื่อสํานักงาน ป.ป.ส. ไดรับคําขอแตงตั้ง ใหสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดตรวจสอบหลัก
ฐานตามขอ ๖ และตรวจสอบประวัติ ตลอดจนพฤติการณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

๑๗๒
ใหสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดเสนอเลขาธิการ พรอมความเห็นวาสมควรแตงตั้งเปนพนักงาน

เจา

หนาที่หรือไม
ขอ ๑๐ ใหเลขาธิการนํารายชื่อที่เห็นสมควรแตงตั้ง เสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อแตงตั้งและเมื่อมีการแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่แลว ใหเลขาธิการนํารายชื่อพนักงานเจาหนาที่รายงานตอคณะกรรมการเพื่อทราบตอไป
ขอ ๑๑ ใหสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด จัดทําบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ทะเบียนประวัติ
ความประพฤติ และพฤติการณตางๆ ที่เห็นวาจําเปน
ถาไมมีการแตงตั้ง ใหสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดแจงใหผูขอแตงตั้งทราบ
ขอ ๑๒ บัตรประจําตัวใหใชไดภายในระยะเวลาตามที่กําหนด เมื่อบัตรประจําตัวหมดอายุ และมีความ
ประสงคจะขอตอ ใหยื่นขอตอไดภายใน ๓๐ วันกอนวันหมดอายุ ที่สํานักงาน ป.ป.ส. พรอมคํารับรองวาบัตรประจําตัวหมดอายุ
และมีตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบปจจุบันในการปราบปรามยาเสพติด
การขอตอบัตรประจําตัว ใหใชคําขอตามแบบ ป.ป.ส. ๓-๑๐๒ พรอมภาพถายตามขอ ๖(๒) โดยยื่นคําขอตอผู
บังคับบัญชาตั้งแตผูอํานวยการกอง ผูบังคับการตํารวจ หรือเทียบเทาขึ้นไป
เมื่อไดรับบัตรประจําตัวใหมแลว จะตองมอบบัตรประจําตัวเกาคืนใหสํานักงาน ป.ป.ส.
ขอ ๑๓ ในกรณีที่บัตรประจําตัวชํารุด สูญหายหรือถูกทําลายดวยประการใดๆ ใหผูนั้นรีบรายงานตอผูบังคับ
บัญชาตั้งแตผูอํานวยการกอง ผูบังคับการตํารวจ หรือเทียบเทาขึ้นไป เพื่อแจงสํานักงาน ป.ป.ส. พรอมบัตรประจําตัว และคํารับรอง
หรือหลักฐานการแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ แลวแตกรณี
ถาผูนั้นประสงคใหออกบัตรประจําตัวใหม ใหใชคําขอตามขอ ๑๒ วรรคสอง
ขอ ๑๔ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูมารับบัตรประจําตัวดวยตัวเอง ในกรณีที่ไมสามารถมารับบัตรประจําตัว
ดวยตนเอง ใหมอบอํานาจแกขาราชการในสวนราชการเดียวกันมารับแทน โดยทําใบมอบอํานาจตามแบบ ป.ป.ส. ๓-๑๐๓
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎคม พ.ศ. ๒๕๔๒
(ลงชื่อ) พยนต พันธศรี
(นายพยนต พันธศรี)
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

๑๗๓
แบบ ป.ป.ส. ๓-๑๐๑

คําขอแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่
เขียนที่ .........................................................
วันที่ ................ เดือน ................................ พ.ศ. ................
ดวยขาพเจามีความประสงคจะขอรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของขาพเจาดังตอไปนี้
๑. ชื่อ/ยศ ................................................................ ชื่อสกุล ..............................................................................................................
ชื่อรอง ................................
๒. รับราชการในตําแหนง ..................................................................................................... ระดับ ...................................................
ขั้น .................................................... บาท แผนก ........................................................ กอง ........................................................
กรม ................................................................................................ กระทรวง ..............................................................................
สถานที่ทําการ ..................................................................................................... โทรศัพท .........................................................
วันเขารับราชการ ................................................................................................
๓. หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบันเกี่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติดโดยตรงคือ ........................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
๔. เชื้อชาติ ................................................... สัญชาติ ........................................................ ศาสนา .................................................
๕. เกิดวันที่ ........................................ เดือน ................................................... พ.ศ. ........................................ อายุ .................... ป
๖. เกิดที่บานเลขที่ ................................................... หมู ............................... ตรอก/ซอย ................................................................
ถนน ............................................................................................. ตําบล/แขวง ...........................................................................
อําเภอ/เขต .............................................................................. จังหวัด .........................................................................................
๗. อยูที่บานเลขที่ .................................................... หมู ................................ ตรอก/ซอย ...............................................................
ถนน ............................................................................................. ตําบล/แขวง ...........................................................................
อําเภอ/เขต .............................................................................. จังหวัด .........................................................................................
โทรศัพท ...................................................................................
๘. การศึกษา (ขั้นวิชาชีพ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทุกสถาบัน) ......................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ไดรับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตร ..................................................................................................................................
มีความรูความสามารถพิเศษ .........................................................................................................................................................
รูภาษาตางประเทศภาษาใดบาง เพียงใด .......................................................................................................................................

๑๗๔
๙. ประวัติการรับราชการหรือการทํางานที่ผานมาแลวทุกแหง ........................................................................................................
พ.ศ. .................... ถึง พ.ศ. .................... ตําแหนง ........................................ ที่ทํางาน ..............................................................
พ.ศ. .................... ถึง พ.ศ. .................... ตําแหนง ........................................ ที่ทํางาน ..............................................................
พ.ศ. .................... ถึง พ.ศ. .................... ตําแหนง ........................................ ที่ทํางาน ..............................................................
พ.ศ. .................... ถึง พ.ศ. .................... ตําแหนง ........................................ ที่ทํางาน ..............................................................
พ.ศ. .................... ถึง พ.ศ. .................... ตําแหนง ........................................ ที่ทํางาน ..............................................................
พ.ศ. .................... ถึง พ.ศ. .................... ตําแหนง ........................................ ที่ทํางาน ..............................................................
๑๐. เคยไดรับการแตงตั้งเปนเจาพนักงาน หรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายพิเศษหรือไม
เปน ...................................... ตามกฎหมาย ....................................... เมื่อ ............................... ยกเลิกเมื่อ ...............................
เปน ...................................... ตามกฎหมาย ....................................... เมื่อ ............................... ยกเลิกเมื่อ ...............................
เปน ...................................... ตามกฎหมาย ....................................... เมื่อ ............................... ยกเลิกเมื่อ ...............................
๑๑. เคยถูกกลาวหาหรือถูกฟองวากระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการหรือไม ....................................................
...................................................................................................................................................................................................
เคย .................................................... ครั้ง เมื่อ ..........................................................................................................................
๑๒. ก. เคยถูกกลาวหาหรือถูกฟองวากระทําความผิดอาญาหรือไม ..................................................................................................
เคย .................................................... ครั้ง เมื่อ .........................................................................................................................
ขอหาความผิด ...........................................................................................................................................................................
ข. เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหลงโทษอยางใดหรือไม .........................................................................................
เคย .................................................... ครั้ง เมื่อ ........................................................................................................................
ความผิดฐานใด ........................................................................................................................................................................
กําหนดโทษ .................................................................................... จําคุก ........................ ป ....................... เดือน ................
วันพนโทษเมื่อใด ......................................................................... ปรับ ...........................................................................บาท
๑๓. สถานที่ติดตอขาพเจาไดสะดวก ...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................................. ผูขอรับการแตงตั้ง

๑๗๕

คํารับรอง
เขียนที่ ...................................................................
วันที่ ............... เดือน .............................. พ.ศ. .....................
ขาพเจา .......................................................................................... ตําแหนง .........................................................
ขอรับรองวา ............................................................ ซึ่งขอรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนผูอยูใตบังคับบัญชาของขาพเจามาเปนเวลา .............................. ป
ขาพเจาไดตรวจสอบและพิจารณาแลวเห็นวามีความประพฤติดี ไมเปนผูมีความประพฤติและชื่อเสียงเสื่อมเสีย หรือบกพรอง
ในศีลธรรมอันดี และเปนผูมีหนาที่ในการปราบปรามยาเสพติดโดยตรง สมควรไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระ
ราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงชื่อ ........................................................................... ผูรับรอง
________________________________________________________________________________

หมายเหตุ

ผูรับรองจะตองเปนผูบังคับบัญชาตั้งแตผูอํานวยการกอง ผูบังคับการตํารวจ หรือเทียบเทาขึ้นไป

๑๗๖
แบบ ป.ป.ส. ๓-๑๐๒

คําขอจัดทําบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหม
เขียนที่ ...................................................................
วันที่ ............... เดือน .............................. พ.ศ. .....................
ดวยขาพเจามีความประสงคจะขอจัดทําบัตรพนักงานเจาหนาที่ใหม เนื่องจากบัตรประจําตัว ...............................
................................................ เมื่อวันที่ ............................................................ จึงขอแจงรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ชื่อ/ยศ ........................................................................ ชื่อสกุล ......................................................................................................
ชื่อรอง ........................................................................
๒. รับราชการในตําแหนง ........................................................................ ระดับ ................................................................................
ขั้น ................................................ บาท แผนก ................................................ กอง ....................................................................
กรม ........................................................................ กระทรวง ....................................................................................................
สถานที่ทําการ ................................................................................................ โทรศัพท .............................................................
วันเขารับราชการ ...........................................................................................
๓. หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบันเกี่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติดโดยตรงคือ ........................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
๔. อยูที่บานเลขที่ .................................................... หมู ............................................. ตรอก/ซอย...................................................
ถนน ........................................................................ ตําบล/แขวง ................................................................................................
อําเภอ/เขต ......................................................... จังหวัด .............................................................................................................
โทรศัพท ................................................................
๕. ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๓๔ บัตรเลขที่ ...............................................................................................................................................................
๖. ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินใหดําเนินการตรวจสอบ ............................................................... เรื่อง
มีรายละเอียดคือเรื่อง
....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
๗. สถานที่ติดตอขาพเจาไดสะดวก .................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ...................................................... ผูขอรับการแตงตั้ง

๑๗๗

คํารับรอง
เขียนที่ ...................................................................
วันที่ ............... เดือน .............................. พ.ศ. .....................
ขาพเจา ............................................................................................... ตําแหนง ....................................................
ขอรับรองวาบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ของ ...............................................................................................................................
ซึ่งขอรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๓๔ ไมสามารถใชการไดเนื่องจาก ................................................................................................................................................
และปจจุบันบุคคลดังกลาวเปนผูใตบังคับบัญชาของขาพเจา และเปนผูมีหนาที่ในการปราบปรามยาเสพติดโดยตรง สมควรไดรับ
การออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงชื่อ ......................................................... ผูรับรอง
________________________________________________________________________________

หมายเหตุ

๑. ผูรับรองจะตองเปนผูบังคับบัญชาตั้งแตผูอํานวยการกอง ผูบังคับการตํารวจหรือเทียบเทาขึ้นไป
๒. กรณีบัตรสูญหาย ตองแนบใบแจงความมาพรอมคําขอนี้ดวย

๑๗๘
แบบ ป.ป.ส. ๓-๑๐๓

ใบมอบอํานาจรับบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
เขียนที่ ...................................................................
วันที่ ............... เดือน ......................... พ.ศ. .....................
ขาพเจา ...................................................................................... ตําแหนง .............................................................
กอง .............................................................. กรม .................................................................... จังหวัด ...............................................
ตําบล/แขวง .............................................................................. อําเภอ/เขต ..........................................................................................
จังหวัด ..................................................................................... ซึ่งไดรับแจงจากสํานักงานใหมารับบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ของขาพเจานั้น เนื่องจาก .......................................................................................................................................................................
จึงไมสามารถรับบัตรประจําตัวดวยตนเองไดขาพเจาจึงขอมอบอํานาจให ............................................................................................
เปนผูมารับบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ของขาพเจาแทน และหากเกิดความเสียหายขึ้นแกบัตรประจําตัวของขาพเจาดวย
ประการใดๆ ก็ดี หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นโดยการนําบัตรประจําตัวของขาพเจาไปใชในทางมิชอบก็ดี ขาพเจาก็ขอรับผิดชอบ
ทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อเปนสําคัญ
ลงชื่อ .................................................................. ผูมอบอํานาจ

คํารับรองผูรับมอบอํานาจ
ขาพเจา ........................................................................... ตําแหนง ........................................................................
กอง .............................................................. กรม ..................................................... จังหวัด ..............................................................
ตําบล/แขวง ..................................................................................... อําเภอ/เขต ...................................................................................
จังหวัด ........................................................................ ยินยอมเปนผูรับมอบอํานาจแทน .....................................................................
เพื่อกระทําการตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้
ลงชื่อ .................................................................. ผูรับมอบอํานาจ
ลงชื่อ .................................................................. พยาน
ลงชื่อ .................................................................. พยาน
________________________________________________________________________________

หมายเหตุ

ผูรับมอบอํานาจจะตองนําบัตรประจําตัวมาแสดงดวย

๑๗๙

ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
วาดวยการเก็บรักษาทรัพยสินที่ถูกยึดอายัด (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๗

เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยการเก็บรักษาทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด
พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังขาดสาระหลายประการ ประกอบกับมีการขยายการเก็บรักษาทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดไปยังพื้นที่ที่ทํา
การยึดหรืออายัดหลักฐานไดวาทรัพยสินที่ถูกตรวจสอบไมเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นั้น
เพื่อใหการเก็บรักษาทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนระเบียบเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๕) และมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน วาดวยการเก็บรักษาทรัพย
สินที่ถูกยึดหรืออายัด ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗ ) ”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป
ข อ ๓ ให ย ก เลิ ก ร ะ เบี ย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ต ร ว จ ส อ บ ท รั พ ย สิ น ว าด ว ย ก าร เก็ บ รั ก ษ า
ทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยการเก็บรักษาทรัพยสิน
ที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
ทรัพยสิน หมายความวา ทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่
คณะกรรมการไดมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดไว และใหหมายความรวมถึงทรัพยสินที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการไดมีคํา
สั่งใหยึดหรืออายัดไวชั่วคราวดวย
ขอ ๕ ใหเลขาธิการ รักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจออกระเบียบหรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้
ในกรณีที่ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหเลขาธิการเสนอใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑
หนาที่เก็บรักษาทรัพยสิน
ขอ ๖ ในกรณีปกติ ใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด หรือผูอํานวยการสํานักงานปอง
กันและปราบปรามยาเสพติดประจําภาค แลวแตกรณี มีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไดในพื้นที่ที่ตนรับผิด

๑๘๐
ชอบ แตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร เลขาธิการจะมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะประกอบ
ดวยขาราชการในสํานักงานจํานวนไมนอยกวาสามคน หรือจะมีคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียา
เสพติดหรือผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดประจําภาค ใหเปนผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินของผู
ตองหารายใดโดยเฉพาะก็ได
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามระเบียบนี้ผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินอาจมอบหมายใหผูหนึ่งผู
ใดทําการแทนก็ได
ขอ ๗ ใหผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินตามขอ ๖ มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจความถูกตองของทรัพยสินที่จะตองเก็บรักษาหรือสงมอบ
(๒) จัดทําบัญชีทรัพยสินที่เก็บรักษา
(๓) จัดทําหลักฐานการรับหรือสงมอบทรัพยสิน
(๔) เก็บรักษากุญแจและรหัสของสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินตามขอ ๙
(๕) ตรวจสอบเกี่ยวกับทรัพยสิน เชน ความชํารุดบกพรอง และรายงานความเคลื่อนไหว
หรือผลการตรวจสอบเกี่ยวกับทรัพยสิน ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการกําหนด
(๖) เก็บรักษาทรัพยสินที่ไดรับมอบไวใหปลอดภัย
(๗) สงมอบทรัพยสินแกบุคคลที่เลขาธิการมีคําสั่ง
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
ผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสิน
ขอ ๘ กุญแจและรหัสใหแยกกันเก็บรักษาไว โดยใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพ
ติดผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค หรือประธานกรรมการเก็บรักษาทรัพยสินที่เลขาธิการ
แตงตั้งแลวแตกรณีเปนผูเก็บรักษารหัสกุญแจและใหขาราชการที่มีหนาที่เกี่ยวของตั้งแตระดับ ๗ ขั้นไป หรือยศพัน
ตํารวจโทขึ้นไปหรือเทียบเทาและขาราชการที่มีหนาที่เกี่ยวของตั้งแตระดับ ๖ ขึ้นไป หรือยศพันตํารวจตรีขึ้นไป หรือ
เทียบเทามีหนาที่เก็บรักษากุญแจคนละหนึ่งดอก
ขาราชการที่มีหนาที่เกี่ยวของตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับมอบหมายใหมีหนาที่เก็บรักษา ทรัพยสินจากเลขาธิการ

หมวด ๒
การสงมอบและรับมอบทรัพยสิน
ขอ ๙ ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินประเมินราคา ทรัพยสิน และสงมอบ
ทรัพยสินพรอมเอกสารหลักฐานใหผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสิน เพื่อเก็บรักษาไวตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
ระเบียบนี้
กรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรพนักงานเจาหนาที่อาจสงมอบทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไปกอน แลว
ประเมินราคาทรัพยสินภายหลังก็ได
ในกรณีที่ทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไวเปนอสังหาริมทรัพย หรือเปนการประกอบกิจการ เชน อุตสาหกรรม
พณิชยกรรม หรือเกษตรกรรม ที่มีรายไดจากการประกอบกิจการดังกลาว ให พนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งรายงาน
เลขาธิการทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการ

๑๘๑
หากพนักงานเจาหนาที่ไมอาจยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งได ใหรายงานตอเลขาธิการเพื่อ
พิจารณาสั่งการ
ขอ ๑๐ ในการยึดและสงมอบทรัพยสินที่เปนอัญมณี เครื่องทองรูปพรรณหรือของมีคาทํานองเดียวกัน
ใหพนักงานเจาหนาที่ที่ดําเนินการการยึด ตรวจความถูกตองของทรัพยสินที่ยึดตอหนาผูนํายึด แลวบรรจุทรัพยสินแยก
ตามประเภทลงในภาชนะที่เรียบรอย ปลอดภัย แลวลงลายมือชื่อ พนักงานเจาหนาที่ผูยึดและผูนํายึด บนฉลากแลวปด
ทับภาชนะบรรจุทรัพยสินหรือตัวทรัพยสิน ตามที่เห็นสมควรในลักษณะที่หากจะมีการเปดภาชนะดังกลาวแลวจะตอง
ทําใหฉลากหรือภาชนะฉีกขาดหรือไมอยูในสภาพที่ปดอยูตามปกติแลวสงมอบใหผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสิน
ในกรณีที่ฉลากหรือภาชนะฉีกขาดหรือไมอยูในสภาพที่ปดอยูตามปกติผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสิน
อาจไมรับมอบทรัพยสินนั้นก็ได เวนแตมีเหตุอันสมควร
ขอ ๑๑ ภายใตบังคับขอ ๗ ใหผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินที่สง
มอบตอหนาพนักงานเจาหนาที่ผูสงมอบแลวบรรจุทรัพยสินแยกตาม ประเภทลงในภาชนะที่เรียบรอย ปลอดภัย แลวลงลาย
มือชื่อพนักงานเจาหนาที่ผูสงมอบและรับมอบ ในแบบฉลากที่ปดภาชนะนั้นไวเปนหลักฐาน
การปดฉลากที่ภาชนะบรรจุทรัพยสินหรือตัวทรัพยสินใหปดทับในลักษณะที่หากจะมีการเปดภาชนะ
ดังกลาวแลว จะตองทําใหฉลากหรือภาชนะฉีกขาดหรือไมอยูในสภาพที่ปดอยูตามปกติ ในกรณีที่ทรัพยสินมีขนาดใหญ
ไมอาจบรรจุในภาชนะได ใหปดทับบนทรัพยสินนั้นในตําแหนงที่เห็นสมควร
แบบฉลากตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่สํานักงานกําหนด
ขอ ๑๒ เมื่อมีการสงมอบสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยใดแลวปรากฏวาทรัพยสิน ดังกลาวมีภาระ
ผูกพันใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหคูสัญญาทราบเกี่ยวกับการยึด หรืออายัดทรัพยสินนั้น และใหรวบรวมมูลหนี้และ
หรือเอกสารที่เกี่ยวของสงมอบใหผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสิน เพื่อรายงานเลขาธิการพิจารณาสั่งการ
ขอ ๑๓ กรณีทรัพยสินที่ตองสงมอบเพื่อเก็บรักษาเปนเงินสดเพื่อความสะดวกในการสงมอบทรัพย
สินพนักงานเจาหนาที่อาจนําทรัพยสินประเภทเงินสดที่ยึดเขาฝากสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการกําหนดไปกอน
แลวนําหลักฐานการฝากเงินสงมอบตอคณะกรรมการเก็บรักษา ทรัพยสินก็ได
ขอ ๑๔ ในการนําทรัพยสินที่เก็บรักษามาประเมินราคาตามขอ ๙ วรรคสอง จะตอง ไดรับอนุญาต
จากผูมีอํานาจอนุญาตตามขอ ๒๒ โดยใหระบุรายละเอียดของทรัพยสิน และวันเวลาที่จะนําทรัพยสินนั้นมาทําการ
ตรวจสอบและประเมินราคา
ในการตรวจสอบเพื่อประเมินราคาตามวรรคหนึ่งหากตองมีการทําลายฉลากที่ปดทับภาชนะที่เก็บ
รักษาทรัพยสินใหกระทําตอหนาพนักงานเจาหนาที่ และผูมีหนาที่เก็บรักษา ทรัพยสิน
เมื่อดําเนินการประเมินราคาแลวใหผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินบรรจุทรัพยสินในภาชะใหม ตอ
หนาพนักงานเจาหนาที่ แลวลงลายมือชื่อพนักงานเจาหนาที่และผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสิน ในแบบฉลากที่ปดภาชนะ
นั้นไวเพื่อเปนหลักฐาน ทั้งนี้ใหนําความในขอ ๑๑ วรรคสองและวรรคสามมาบังคับใชโดยอนุโลม

หมวด ๓
วิธีการเก็บรักษาทรัพยสิน
ขอ ๑๕ ในการเก็บรักษาทรัพยสิน ใหพึงปฏิบัติตอไปนี้
(๑) จัดทําบัตรหรือเครื่องหมายติดไวกับทรัพยสินนั้นตามบัญชีทรัพยสินที่เก็บรักษาตามขอ
๘ (๒) เพื่อสะดวกและงายตอการคนหาและอางอิง

๑๘๒
(๒) เก็บรักษาทรัพยสินตามประเภท สภาพ และขนาดของทรัพยสินในสถานที่หรือ
หองที่มั่นคงและแข็งแรงปลอดภัย
ขอ ๑๖ ถาทรัพยสินที่ตองเก็บรักษาเปนอสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพยที่ไมสะดวกตอการ
ขนยาย ใหผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินดําเนินการตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นสมควร อาจจัดใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน ดูแล ทรัพยสนิ ตอ
ไปได ถาเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินยินยอม หรือ
(๒) จัดใหผูอื่นดูแลรักษาทรัพยสิน เชน จางคนเฝาทรัพยสิน
ขอ ๑๗ ถาทรัพยสินที่ตองการเก็บรักษาเปนทรัพยสินตามขอ ๙ วรรคสาม เลขาธิการมี คําสั่งตั้งผูจัด
การหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยหรือกิจการดังกลาว โดยใหสงมอบเงินรายไดทั้งหมด หรือ บางสวนแกผูมีหนาที่เก็บ
รักษาทรัพยสินภายในเวลาและตามเงื่อนไที่กําหนดก็ได เพื่อเก็บรักษาเชนเดียวกับทรัพยสิน และเมื่อไดดําเนินการดัง
กลาวแลว ใหรายงานคณะกรรมการในโอกาสแรกที่มีการประชุม
ขอ ๑๘ ถาทรัพยสินที่ตองเก็บรักษาเปนเงินสดใหรีบนําเขาฝากสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการ
กําหนด ในวันที่รับทรัพยสิน หากไมสามารถนําเขาฝากไดทันทีเนื่องจาก สถาบันการเงิน ปดทําการ ใหรีบนําเขาฝากใน
โอกาสแรกที่สถาบันการเงินเปดทําการ แลวรายงานใหเลขาธิการทราบ
ในกรณีทรัพยสินที่เก็บรักษาเปนเงินตราตางประเทศที่อาจแลกเปลี่ยนเปนเงินไทยได ใหแลกเปลี่ยน
เปนเงินไทย แลวเก็บรักษาตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๑๙ ถาทรัพยสินที่ตองเก็บรักษาเปนอัญมณี เครื่องทองรูปพรรณ หรือของมีคาอื่น ทํานอง
เดียวกัน ใหผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสิน ตามขอ ๗ เก็บรักษาทรัพยสินไวในที่ปลอดภัย ตามที่เห็นสมควร โดยในบัญชี
ทรัพยสินที่เก็บรักษาตามขอ ๘ (๒) ใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินนั้นตามสมควรดวย
ขอ ๒๐ ใหผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินรายงานตอเลขาธิการโดยเร็ว เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่สม
ควร เมื่อปรากฏวา
(๑) ทรัพยสินนั้นมีสภาพเปนของสด ของเสียได หรือถาหนวงชาไวอาจเปนการเสี่ยงตอ
ความเสียหายหรือคาใชจายจะเกินสวนแหงคาของทรัพยสินนั้น
(๒) ทรัพยสินนั้นมีลักษณะที่อาจทําใหสกปรก เลอะเทอะ หรือมีกลิ่น หรืออาจรบกวน
หรืออาจกอความรําคาญ
(๓) ทรัพยสินนั้นมีน้ําหนักมาก หรือไมสะดวกตอการเคลื่อนยาย หรือมีขนาดใหญมากหรือ
เปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษา
(๔) ทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินซึ่งโดยสภาพอาจกอใหเกิดอันตรายไดงาย เชน สารเคมี
หรือสิ่งที่เปนเชื้อเพลิง
(๕) ทรัพยสินที่ตองเก็บรักษาไวในสถานที่โดยเฉพาะเพื่อรักษาคุณภาพของตัวทรัพย
(๖) ทรัพยสินทึ่เก็บรักษาไวจะเปนภาระแกทางราชการมากเกินสมควรกวาประโยชนอัน
พึงได
ขอ ๒๑ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นวาทรัพยสินทีตองเก็บรักษาตามขอ ๒๐ ไมเหมาะสมที่จะเก็บรักษา
ไวหรือการเก็บรักษาไวจะเปนภาระแกทางราชการมากเกินสมควร เลขาธิการอาจสั่งใหนําทรัพยสินนั้นออกขายทอด
ตลาดหรือนําไปใชประโยชนของทางราชการได ทั้งนี้ ตามระเบียบ วาดวยการนําทรัพยสินออกายทอดตลาดหรือนําไป
ใชประโยชนของทางราชการ

๑๘๓

ขอ ๒๒ การเคลื่อนยายทรัพยสินออกนอกสถานที่ เก็บรักษาทรัพยสินจะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาต
เปนลายลักษณอักษรจากเลขาธิการหรือผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด ผูอํานวยการสํานักงานปอง
กันและปราบปรามยาเสพติด หรือประธานกรรมการเก็บรักษา
ทรัพยสินกอน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
สมชาย วงศสวัสดิ์
(นายสมชาย วงศสวัสดิ์)
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๒ ง ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘)

๑๘๔

ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
วาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด
หรือนําไปใชประโยชนของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุง ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยการนําทรัพยสินออก
ขายทอดตลาดหรือนําไปใชประโยชนของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๕) และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงออก
ระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดหรือนํา
ไปใชประโยชนของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดหรือนํา
ไปใชประโยชนของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖
ขอ ๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดรักษาการ ตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจ
ออกระเบียบหรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหเลขาธิการเสนอใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“ กองทุน ” หมายความวา กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
“ ทรัพยสิน ” หมายความวา ทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดที่คณะกรรมการไดมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดไวแลว และใหหมายความรวมถึงทรัพยสินที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการไดมี
คําสั่งใหยึดหรืออายัดไวชั่วคราวดวย
“ สํานักงาน ” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

๑๘๕
“ หัวหนาหนวยงานราชการ ” หมายความวา ผูซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการ ผูบังคับการตํารวจ ผูบังคับ
การกรม หรือเทียบเทาขึ้นไป
ขอ ๖ เลขาธิการอาจสั่งใหนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดหรือนําไปใชประโยชนของทางราชการได เมื่อ
ปรากฏวา
(๑) ทรัพยสินนั้นมีสภาพเปนของสด ของเสียได หรือถาหนวงชาไว จะเปนการเสี่ยงตอความเสีย
หาย หรือคาเสียหายจะเกินสวนแหงคาของทรัพยสินนั้น
(๒) ทรัพยสินนั้นมีลักษณะที่อาจทําใหสกปรก เลอะเทอะ หรือมีกลิ่น หรืออาจรบกวน
หรือกอความรําคาญ
(๓) ทรัพยสินนั้นมีน้ําหนักมาก หรือไมสะดวกตอการเคลื่อนยาย หรือมีขนาดใหญมาก หรือเปลือง
เนื้อที่ในการเก็บรักษา
(๔) ทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสิน ซึ่งโดยสภาพอาจกอใหเกิดอันตรายไดงาย เชน สารเคมี หรือสิ่งที่
เปนเชื้อเพลิง
(๕) ทรัพยสินที่ตองเก็บรักษาไวในสถานที่โดยเฉพาะเพื่อรักษาคุณภาพของตัวทรัพย
ทรัพยสินตาม (๑) ถึง(๕) ใหรวมถึงทรัพยสินที่เลขาธิการเห็นวาไมเหมาะสมที่จะเก็บรักษาไวหรือหากเก็บ
รักษาไวจะเปนภาระแกทางราชการมากกวานําไปใชประโยชนอยางอื่น

หมวด ๒
การขายทอดตลาด
ขอ ๗ ในการขายทอดตลาดใหเลขาธิการแตงตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะมีจํานวนไม
นอยกวาสามคน โดยมีขาราชการในสํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการ มีหนาที่ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิน
ในกรณีที่เห็นสมควร เลขาธิการอาจจัดจางหรือมอบหมายหนวยงานราชการหรือบริษัทเอกชนเปนผูดําเนิน
การขายทอดตลาดแทนก็ได โดยใหคณะกรรมการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่งดําเนินการประกวดราคา พิจารณาควบคุม กํากับดูแล
การขายทอดตลาดทรัพยสินของหนวยงานราชการหรือบริษัทเอกชนนั้น รวมทั้งกําหนดราคาขั้นต่ําของทรัพยสินที่จะขายทอดตลาด
กรณีจัดจางหรือมอบหมายหนวยงานราชการหรือบริษัทเอกชนมาดําเนินการขาย ทอดตลาด คาใชจายในการขาย
ทอดตลาดจะตองไมสูงกวารอยละ ๒๕ ของราคาขั้นต่ําของทรัพยสินนั้น
ขอ ๘ การดําเนินการขายทอดตลาดใหกระทําโดยเปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด
ขอ ๙ คาใชจายในการขายทอดตลาดตามระเบียบนี้ ใหใชเงินจากกองทุน

หมวดที่ ๓
การนําทรัพยสินไปใชประโยชน
ขอ ๑๐ ทรัพยสินที่จะนําไปใชประโยชนจะตองเปนทรัพยสินที่ไมเหมาะสมจะนําออกขายทอดตลาด หรือการ
นําทรัพยสินไปใชนั้นจะไดประโยชนมากกวาการขายทอดตลาด
ขอ ๑๑ การนําทรัพยสินไปใชประโยชนใหกระทําไดเฉพาะหนวยงานราชการเทานั้น

๑๘๖
ขอ ๑๒ การขอนําทรัพยสินไปใชประโยชน ใหหัวหนาหนวยงานราชการมีหนังสือแสดงความจํานงตอ
เลขาธิการโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) หนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานราชการนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่ประสงคจะขอนํา
ทรัพยสินนั้นไปใชประโยชน
(๒) ประเภทของทรัพยสินที่จะขอนําไปใชประโยชน
(๓) เหตุผลและความจําเปนที่จะขอนําทรัพยสินไปใชประโยชน
(๔) ลักษณะและระยะเวลาของการใชประโยชน
(๕) การดูแลรักษาและความรับผิดชอบในกรณีท่เี กิดความชํารุดบกพรอง เสียหายหรือสูญหาย
ขอ ๑๓ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นวาทรัพยสินตามขอ ๖ จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ในสังกัดของสํานักงาน เลขาธิการอาจอนุญาตใหหนวยงานนั้นนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนได
ขอ ๑๔ การพิจารณาอนุญาตใหนําทรัพยสินใดไปใชประโยชน ใหเปนไปตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด ทั้งนี้
ในระเบียบดังกลาวอยางนอยตองมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) หนวยงานราชการนั้นเปน หนวยงานราชการซึ่งทําหนาที่ป ราบปรามยาเสพติด หรือทําหนาที่
ยึดหรืออายัดทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(๒) เหตุผลและความจําเปนที่จะขอนําทรัพยสินไปใชประโยชน
(๓) ภาระตางๆ ที่จะตกแกทางราชการหากไมนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชน
(๔) ความเสียหายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชน
(๕) พฤติการณในการดําเนินคดีเกี่ยวกับทรัพยสินนั้น
(๖) พฤติกรรมอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
การพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง หากหนวยราชการไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อทรัพยสินดังกลาว
แลวก็ไมอนุญาตใหนําทรัพยสินไปใชประโยชน
ขอ ๑๕ การขอนําทรัพยสินไปใชประโยชนของหนวยงานราชการอื่นนอกจากหนวยงานราชการตามขอ ๑๔
(๑) ใหเลขาธิการเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเปนรายๆ ไป
ขอ ๑๖ เมื่อหนวยงานราชการใดไดรับอนุญาตใหนําทรัพยสินใดไปใชประโยชนใหเลขาธิการจัดใหมีเอกสารการ
สงมอบและรับมอบทรัพยสินนั้นไวเปนหลักฐาน และมีหนังสือแจงใหสวนราชการตนสังกัดของหนวยงานราชการนั้น และสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินทราบ
ขอ ๑๗ หนวยงานราชการที่นําทรัพยสินไปใชประโยชน มีหนาที่บํารุงรักษาทรัพยสินนั้น ถามีความเสียหายหรือ
ทรัพยสินนั้นสูญหาย ใหรีบดําเนินการตามระเบียบของทางราชการและแจงใหเลขาธิการทราบทันที
ขอ ๑๘ เมื่อหมดความจําเปนที่จะใชประโยชนจากทรัพยสินนั้นตอไป หรือเมื่อครบกําหนดเวลาไดรับอนุญาต
แลว หรือเมื่อคณะกรรมการหรือเลขาธิการเพิกถอนการอนุญาต ใหหนวยงานราชการที่นําทรัพยสินไปใชประโยชนจัดสงทรัพยสิน
นั้นคืนพรอมหลักฐานการสงคืนเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งใหสงคืนในสภาพที่เปนอยูในขณะที่ไดรับมอบทรัพยสินนั้นไป เวน แตจะเสื่อ มไป
โดยสภาพแห งทรัพยสินนั้ นเองในกรณีที่ ไมอ าจสงคืนในสภาพดังกลาวไดใหเลขาธิการพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๙ กอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุญาตใหนําทรัพยสินไปใชประโยชน ถาหนวยราชการที่นําทรัพยสินไป
ใชประโยชน เห็นวามีความจําเปนที่จะตองนําทรัพยสินไปใชประโยชนตอไปอีก ใหหัวหนาหนวยราชการนั้นมีหนังสือถึง

๑๘๗
เลขาธิการกอนครบกําหนดเวลาดังกลาวไมนอยกวาสิบหาวันแจงถึงเหตุผลและความจําเปนที่ตองนําทรัพยสินไปใชประโยชนตอ
ไป
ใหเลขาธิการพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนตามวรรคหนึ่งโดยคํานึงถึงหลักเกณฑตามขอ ๑๔ และในกรณี
ที่เลขาธิการไมอนุญาตใหนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนตอไปใหหนวยงาน ราชการนั้นคืนทรัพยสินพรอมหลักฐานการสงคืน
เปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด และใหนําความในขอ ๑๘ วรรคสอง มาใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชาย วงศสวัสดิ์
(นายสมชาย วงศสวัสดิ์)
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๒ ง ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘)

๑๘๘

ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
วาดวยการประเมินคาเสียหายและคาเสื่อมสภาพ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๗

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวย. การประเมิน
คาเสียหายและคาเสื่อมสภาพ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหเหมาะสมกับสภาวะการณในปจจุบัน อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา
๑๖ (๕) และมาตรา ๒๔ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ.๒๕๓๔ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยการ ประเมินคาเสียหาย
และคาเสื่อมสภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๔๗ ”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ แหงระเบียบคณะกรรมการตรวจ
สอบทรัพยสินวาดวยการประเมินคาเสียหายและเสื่อมสภาพ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใชขอความนี้แทน
“ ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ ทรัพยสิน ” หมายความวา ทรัพยสินที่ไดนําไปใชประโยชนของทางราชการ
“ คณะกรรมการเก็บรักษา ” หมายความวา คณะกรรมการเก็บรักษาตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยการเก็บรักษาทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด
ขอ ๔ ในกรณีที่ตองคืนทรัพยสินใดใหคณะกรรมการเก็บรักษาทรัพยสิน ประเมินคาเสีย
หายหรือคาเสื่อมสภาพของทรัพยสินนั้น
ขอ ๕ ในกรณีจําเปนหรือสมควรเลขาธิการจะแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคาเสียหาย
หรือคาเสื่อมสภาพขึ้นเปนการเฉพาะก็ได
ขอ ๖ ในการประเมินคาเสียหายหรือคาเสื่อมสภาพ ถามีความจําเปนและ สมควร คณะ
กรรมการเก็บรักษาหรือคณะกรรมการประเมินคาเสียหายหรือคาเสื่อมสภาพอาจขอใหผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญกับทรัพยสิน
ประเภทใดโดยเฉพาะ เปนผูตรวจสอบและใหความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินคาเสียหายหรือ
เสื่อมสภาพทรัพยสินนั้นก็ได
ขอ ๗ ในการประเมินคาเสียหายหรือคาเสื่อมสภาพใหทรัพยสิน ดังตอไปนี้ ถือวาเปน
ทรัพยสินที่ไมอาจคืนได
(๑) ทรัพยสินที่สูญหาย เสียหาย หรือเสื่อมสภาพโดยสิ้นเชิง
(๒) ทรัพยสินที่โดยสภาพไมอาจซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิมได

๑๘๙
(๓) ทรัพยสินที่โดยสภาพอาจซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิมได แตคณะ
กรรมการเห็นวาคาใชจายในการซอมแซมนั้นสูงเกินควร ”
ขอ ๔ ใหยกเลิกขอความในขอ ๙ แหงระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยการ
ประเมินคาเสียหายและเสื่อมสภาพ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใชขอความนี้แทน
“ ขอ ๙ เลขาธิการจะสั่งใหคณะกรรมการเก็บรักษาหรือคณะกรรมการประเมินคาเสียหาย
หรือคาเสื่อมสภาพชี้แจงเหตุผลและหลักเกณฑที่ใชในการประเมินคาเสียหายหรือคาเสื่อมสภาพ หรือสั่งใหมีการ
ประเมินใหมก็ได หากเห็นวาคาเสียหายหรือคาเสื่อสภาพที่ประเมินไวนั้นสูงหรือต่ําเกินสมควร หรือหลักเกณฑที่ใชใน
การประเมินยังไมเหมาะสม ”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
สมชาย วงศสวัสดิ์
(นายสมชาย วงศสวัสดิ์)
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๒ ง ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘)

๑๙๐

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
วาดวยการขายทอดตลาดทรัพยสิน
พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ และขอ ๘ แหงระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยการนําทรัพย
สินออกขายทอดตลาดหรือนําไปใชประโยชนของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยา
เสพติดออกระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดวา
ดวยการขายทอดตลาดทรัพยสิน พ.ศ.๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดวาดวยการ
ขายทอดตลาดทรัพยสิน พ.ศ ๒๕๓๗ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ทรัพยสิน” หมายความวา ทรัพยสินที่มีลักษณะตามขอ ๕ แหงระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน วา
ดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดหรือนําไปใชประโยชนของทางราชการ
“คณะกรรมการขายทอดตลาด” หมายความวา คณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพยสินตามขอ ๗ แหงระเบียบ
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดหรือนําไปใชประโยชนของทางราชการ
“ผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสิน” หมายความวา ผูมีหนาที่เก็บ รักษาทรัพยสินที่ยึดหรืออายัด ตามระเบียบคณะ
กรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยการเก็บรักษาทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด
ขอ ๕ ใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอาํ นาจออกคําสั่งเพื่อ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ
ทรัพยสินคดียาเสพติดรายงานเลขาธิการทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการ

หมวด ๑
การดําเนินการขายทอดตลาด
ขอ ๖ การดําเนินการขายทอดตลาดในหมวดนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่เลขาธิการกําหนด

๑๙๑
เพื่อประโยชนแกทางราชการ ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด หรือผูอํานวยการสํานักงานปองกันและ
ปราบรามยาเสพติดภาค อาจเสนอเลขาธิการมอบหมายหรือจัดจางหนวยงานราชการหรือบริษัทเอกชนเปนผูดําเนินการขายทอด
ตลาดทรัพยสินเปนรายครั้งหรือรายปก็ได
ขอ ๗ เมื่อเลขาธิการมีคําสั่งใหนําทรัพยสินใดออกขายทอดตลาด ใหคณะกรรมการขายทอดตลาดจัดทําประกาศขายทอด
ตลาดโดยเร็ว
ขอ ๘ ประกาศขายทอดตลาดตามขอ ๗ ใหเปนไปตามแบบที่ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดกําหนด
โดยอยางนอยใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่จะขาย ดังตอไปนี้
(๑) ผูสั่งใหขายทอดตลาด
(๒) วัน เวลา สถานที่ที่จะขาย
(๓) จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสิน ซึ่งอยางนอยจะตองมีชื่อเจาของ ประเภท ลักษณะ ขนาด หรือน้ํา
หนัก และภาระหนี้สินในตัวทรัพยสินนั้น ถาเปนที่ดินใหแจงเนื้อที่ ที่ตั้งของที่ดิน ถามีขอสัญญาและคําเตือนก็ใหระบุไวโดยชัดเจน
(๔) เงื่อนเวลา การชําระเงิน ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๙ สถานที่ขายทอดตลาดทรัพยสินใหขาย ณ ที่ทําการของสํานักงานในสวนกลางหรือสวนภูมิภาค สถานที่ที่ทรัพยสิน
นั้นตั้งอยู สถานที่เก็บรักษาทรัพยสิน หรือสถานที่ที่เลขาธิการหรือคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นสมควร
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการขายทอดตลาดจัดใหมีการสงประกาศขายทอดตลาดไปยังผูเปนเจาของทรัพยสินหรือผูซึ่งอาจ
อางวาเปนเจาของทรัพยสิน และปดประกาศขายทอดตลาดนั้นไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ที่จะขาย สถานที่ที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยู และที่
ชุมนุมชน หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร กอนวันขายไมนอยกวา ๕ วัน
ในกรณีที่เห็นสมควรจะประกาศขายทอดตลาดในหนังสือพิมพรายวันหรือทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางโทรทัศน หรือ
สื่ออิเล็กโทรนิคส อื่น แทนการปดประกาศก็ได
ขอ ๑๑ การจัดสงประกาศขายทอดตลาดไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่จะขายทอดตลาดนั้น ใหเปนไปตามที่
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดหรือผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดประจําภาคกําหนด
ขอ ๑๒ การขายทอดตลาดทรัพยสินที่โดยสภาพถาหนวงชาไวจะเกิดความเสียหาย หรือคาเสียหายจะเกินสวนแหงคา
ทรัพยสินนั้น ใหไดรับการยกเวนไมตองดําเนินการตามขอ ๑๐ วรรคหนึ่งแตตองดําเนินตามขอ ๑๐ วรรคสอง กอนวันขายไมนอย
กวา ๑ วัน
ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการขายทอดตลาดกําหนดราคาเริ่มตนของทรัพยสินเพื่อขายทอดตลาดโดยใหคํานึงถึงหลักเกณฑดัง
ตอไปนี้
(๑) ราคาประเมินทรัพยสินขณะยึดหรืออายัดไว
(๒) สภาพและลักษณะของทรัพยสินในขณะที่จะขายทอดตลาด
(๓) ราคาของทรัพยสินในทองตลาดในขณะที่จะขายทอดตลาด
(๔) ราคาประเมินเพื่อใชในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมของทางราชการ
(๕) ราคาทรัพยสินที่ผูเชียวชาญ ผูชํานาญการ ผูประกอบวิชาชีพเฉพาะ หรือสมาคมวิชาชีพเฉพาะ ประเมิน
ตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดขอความรวมมือ
(๖) ในกรณีที่เปนทรัพยสินที่มีภาระจํานอง ใหคํานวณตนเงินและดอกเบี้ยคางชําระจนถึงวันขาย กับคาธรรม
เนียมตางๆเกี่ยวกับทรัพยสินนั้นดวย
ขอ ๑๔ การขายทอดตลาดทรัพยสินที่มีภาระจํานอง ใหขายทรัพยสินนั้นโดยมีภาระจํานองติดไปและใหคณะกรรมการ
ขายทอดตลาดแจงใหผูรับจํานองทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับถึงวัน เวลา และสถานที่ที่จะทําการขายทอดตลาด พรอมทั้ง

๑๙๒
ใหสอบถามผูรับจํานองถึงรายละเอียดของการจํานอง เชน ตนเงินและดอกเบี้ยที่คางชําระ ถาผูรับจํานองไมแจงใหทราบภายใน ๑๕
วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ ใหคํานวณเงินที่ตองชําระใหผูรับจํานอง โดยคํานวณตนเงินคางชําระกับดอกเบี้ยตามอัตราที่กําหนดโด
ยกฏหมายที่ใชบังคับในขณะที่ขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นวาการขายทอดตลาดโดยปลอดจํานองจะทําใหไดราคาดีกวา ใหคณะกรรมการ
ขายทอดตลาดรายงานเลขาธิการเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
ขอ ๑๕ กรณีที่เลขาธิการมีคําสั่งใหจัดจางบริษัทเอกชนมาดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหผูอํานวยการสํานักตรวจ
สอบทรัพยสินคดียาเสพติดหรือผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ดําเนินการออกประกาศภายใน ๕ วัน
นับแตวันที่เลขาธิการมีคําสั่ง เพื่อใหบริษัทเอกชนยื่นซองประกวดราคา
การประกาศ ใหนําความตามขอ ๑๐ มาบังคับใชโดยอนุโลม โดยอยางนอยใหมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) ทรัพยสินที่จะขายทอดตลาด มูลคาทรัพยสินโดยประมาณ
(๒) วิธีการขายทอดตลาด
(๓) ลักษณะหรือระยะเวลาจัดจาง
(๔) วัน เวลา สถานที่ ที่จะให ยื่นซองประกวดราคา
ขอ ๑๖ การพิจารณาจัดจางบริษัทเอกชนรายใดใหเปนผูดําเนินการขายทอดตลาด ใหคํานึงถึงหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ฐานะความมั่นคงของบริษัท
(๒) บริษัทนั้นเปนผูประกอบอาชีพเฉพาะเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพยสิน
(๓) บริษัทนั้นเปนผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการ หรือ ผูประกอบอาชีพเฉพาะเกี่ยวกับทรัพยสินที่มีคําสั่งใหขายทอด
ตลาด
(๔) บริษัทเอกชนนั้นเสนอคาใชจายต่ํากวาผูเสนอราคารายอื่น แตตองไมเกินรอยละ ๒๕ ของราคาทรัพยสิน
กรณีมอบหมาย ใหหนวยงานราชการหรือบริษัทเอกชนดําเนินการขายทอดตลาด ให
คํานึงถึงหลักเกณฑ ตาม (๑) (๒) และ (๓) หรือเปนบริษัทเอกชนที่เคยมอบหมายหรือวาจางให
ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินในลักษณะเดียวกันมากอน
สัญญามอบหมายหรือจัดจางใหเปนไปตามแบบที่ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดี
ยาเสพติดกําหนด
ขอ ๑๗ การขายทอดตลาดโดยบริษัทเอกชนตามขอ ๖ เลขาธิการอาจอนุญาตใหสงมอบทรัพยสินที่จะขายใหกับบริษัท
เอกชนที่จะดําเนินการขายทอดตลาดโดยไมมีประกัน หรือมีประกัน ก็ได โดยใหระบุไวในสัญญามอบหมายหรือจัดจางเกี่ยวกับผู
ไดรับมอบทรัพยสิน กําหนดเวลาที่ใหดําเนินการขายทอดตลาด และขอความยินยอมชดใชคาเสียหายตามจํานวนหรืออัตราที่กําหนด
ในกรณีทรัพยสินนั้นชํารุด บกพรอง สูญหาย หรือไมดําเนินการขายตามกําหนดเวลา
หลักประกันอาจใชอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๓) แคชเชียรเช็ค
(๔) หุนหรือหุนกูที่ออกโดยนิติบุคคลที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(๕) อสังหาริมทรัพย
(๖) บุคคลอื่นโดยมีหลักประกันตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ(๕) มอบเปนหลักประกัน
(๗) หลักทรัพยอื่นที่เลขาธิการเห็นสมควรใหรับเปนหลักประกันได

๑๙๓
ขอ ๑๘ หลักประกันนั้น ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหจัดการดังตอไปนี้
(๑) ใหสงคืน เมื่อมีการดําเนินการเปนไปตามสัญญามอบหมายหรือจัดจาง และบริษัทเอกชนที่ดําเนินการ
ขายทอดตลาดไดสงมอบเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดแลว
(๒) ใหริบ เมื่อมีการดําเนินการผิดสัญญามอบหมายหรือจัดจาง ไมวาดวยเหตุใดๆ
ขอ ๑๙ ภายใตบังคับขอ ๗ ถึง ขอ ๑๐ ในกรณีมอบหมายหรือจัดจางหนวยงานราชการหรือบริษัทเอกชนดําเนินการขาย
ทอดตลาด ใหหนวยงานราชการหรือบริษัทเอกชนไดรับการยกเวนไมตองดําเนินการตามขัอบังคับดังกลาว โดยใหดําเนินการขาย
ทอดตลาดตามวิธีปกติของหนวยงานราชการหรือบริษัทเอกชนนั้น

หมวด ๒
วิธีการขายทอดตลาด
ขอ ๒๐ การขายทอดตลาด ตามปกติใหขายโดยการเสนอราคาดวยปากเปลา หรือยื่นซองประกวดราคา เวนแตคณะ
กรรมการขายทอดตลาดเห็นสมควรใหขายทอดตลาดโดยวิธีอื่น
ขอ ๒๑ กอนการขายทอดตลาดใหคณะกรรมการขายทอดตลาดอานประกาศขายทอดตลาดหรือโฆษณาการขายทอด
ตลาดรวมทั้งวิธีการหรือเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะใชในการขายทอดตลาดครั้งนั้นโดยเปดเผย
ในกรณีที่เปนการขายทรัพยสินที่มีภาระจํานอง ใหประกาศชื่อผูรับจํานองพรอมทั้งตนเงินและดอกเบี้ยที่ยังคางชําระจนถึง
วันขาย และระบุใหผูซื้อทรัพยสินนั้นทราบวาจะตองรับภาระจํานองไปดวย
ขอ ๒๒ กอนการขายทอดตลาดทรัพยสินใหคณะกรรมการขายทอดตลาดแจงใหบรรดาผูสูราคาซึ่งจะเขาสูราคาในนาม
ของบุคคลอื่น แสดงใบมอบอํานาจกอนเขาสูราคาและแจงดวยวาถาผูสูราคาผูใดเขาสูราคาแทนบุคคลอื่นโดยมิไดแสดงใบมอบ
อํานาจกอน จะถือวาผูสูราคานั้นกระทําการในนามตนเองในกรณีเชนนี้ถาทรัพยสินที่ขายทอดตลาดนั้นเปนทรัพยสินที่ตองจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผูสูราคาผูนั้นจะขอใหจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในชื่อบุคคลอื่นเปนผูซื้อโดยอางวาตนเปนเพียงตัวแทนมิ
ได
ขอ ๒๓ การขายทอดตลาดทรัพยสินยอมบริบูรณเมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดแสดงความตกลงขายดวยวิธีเคาะไม
หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการขายทอดตลาดกําหนด
ขอ ๒๔ การเสนอสูราคาในการขายทอดตลาดใหเปนไปตามอัตราเพิ่มราคาที่เลขาธิการกําหนดและแจงใหผูเขาสูราคา
ทราบกอนการขายทอดตลาด
ในการเสนอราคาดวยปากเปลา ใหคณะกรรมการขายทอดตลาดรองขานจํานวนเงินที่มีผูสูราคาไมนอยกวา ๓ หน ถาไมมี
ผูสูราคาสูงขึ้นและไดราคาพอสมควรใหรองขานจํานวนเงินที่มีผูสูราคาสูงสุดพรอมกับเคาะไม แตถากอนเคาะไมมีผูสูราคาสูงขึ้น
ไปอีกก็ใหรองขานราคาตั้งตนใหมตามลําดับดังกลาว
ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวา ผูใดจะไมสูราคาโดยสุจริตหรือไมสามารถจะชําระราคาได คณะกรรมการขายทอดตลาดจะสอบ
ถามผูนั้นเสียกอนจึงเคาะไมก็ได
ขอ ๒๕ ถาผูสูราคาถอนคําสูราคาของตนกอนเคาะไมใหคณะกรรมการขายทอดตลาดตั้งตนรองขายใหม
ขอ ๒๖ การขายทอดตลาดทรัพยสินตามปกติเมื่อเคาะไมตกลงขายแลวผูซื้อตองชําระเงินทันทีเวนแตทรัพยสินซึ่งมีราคา
ตั้งแตหนึ่งแสนบาทขึ้นไปอาจใหผูซื้อวางเงินมัดจําไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของราคาซื้อ และทําสัญญาโดยมีเงื่อนไขในการชําระเงิน
ที่คางชําระภายในเวลาไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันขาย เมื่อไดชําระเงินทั้งหมดแลวจึงใหโอนทรัพยสินนั้นใหแกผูซื้อ

๑๙๔
ในกรณีที่ทรัพยสินที่ขายมีราคาสูงมากหรือมีเหตุผลพิเศษประการอื่น เลขาธิการอาจกําหนดใหผูซื้อวางเงินมัดจําและ
กําหนดเวลาชําระเงินไดตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่ผูซื้อไมสามารถปฏิบัติตามระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหผูซื้อยื่นคํารองขอผอนผันพรอมเหตุผล
ความจําเปนตอคณะกรรมการขายทอดตลาด หากคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นสมควรใหรายงานเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการ
ขอ ๒๗ ในกรณีที่ทรัพยสินที่ขายมีราคาสูงมาก โดยมีราคาประเมินขณะยึดหรืออายัดหรือคาดหมายวาจะขายไดในราคา
ไมนอยกวาหนึ่งลานบาทขึ้นไป ผูซึ่งจะมีสิทธิเขาสูราคาในกรณีนี้ตองนําแคชเชียรเช็คจํานวนเงินไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของราคา
ตามขอ ๑๓(๑) มาวางเปนประกัน และเมื่อขายทรัพยสินไดแลวใหถือวาแคชเชียรเช็คของผูซื้อนั้นเปนสวนหนึ่งของการชําระราคา
ขอ ๒๘ หามกรรมการขายทอดตลาดเขาสูราคาหรือใชใหผูหนึ่งผูใดเขาสูราคาในการขายทอดตลาดครั้งที่ตนทําหนาที่เปน
กรรมการ
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นวาการขายทอดตลาดทรัพยสินใดไมมีผเู ขาสูราคาหรือมีผูเสนอราคาต่ํากวา
ราคาที่กําหนดตามขอ ๑๓ หรือมีกรณีที่เห็นวาการสูราคาอาจไมเปนไปโดยสุจริตใหมีอํานาจถอนทรัพยสินนั้นออกจากการขายทอด
ตลาด สั่งงดการขายทอดตลาดหรือเลื่อนการขายทอดตลาดออกไป แลวรายงานใหเลขาธิการทราบ
ขอ ๓๐ เมื่อขายทอดตลาดบริบูรณ ถาผูซื้อไมชําระเงินหรือไมวางเงินมัดจําตามที่ไดตกลงกันหรือตามขอสัญญาในขอ
๒๖ ใหนําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาดซ้ําอีก ในการขายทอดตลาดครั้งหลังนี้ใหแจงใหผูซื้อทราบกําหนด วัน เวลา และสถานที่
ที่จะขาย และเมื่อขายแลวไดเงินเทาใด หากไมคุมกับการขายทอดตลาดครั้งกอนใหจัดการเรียกรองใหผูซื้อเดิมชําระเงินสวนที่ขาด
นั้น หรือดําเนินการตามกฎหมายหากจําเปน
ขอ ๓๑ การขายทอดตลาดทรัพยสินซึ่งผูยึดถือครอบครองจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานตามกฎหมายกอน เชน
อาวุธปน ใหผูซื้อวางเงินมัดจําไวไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของราคาซื้อ และใหนําใบอนุญาตมาแสดงตอคณะกรรมการขายทอดตลาด
ภายใน ๑ เดือน นับแตวันที่การขายทอดตลาดบริบูรณ พรอมทั้งชําระเงินที่คางชําระใหครบถวน ถาพนกําหนดดังกลาวแลวไม
สามารถนําใบอนุญาตมาแสดงไดใหริบเงินมัดจํา และใหคณะกรรมการขายทอดตลาดดําเนินการขายทอดตลาดซ้ําอีกตามขอ ๓๐
ในกรณีที่ปรากฏวาการที่ผูซื้อไมอาจนําใบอนุญาตมาแสดงไดมิไดเกิดจากความผิดของผูซื้อหรือมิไดเกิดจากการที่ผูซื้อจง
ใจหรือประมาทเลินเลอ ใหคณะกรรมการขายทอดตลาดขยายเวลาออกไปไดตามที่เห็นสมควรแตไมเกิน ๑ เดือน
ขอ ๓๒ ในระหวางการขายทอดตลาดใหคณะกรรมการขายทอดตลาดบันทึกการขายทอดตลาดทรัพยสินแตละรายการ
ตามแบบที่ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดกําหนด และเมื่อดําเนินการขายทอดตลาดเรียบรอยแลวใหรายงาน
เลขาธิการเพื่อทราบ
ขอ ๓๓ การขายทอดตลาดโดยหนวยราชการหรือบริษัทเอกชน ใหไดรับการยกเวนไมตองดําเนินการตามหมวดนี้ แตให
คณะกรรมการขายทอดตลาดเขารวมสังเกตการณการขายทอดตลาด และบันทึกการขายทอดตลาดทรัพยสินแตละรายการตามแบบที่
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดกําหนด และเมื่อดําเนินการขายทอดตลาดเรียบรอยแลวใหรายงานเลขาธิการเพื่อ
ทราบ
กรณีที่เห็นวาการสูราคาอาจไมเปนไปโดยสุจริตใหคณะกรรมการขายทอดตลาดมีอํานาจถอนทรัพยสินนั้นออกจากการ
ขายทอดตลาด สั่งงดการขายทอดตลาดหรือเลื่อนการขายทอดตลาดออกไป แลวรายงานใหเลขาธิการทราบ

หมวด ๓
การโอนและสงมอบทรัพยสิน

๑๙๕

ขอ ๓๔ ภายใตบังคับขอ ๒๗ การขายทอดตลาดทรัพยสิน เมื่อผูซื้อชําระเงินครบถวนแลวให
คณะกรรมการขายทอดตลาดสงมอบทรัพยสินใหผูซื้อไป ถาเปนทรัพยสินที่จะตองแกทะเบียนชื่อผูเปนเจาของ เชน อาวุธปน รถ
เรือ ใหเลขาธิการแจงพนักงานเจาหนาที่ผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการทางทะเบียนตอไป
ในกรณีที่ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งเปนที่ดินหรือโรงเรือนซึ่งปลูกอยูในที่ดนิ ที่มีโฉนดหรือหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน ให
เลขาธิการแจงเจาพนักงานที่ดินเพื่อดําเนินการทางทะเบียนตอไป
ขอ ๓๕ คาใชจายในการโอนและสงมอบทรัพยสิน เชน คาภาษีอากร คาธรรมเนียม คาขนยาย หรือคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยว
ของ ใหเปนภาระของผูซื้อ

หมวด ๔
วิธีรับเงิน
ขอ ๓๖ การรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน เมื่อผูซื้อชําระเงินแลวใหคณะกรรมการขายทอดตลาดออกใบรับเงิน
โดยมีสําเนา ๒ ฉบับ ตนฉบับมอบใหผูซื้อ สวนสําเนาสงใหผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสิน ๑ ฉบับ อีก ๑ ฉบับ เก็บไวเปนตนขั้ว
ขอ ๓๗ การรับเงินโดยปกติใหรับเปนเงินสด แตถาคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นสมควรอาจรับเงินเปนเช็คหรือตั๋ว
แลกเงินก็ได โดยใหจดเลขที่เช็คหรือตั๋วแลกเงินในใบรับเงินดวย ในกรณีที่ไมใชเช็คหรือตั๋วแลกเงินของสวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ จะตองเปนเช็คหรือตั๋วแลกเงินที่ธนาคารสั่งจายหรือธนาคารรับรอง
เมื่อไดชําระเงินจากการขายทอดตลาดทรัพยสินแลวไมวาเปนการชําระเปนเงินสด เช็ค หรือตั๋วแลกเงินก็ตาม ใหคณะ
กรรมการขายทอดตลาดสงมอบใหผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินเพื่อเก็บรักษาไวตามระเบียบตอไป
ขอ ๓๘ การรับเงินเปนเช็คหรือตั๋วแลกเงิน หากเรียกเก็บเงินไมได ใหผูมีหนาที่เก็บรักษา
ทรัพยสินแจงใหเลขาธิการทราบเพื่อดําเนินการเรียกรองผูซื้อใหชําระเงินนั้นหรือดําเนินการตามกฎหมายตอไป
ขอ ๓๙ ในกรณีที่เปนการขายทอดตลาดทรัพยสินที่มีหลักฐานแสดงวาผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย หรือเปนทรัพยสินที่
ติดจํานอง หรือทรัพยสินที่มีบุริมสิทธิอยางอื่น ใหคณะกรรมการขายทอดตลาดแจงผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินเพื่อทราบ
ขอ ๔๐ คาใชจายในการขายทอดตลาด ใหเบิกจากกองทุน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘
พลตํารวจโท กฤษณะ ผลอนันต
(กฤษณะ ผลอนันต)
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

๑๙๖

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
เรื่อง กําหนดอัตราเพิ่มราคาในการเสนอสูราคาการขายทอดตลาดทรัพยสิน
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๔ แหงระเบียบสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดวาดวย
การขายทอดตลาดทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เลขาธิการ ป.ป.ส. จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
๑. ยกเลิกประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง กําหนดอัตราเพิ่มราคาในการ
เสนอสูราคาการขายทอดตลาดทรัพยสิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๗
๒. ทรัพยสินที่จะขายทอดตลาด กําหนดราคาเริ่มตนไมถึง ๑,๐๐๐ บาท ผูสูราคาจะเสนอเพิ่มราคาครั้งละเทาใดก็
ได
๓. ทรัพยสินที่จะขายทอดตลาด กําหนดราคาเริ่มตนตั้งแต ๑,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ผูสูราคาจะตองเสนอเพิ่มราคาครั้ง
ละไมต่ํากวา ๑๐๐ บาท
๔. ในการขายทอดตลาดทรัพยสินแตละรายการไมวาจะมีการเสนอราคสูงขึ้นเพียงใดก็ตาม ใหผูสูราคา แตละ
รายใชอัตราเพิ่มราคาตามขอ ๒ หรือขอ ๓ แลวแตกรณี ในการเสนอเพิ่มราคาตั้งแตเริ่มตนจนการขายทอดตลาดบริบูรณ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจโท กฤษณะ ผลอนันต
(กฤษณะ ผลอนันต)
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

๑๙๗

ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
วาดวยกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๓๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๕) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบ
ปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยกองทุนปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๖ง”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะอนุกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด
“พนักงานกองทุน” หมายความวา ผูซึ่งเลขาธิการแตงตั้งใหปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ขอ ๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
ออกระเบียบหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ใหเลขาธิการเสนอใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑
หมวดทั่วไป
เมื่อทรัพยสินใดตกเปนของกองทุน ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ใหผูซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับทรัพยสินพรอมทั้งหนังสือนําสงจํานวนสองชุดมอบแก
ผู
อํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดหรือพนักงานกองทุนซึ่งผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดมอบ
หมายใหเปนผูตรวจรับทรัพยสิน(๑)
(๒) ใหผูตรวจรับทรัพยสินดําเนินการดังตอไปนี้
ขอ ๕

(๑)

ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๓ และ
ใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน ซึ่งมีผลบังคับตั้งแตวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง ลงวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕.

๑๙๘
(ก) ทําการสํารวจทรัพยสินและบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวน ประเภท รวมทั้งมูลคา
ของทรัพยสินนั้น โดยอาจมีรายละเอียดอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได แลวรายงานและเสนอความเห็นตอคณะอนุกรรมการกองทุนวาสม
ควรดําเนินการแกทรัพยสินนั้นตอไปอยางไร
(ข) ตรวจสอบทรัพยสินใหถูกตองตามรายละเอียดในหนังสือนําสง แลวใหผูนําสงและผู
ตรวจรับทรัพยสินลงนามกํากับไวเปนหลักฐานและเก็บรักษาหนังสือนําสงไวเปนหลักฐานฝายละหนึ่งชุด หากทรัพยสินนั้นไม
ครบถวน หรือมีความชํารุดเสียหาย ใหบันทึกไวโดยชัดแจงดวย
ขอ ๖ เมื่อไดมีการตรวจรับทรัพยสินตามขอ ๕ แลว ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ถาเปนเงิน ใหนําสงผูรับเงินตามขอ ๑๑ ทันที ทั้งนี้ ตองไมชากวาวันทําการวันแรกที่อาจนําสงได
(๒) ทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพย ใหนําไปเก็บรักษาไวที่สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน
หรือจะฝากเก็บรักษาไวที่สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของสํานักงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยการเก็บ
รักษาทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดก็ได
(๓) ทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยหรือเปนทรัพยสินที่มีลักษณะตามขอ ๗ จะมอบใหบุคคลซึ่งไดดู
แลรักษาทรัพยสินในระหวางการยึดหรืออายัดดูแลรักษาตอไป หรือจะจางบุคคลอื่นใหดูแลรักษาทรัพยสิน หรือเชาสถานที่เก็บ
รักษาทรัพยสินนั้นไปพลางกอนในระหวางที่คณะอนุกรรมการกองทุนยังไมมีมติเกี่ยวกับทรัพยสินนั้นก็ได
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ใหรายงานคณะอนุกรรมการกองทุนโดยเร็ว และในกรณีที่เปนทรัพยสินที่
มีหลักฐานทางทะเบียน ใหเลขาธิการจัดการเกี่ยวกับหลักฐานทางทะเบียนดังกลาวใหเรียบรอยดวย
ขอ ๗ ใหผูตรวจสอบทรัพยสินตามขอ ๕ รายงานคณะอนุกรรมการกองทุนโดยดวนที่สุดเมื่อปรากฏวา
(๑) ทรัพยสินนั้นมีสภาพเปนของสด ของเสียได หรือถาหนวงชาไว จะเปนการเสี่ยงตอความเสียหาย
หรือคาใชจายจะเกินสวนแหงคาของทรัพยสินนั้น
(๒) ทรัพยสินนั้นมีลักษณะที่อาจทําใหสกปรก เลอะเทอะ หรือมีกลิ่น หรืออาจรบกวน หรือกอความ
รําคาญ
(๓) ทรัพยสินนั้นมีน้ําหนักมาก หรือไมสะดวกตอการเคลื่อนยาย หรือมีขนาดใหญมาก หรือเปลือง
เนื้อที่ในการเก็บรักษา
(๔) ทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินซึ่งโดยสภาพอาจกอใหเกิดอันตรายไดงาย เชนสารเคมี หรือสิ่งที่เปน
เชื้อเพลิง
(๕) ทรัพยสินที่ตองเก็บรักษาไวในสถานที่โดยเฉพาะเพื่อรักษาคุณภาพของตัวทรัพย

หมวด ๒
การบริหารกองทุน
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวยเลขาธิการเปนประธาน
อนุกรรมการ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกรมตํารวจ ผูแทนกรมศุลกากร ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิอื่นไมเกิน
สองคน เปนอนุกรรมการ และผูอํานวยการกองตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการจะแตงตั้งขาราชการคนหนึ่งหรือหลายคนในสํานักงาน เปนผูชวยเลขานุการได
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนง
อาจไดรับแตงตั้งอีกได

๑๙๙
ใหคณะอนุกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติใหจายเงินกองทุนตามหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบนี้
(๒) ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการรับ การจาย และการเก็บรักษาเงิน
(๓) ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการจัดการและการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน
(๔) วางระเบียบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กําหนดหลักเกณฑในกรณีดังตอไปนี้
(ก) การนําทรัพยสินของกองทุนไปใชประโยชน
(ข) การจําหนายทรัพยสินของกองทุน
(ค) การจายเงินหรือทรัพยสิน เพื่อสนับสนุน หรือเพื่อชวยเหลือบุคคล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับความเดือดรอนจากการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(ง) การจายเงินสินบนและเงินรางวัล
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การจายเงินหรือทรัพยสินจากกองทุนครั้งหนึ่ง ถามีจํานวนหรือมูลคาเกินหาลานบาทจะตองไดรับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกอน
ขอ ๑๐ การใชจายเงินกองทุนเพื่อประโยชนตามมาตรา ๓๔ ไดแกกรณีดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด การบําบัดรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด
(๒) สนับสนุนหรือจัดใหมีการศึกษา ฝกอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบ
ปรามยาเสพติด การบําบัดรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๓) สนับสนุนหรือจัดใหมีวิทยากรซึ่งมีความรูหรือความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด การบําบัดรักษา
และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๔) สนับสนุนหรือจัดใหมีการใหบริการหรือจัดกิจกรรมอันจะกอใหเกิดประโยชนตอการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด การบําบัดรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๕) สนับสนุนการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของหรือมีสวนชวยเหลือหรือสนับสนุนการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด การบําบัดรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๖) กิจการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผู
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ขอ ๙

หมวด ๓
การรับเงิน
ขอ ๑๑ การรับเงินของกองทุน ใหเลขาธิการหรือพนักงานกองทุนตั้งแตระดับ ๘ ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย รวม
กับผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด หรือพนักงานกองทุนตั้งแตระดับ ๖ ซึ่งผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพย
สินคดียาเสพติด หรือพนักงานกองทุนตั้งแตระดับ ๖ ซึ่งผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดมอบหมาย เปนผูรับเงิน
และออกหลักฐานการรับเงิน แลวดําเนินการตามขอ ๑๕(๑)(๒)
(๒)

ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๔ และ
ใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน

๒๐๐

หมวด ๔
การจายเงิน
ขอ ๑๒ เงินของกองทุน ใหจายไดตามจํานวนที่คณะอนุกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติสําหรับกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) คาใชจายในการบริหารกองทุนตามหลักเกณฑที่คณะอนุกรรมการกองทุนกําหนด
(๒) คาใชจายในการตรวจสอบทรัพยสิน คาใชจายในการยึด อายัด และการขายทอดตลาด
ทรัพยสิน
(๓) คาใชจายในการเก็บรักษาทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด
(๔) คาใชจายในการประเมินราคาทรัพยสินตามมาตรา ๒๓ และคาใชจายในการประเมินคาเสียหาย
และคาเสื่อมสภาพตามมาตรา ๒๔
(๕) เงินคาเสียหายและคาเสื่อมสภาพตามมาตรา ๒๔
(๖) เงินสินบนตามขอ ๑๙ และเงินรางวัลตามขอ ๒๐
(๗) คาใชจายอื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
การจายเงินกองทุนเพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สําหรับกรณีอื่นนอกจากที่กําหนดไว
ในวรรคหนึ่ง ใหคณะอนุกรรมการกองทุนกระทําได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขอ ๑๓ วิธีการจายเงินที่ไดรับอนุมัติตามขอ ๑๒ แลว ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ แตถาไมมี
ระเบียบที่เกี่ยวกับกรณีดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด
ขอ ๑๔ ใหกองทุนมีเงินทดรองจายภายในวงเงินที่คณะกรรมการกําหนด

หมวด ๕
การเก็บรักษาทรัพยสิน
ขอ ๑๕ ทรัพยสินของกองทุนใหเก็บรักษาไวดังนี้
(๑) ในกรณีที่เปนเงิน ใหฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ
(๒) ในกรณีที่เปนทรัพยสินอื่น ใหเก็บรักษาไวตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวย
การเก็บรักษาทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด

หมวด ๖
การจัดหาผลประโยชน
ขอ ๑๖ คณะอนุกรรมการกองทุนอาจนําเงินของกองทุนไปจัดหาผลประโยชนไดดังนี้
(๑) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือตั๋วเงินคลัง
(๒) ลงทุนอยางอื่น โดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ และตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง
การคลัง

๒๐๑
ขอ ๑๗ คณะอนุกรรมการกองทุนอาจนําทรัพยสินอื่นไปจัดหาผลประโยชนไดตามหลักเกณฑเดียวกันกับการ
นําทรัพยสินที่เก็บรักษาไวในระหวางการยึดหรืออายัดไปจัดหาผลประโยชน แตถามีกรณี จําเปนและสมควรนอกเหนือไปจาก
หลักเกณฑดังกลาว ใหกระทําไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

หมวด ๗
เงินสินบนและเงินรางวัล
ขอ ๑๘ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะอนุกรรมการกองทุนอาจพิจารณามีมติใหมีการจายเงินสินบนหรือเงิน
รางวัลไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวดนี้
การจายเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามที่กําหนดไวในหมวดนี้ เปนเพียงหลักเกณฑที่กําหนดไวเพื่อประโยชนใน
การปฏิบัติการตามที่คณะอนุกรรมการกองทุนเห็นสมควร มิใชเปนการโฆษณา หรือใหคํามั่นตามกฎหมายแกบุคคลใด ในอันที่จะ
ยกขึ้นกลาวอางเพื่อเรียกรองสิทธิในเงินดังกลาว
ขอ ๑๙ คณะอนุกรรมการกองทุนมีอํานาจพิจารณาจายเงินสินบนแกผูซึ่งชี้แนะใหพนักงานเจาหนาที่ ทราบ
ถึงตัวทรัพยสิน แหลงที่มา หรือสถานที่ตั้งของทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมีขอมูลหรือพยาน
หลักฐานพอสมควรที่สามารถใชเปนประโยชนในการตรวจสอบทรัพยสิน จนมีผลใหทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุน
เงินสินบนที่จะจายตามวรรคหนึ่ง ใหคณะอนุกรรมการกองทุนกําหนดโดยพิจารณาถึงประโยชนของขอมูลและ
พยานหลักฐานที่ไดรับจากผูชี้แนะ และมูลคาของทรัพยสิน โดยใหจายไดไมเกินรอยละสิบของเงินที่คํานวณไดจากราคาทรัพยสินที่
ประเมินไดในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือของราคาที่ไดจากการขายทอดตลาด แลวแตกรณี หักดวยคาใชจายในการประเมิน
ราคาทรัพยสินหรือขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น(๓)
ขอ ๒๐ คณะอนุกรรมการกองทุนมีอํานาจพิจารณาจายเงินรางวัลแกพนักงานเจาหนาที่ผูทําหนาที่ตรวจสอบ
ยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผูซึ่งทําหนาที่สืบสวน สอบสวน หรือจับกุมผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จนมีผลใหทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุน โดยใหจายไดไมเกินรอยละยี่สิบหาของเงินที่คํานวณไดจาก
ราคาทรัพยสินที่มีการประเมินไดในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือของราคาที่ไดจากการขายทอดตลาดแลวแตกรณี หักดวยคาใช
จายในการประเมินราคาทรัพยสินหรือขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น หากในคดีใดมีการจายเงินรางวัลแตไมมีการจายเงินสินบนใหนํา
เงินสินบนคดีนั้นจายเปนเงินรางวัลเพิ่มเติม แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนเงินขั้นสูงที่คณะกรรมการกําหนด(๔)
ขอ ๒๑ เงินสินบนหรือเงินรางวัล ใหจายหลังจากนําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาดหรือนําไปใชประโยชน
แลว หากไมมีการนําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาดหรือไมมีการนําไปใชประโยชน ภายในหนึ่งป นับแตวันที่ทรัพยสินตกเปน
ของกองทุน ใหคณะอนุกรรมการกองทุนประเมินราคาทรัพยสินนั้นตามที่เห็นสมควร เพื่อนํามาเปนเกณฑในการกําหนดเงินสิน
บนหรือเงินรางวัล
ขอ ๒๒ ถาผูมีสิทธิไดรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลมีหลายคน ใหแบงเงินนั้นคนละสวนเทาๆ กัน เวนแตคณะ
อนุกรรมการกองทุนจะเห็นสมควรกําหนดเปนอยางอื่น

(๓)

ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๓ และใหใช
ขอความที่พิมพไวนี้แทน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๘๔ ง ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖

(๔)

ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔ และ
ใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๘๔ ง ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖

๒๐๒
หมวด ๘
การบัญชี
ขอ ๒๓ ใหสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดจัดทําบัญชี ตามระบบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง(๕)
ขอ ๒๔ ใหสํานักงานจัดทํางบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนในปที่ลวงมาแลวภายใน ๙๐ วัน นับ
แตวันสิ้นปปฏิทิน เพื่อรายงานคณะกรรมการและสงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรอง และดําเนินการตอไปตาม
มาตรา ๓๙ พรอมทั้งสงรายงานดังกลาวใหกระทรวงการคลังทราบดวย(๖)
ขอ ๒๕ ใหสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
ของกองทุนและรายงานคณะอนุกรรมการกองทุนเมื่อสิ้นปปฏิทิน(๗)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
(ลงชื่อ) ศักดิ์ สนองชาติ
(นายศักดิ์ สนองชาติ)
ประธานกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๐ ตอนที่ ๕๙ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๖)

(๕) (๗)
- ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๕

ขอ ๖ ขอ ๗ และขอ ๘ และใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน

๒๐๓

ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
วาดวยการจัดการทรัพยสินของกองทุน
พ.ศ. ๒๕๓๗
อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๙(๔) แหงระเบียบคณะกรรมการการตรวจสอบทรัพยสิน วาดวยกองทุนปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๖ คณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบทรัพยสิน ออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติดวาดวยการ
จัดการทรัพยสินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ เปนตนไป
(๑)
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม กอง หรือที่มีชื่อเรียกเปนอยางอื่น หนวยงาน
ราชการสวนทองถิ่น และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
“หนวยงานของเอกชน” หมายความวา สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อ
แสวงหากําไร และดําเนินการเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด การบําบัดรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกขอบังคับหรือคําสั่ง เพื่อใหการปฏิบัติการ
เปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้ใหผูอํานวยการเสนอคณะอนุกรรมการกองทุน
เพื่อพิจารณา

หมวด ๑
การนําทรัพยสินของกองทุนไปใชประโยชน
ขอ ๕ การนําทรัพยสินของกองทุนไปใชประโยชนใหกระทําไดเฉพาะหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานของ
เอกชนที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด การบําบัดรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

(๑)

ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๓ และใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน ซึ่งมีผลบังคับตั้งแตวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เปนตนไป

๒๐๔
การอนุญาตใหหนวยงานของเอกชนนําทรัพยสินของกองทุนไปใชประโยชนใหอนุญาตไดเฉพาะทรัพยสิน
ของกองทุนที่เปนอสังหาริมทรัพยเทานั้น
ขอ ๖ หนวยงานของรัฐที่ประสงคจะนําทรัพยสินของกองทุนไปใชประโยชน ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ
นั้นมีหนังสือถึงประธานอนุกรรมการกองทุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) หนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานนั้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่ประสงคจะนําทรัพยสิน
นั้นไปใชประโยชน
(๒) ประเภทของทรัพยสินที่จะขอนําไปใชประโยชน
(๓) เหตุผลและความจําเปนที่จะขอนําทรัพยสินไปใชประโยชน
(๔) ลักษณะและระยะเวลาของการใชประโยชน
(๕) การดูแลรักษาและความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความชํารุดบกพรองเสียหายหรือสูญหาย
ขอ ๗ หนวยงานของเอกชนที่ประสงคจะนําทรัพยสินของกองทุนไปใชประโยชน ใหหัวหนาหนวยงาน
ของเอกชน จัดทําแผนงาน หรือโครงการ เสนอตอประธานอนุกรรมการกองทุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) สวนของงานที่จะนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชน
(๒) ประเภทของทรัพยสินที่จะนําไปใชประโยชน
(๓) เหตุผลและความจําเปนที่จะขอนําทรัพยสินไปใชประโยชน
(๔) ลักษณะและระยะเวลาของการใชประโยชน
(๕) การดูแลรักษาและความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความชํารุดบกพรองเสียหายหรือสูญหาย
ขอ ๘ การพิจารณาอนุญาตใหนําทรัพยสินใดไปใชประโยชนใหคณะอนุกรรมการกองทุนพิจารณา โดย
คํานึงถึงเหตุผลและความจําเปนที่จะตองนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชน ระยะเวลาที่จะนําไปใชประโยชน การดูแลรักษาและความ
รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความชํารุดบกพรองเสียหายหรือสูญหาย
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานของเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหนําทรัพยสินของกองทุนไปใชประโยชนตองดู
แลและบํารุงรักษาทรัพยสินนั้นอยางนอยตามระเบียบของทางราชการ และคณะอนุกรรมการกองทุนอาจกําหนดเงื่อนไขอยางใด
อยางหนึ่งตามที่เห็นสมควรอีกก็ได
ขอ ๙ เมื่อมีการอนุญาตใหหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานของเอกชนนําทรัพยสินใดไปใชประโยชน
ใหผูอํานวยการจัดใหมีการทําหนังสือสงมอบและรับมอบทรัพยสินนั้นไวเปนหลักฐานและมีหนังสือแจงใหสํานักงานตรวจเงินแผน
ดินทราบ
ขอ ๑๐ ในกรณีทรัพยสินที่นําไปใชประโยชนนั้นเกิดความชํารุดบกพรอง เสียหายหรือสูญหายเพราะความผิด
ของเจาหนาที่ของหนวยงานที่ไดรับอนุญาต ใหหนวยงานดังกลาวรับผิดชอบในความชํารุดบกพรอง เสียหาย หรือสูญหายนั้น
ขอ ๑๑ เมื่อหมดความจําเปนที่จะใชประโยชนจากทรัพยสินนั้นตอไป หรือเมื่อครบกําหนดที่ไดรับอนุญาต
แลว หรือเมื่อคณะอนุกรรมการกองทุนเพิกถอนการอนุญาตใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจัดสงทรัพยสินนั้นคืนพรอมหลักฐานการ
สงคืนเปนหนังสือภายใน ๑๕ วัน หรือภายในเวลาที่คณะอนุกรรมการกองทุนกําหนด
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งใหสงคืนในสภาพที่เปนอยูในขณะที่ไดรับมอบทรัพยสินนั้นไป เวนแตจะเสื่อมไปโดย
สภาพแหงทรัพยสินนั้นเอง ในกรณีที่ไมอาจสงคืนในสภาพเดิมได ใหคณะอนุกรรมการกองทุนพิจารณาดําเนินการตามที่เห็น
สมควร

๒๐๕
ขอ ๑๒ ในกรณีที่หนวยงานที่ไดรับอนุญาตใหนําทรัพยสินไปใชประโยชน เห็นวามีความจําเปนที่จะตอง
นําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนตอไปอีก ใหหัวหนาหนวยงานนั้นมีหนังสือถึงประธานอนุกรรมการกองทุนแจงถึงเหตุผลและ
ความจําเปนที่ยังตองนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชน ทั้งนี้กอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ไมนอยกวาสิบหาวัน
การพิจารณาอนุญาตใหนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนไดตอไป ใหคณะอนุกรรมการกองทุนพิจารณาหลัก
เกณฑตามขอ ๘ และในกรณีที่คณะอนุกรรมการกองทุนไมอนุญาตใหนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนตอไป ใหหนวยงานนั้นคืน
ทรัพยสินพรอมหลักฐานการสงคืนเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด และใหนําความในขอ ๑๑ วรรคสอง มาใชบังคับ

หมวด ๒
การจําหนายทรัพยสินของกองทุน
ขอ ๑๓ การจําหนายทรัพยสินของกองทุน ใหดําเนินการได โดยวิธีการดังตอไปนี้
(๑) ขาย
(๒) ให
(๓) แปรสภาพหรือทําลาย
(๔) จําหนายเปนสูญ
ขอ ๑๔ การขาย โดยปกติใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาด โดยใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดวาดวยการดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม
ในกรณีที่ทรัพยสินใดที่ไดดําเนินการขายทอดตลาดไมเปนผล หรือเปนทรัพยสินที่คณะอนุกรรมการกองทุน
เห็นวาไมสมควรดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดใหคณะอนุกรรมการกองทุนกําหนดวิธีการขายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๕ การให คณะอนุกรรมการกองทุนอาจพิจารณานําทรัพยสินที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหหนวยงานของรัฐ
หรือหนวยงานของเอกชนใดก็ได ตามที่เห็นสมควร
(๑) ทรัพยสินที่โดยสภาพไมอาจซอมแซมใหกลับสูสภาพเดิมได
(๒) ทรัพยสินที่โดยสภาพอาจซอมแซมใหกลับสูสภาพเดิมไดแตคาใชจายสูงเกินสมควร
(๓) ทรัพยสินนั้นหากใหหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานของเอกชนนําไปใชจะเปนประโยชนมาก
กวาเก็บรักษาไวเปนทรัพยสินของกองทุน และไมเปนภาระกับกองทุน
ขอ ๑๖ การแปรสภาพหรือทําลาย ใหกระทําไดตามที่คณะอนุกรรมการกองทุนกําหนด
ขอ ๑๗ การจําหนายเปนสูญ ใหกระทําไดตามที่คณะอนุกรรมการกองทุนกําหนดเมื่อปรากฏวาทรัพยสินสูญ
หายไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดชอบ หรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถชดใชตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการรับผิดทางแพง
ของเจาหนาที่สวนราชการ หรือมีตัวทรัพยสินอยูแตไมสามารถนําออกจําหนายได ใหกองทุนเสนอตอคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อ
จําหนายเปนสูญ

๒๐๖

หมวด ๓
การจายเงินหรือทรัพยสิน เพื่อสนับสนุนหรือชวยเหลือบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับความเดือดรอนจากการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
ขอ ๑๘ การจายเงินหรือทรัพยสินของกองทุนใหแกหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานของเอกชนใหดําเนินการ
ไดในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด การบําบัดรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพ ผูติดยา
เสพติด
(๒) สนับสนุนหรือจัดใหมีการศึกษา ฝกอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามยา
เสพติด การบําบัดรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๓) สนับสนุนหรือจัดใหมีวิทยากรซึ่งมีความรูหรือความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด การบําบัดรักษา
และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๔) สนับสนุนหรือจัดใหมีการใหบริการหรือจัดกิจกรรมอันจะกอใหเกิดประโยชนตอการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด การบําบัดรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๕) สนับสนุนการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของหรือมีสวนชวยเหลือหรือสนับสนุนการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด การบําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๖) กิจการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผู
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ขอ ๑๙ ใหหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานของเอกชนที่จะขอรับการสนับสนุนตามขอ ๑๘ จัดทําแผนงาน
โครงการหรือภารกิจที่มีเปาหมาย ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจนเสนอตอประธานอนุกรรมการกองทุน
(๒)
ขอ ๒๐ แผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่กองทุนจะใหการสนับสนุนตองเปนแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ
ที่ไมไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณตามปกติของทางราชการ หรือจากแหลงอื่น ในกรณีที่ไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณ
ปกติของทางราชการหรือจากแหลงอื่น แตไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ใหอยูในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ
กองทุน
ขอ ๒๑ การพิจารณาใหการสนับสนุน ใหคณะอนุกรรมการกองทุนพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนและความ
เปนไปได ตลอดจนการติดตามผลการดําเนินการตามแผนงานโครงการหรือภารกิจ
ขอ ๒๒ แผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่มีระยะเวลาดําเนินการเกินกวา ๓ เดือน คณะอนุกรรมการกองทุนอาจ
พิจารณาใหการสนับสนุนเงินเปนงวดๆ ตามที่เห็นสมควรและอาจระงับการสนับสนุนงวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได หากแผน
งาน โครงการหรือภารกิจนั้นไมสามารถดําเนินการตอไปได หรือไมเปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือไม
เปนไปตามวัตถุประสงคแหงการนั้น

(๒)

ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๔ และใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน

๒๐๗
ขอ ๒๓ เมื่อแผนงาน โครงการ หรือภารกิจไดรับการพิจารณาอนุมัติใหการสนับสนุนและอนุมัติวงเงินแลว ให
ผูอํานวยการแจงใหหนวยงานดังกลาวทราบ และเมื่อหนวยงานที่ไดรับการสนับสนุน ดําเนินการตามแผนงาน โครงการหรือภารกิจ
สิ้นสุดลง หรือตามเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการกองทุนกําหนด ใหหนวยงานนั้นรายงานผลการดําเนินการตอประธานอนุกรรมการ
กองทุนทราบ
(๓)
ขอ ๒๔ คณะอนุกรรมการกองทุนอาจพิจารณาจายเงินหรือทรัพยสินของกองทุน เพื่อชวยเหลือบุคคลใดไดตอ
เมื่อบุคคลนั้นเปนเจาหนาที่ หรือผูซึ่งมีสวนชวยเจาหนาที่ในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และเจาหนาที่หรือบุคคลดังกลาว
ไดรับความเดือดรอน หรือไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน อันเนื่องมาจากการดําเนินการนั้น
การพิจารณาจายเงินหรือทรัพยสินของกองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ผูเสียชีวิตรายละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยพิจารณาจายเปนเงินชวยเหลือใหแกทายาทซึ่งตอง
ขาดไรอุปการะ เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเสียชีวิต
(๒) กรณีบาดเจ็บจนถึงแกทุพพลภาพ หรือเสียอวัยวะสวนหนึ่งสวนใด พิจารณาจายเงินชวยเหลือราย
ละไมเกิน ๗๐,๐๐๐ บาท
(๓) กรณีไดรับบาดเจ็บจนประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวา ๒๐ วัน พิจารณาจายเงินชวย
เหลือรายละไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
(๔) กรณีไดรับความเสียหายหรือสูญเสียตอทรัพยสิน พิจารณาจายเงินชวยเหลือรายละไมเกิน ๔๐,
๐๐๐ บาท
(๕) กรณีไดรับบาดเจ็บแตไมเขาหลักเกณฑตาม (๒) และ (๓) พิจารณาจายเงินชวยเหลือรายละไม
เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๒๕ การขอรับเงินชวยเหลือตามขอ ๒๔ ใหสงหลักฐานตามรายการดังตอไปนี้
(๑) แบบขอรับเงินชวยเหลือ
(๒) คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
(๓) สําเนาใบมรณะบัตรกรณีเสียชีวิตหรือใบรับรองแพทยกรณีไดรับบาดเจ็บ
(๔) หลักฐานการเปนทายาทของผูเสียชีวิต เชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนาสูติบัตรหรือสําเนา
ทะเบียนสมรส สําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
(๕) สําเนาบันทึกการจับกุม (ถามี)
(๖) หลักฐานอื่นๆ (ถามี)
การยื่นคําขอใหยื่นภายใน ๙๐ วัน นับแตไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต เวนแตคณะอนุกรรมการกองทุนกําหนดเปน
อยางอื่น
แบบเอกสารตามขอ ๒๕(๑) ใหเปนไปตามแบบทายระเบียบนี้

(๓)

ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๓ ขอ ๕ และใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน

๒๐๘

หมวด ๔
การจายเงินสินบนและเงินรางวัล
ขอ ๒๖ ใหจายเงินสินบนใหแกผูชี้แนะใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงตัวทรัพยสิน แหลงที่มาหรือสถานที่ตั้ง
ของทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีขอมูลหรือพยานหลักฐานพอสมควรที่สามารถใช
ประโยชนในการตรวจสอบทรัพยสินจนมีผลใหทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุน โดยบุคคลนั้นไดแจงขอมูลดังกลาวตอพนักงานเจา
หนาที่ตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และไดลงบันทึกในใบแจงขอมูลตามทาย
ระเบียบนี้ ทั้งนี้ผูแจงขอมูลตองมิใชผูมีอํานาจหนาที่ปราบปรามตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
ขอ ๒๗ เงินสินบนใหจายตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ใหจายไดไมเกินรอยละสิบของเงินที่คํานวณไดจากราคาทรัพยสิน ที่ประเมินไดในวันที่ยึดหรือ
อายัดทรัพยสิน หรือของราคาที่ไดจากการขายทอดตลาด แลวแตกรณี หักดวยคาใชจายในการประเมินราคาทรัพยสินหรือขายทอด
ตลาดทรัพยสินนั้น
(๒) ทรัพยสินที่แจงขอมูลเพื่อขอรับเงินสินบนตองเปนทรัพยสินที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนหรือใน
กรณีที่มีหลักฐานทางทะเบียน แตถูกโอน โยกยาย ซุกซอน แปรสภาพเพื่ออําพรางการมีอยูหรือไดมาของทรัพยสินนั้น
(๓) เปนทรัพยสินที่แจงขอมูลเพื่อขอรับเงินสินบนตามประกาศชี้ชวนของคณะอนุกรรมการ กองทุน
ใหแจงขอมูลของทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ขอ ๒๘ ทรัพยสินรายใดมีผูแจงขอมูลหลายคน โดยรวมกันชี้แนะใหพนักงานเจาหนาที่ทราบตาม ขอ ๒๖
ใหแบงสินบนคนละสวนเทาๆ กัน เวนแตคณะอนุกรรมการกองทุนจะเห็นสมควรกําหนดเปนอยางอื่น
ขอ ๒๙ ใหจายเงินรางวัลแกพนักงานเจาหนาที่ผูทําหนาที่ตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผูซึ่งทําหนาที่สืบสวน สอบสวนหรือจับกุมผูกระทําความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด จนมีผลให
ทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุน โดยจายไมเกินรอยละหาของเงินที่คํานวณ ไดจากราคาทรัพยสินที่มีการประเมินในวันยึดหรือ
อายัดทรัพยสิน หรือของราคาที่ไดจากการขายทอดตลาด แลวแตกรณี หักดวยคาใชจายในการประเมินราคาทรัพยสินหรือขายทอด
ตลาดทรัพยสินนั้น แตทั้งนี้ไมเกินสิบลานบาท
(๔)
ขอ ๓๐ การจายเงินรางวัล ตามขอ ๒๙ ใหแบงเงินรางวัลออกเปน ๑๐ สวนเทาๆ กัน โดยใหจายตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานเจาหนาที่ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินหรือเลขาธิการ
ป.ป.ส. แลวแตกรณี ใหดําเนินการตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพยสิน ไดรับ ๔ สวน ถาพนักงานเจาหนาที่มีหลายคนใหแบงคนละ
เทาๆ กัน เวนแตพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดเขาเบิกความเปนพยานในคดีรองขอใหริบทรัพยสินนั้นใหไดรับเปน ๒ เทาของพนักงาน
เจาหนาที่อื่นในจํานวน ๔ สวน
(๒) เจาหนาที่ผูซึ่งไดทําการสืบสวนจับกุมผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จนมีผลทําใหทรัพย
สินตกเปนของกองทุน ไดรับ ๕ สวน ถาเจาหนาที่มีหลายคนใหแบงคนละเทาๆ กัน เวนแตเจาหนาที่ ซึ่งเปนพยานโจทกในคดีนั้น
ใหไดรับเปน ๒ เทาของเจาหนาที่อื่นในจํานวน ๕ สวน

(๔)

ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๓ ขอ ๖ และใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน

๒๐๙
(๓) พนักงานสอบสวนผูซึ่งไดทําการสอบสวนในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จนมีผลทําใหทรัพย
สินตกเปนของกองทุน ไดรับ ๑ สวน ถาพนักงานสอบสวนมีหลายคนใหแบงคนละเทาๆ กัน
ในกรณีมีผูอยูในเกณฑจะไดรับเงินรางวัล ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หลายฐานะ ใหไดรับเงินรางวัลเพียง
ฐานะเดียว
ขอ ๓๑ การรับเงินสินบนเงินรางวัล ใหสงหลักฐานตามรายการ ดังตอไปนี้
(๑) แบบคําขอรับเงินสินบน หรือเงินรางวัล แลวแตกรณี
(๒) แบบใบแจงความชี้แนะถึงตัวทรัพย แหลงที่มาหรือสถานที่ตั้งของทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับ
การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (เฉพาะกรณีขอรับเงินสินบน)
(๓) หนังสือรับรองวาไดปฏิบัติหนาที่สืบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัลของผูบังคับบัญชาระดับผู
อํานวยการกอง ผูบังคับการตํารวจ หรือเทียบเทาขึ้นไป แลวแตกรณี
(๔) สําเนาบันทึกการจับกุมของเจาหนาที่ผูจับกุม
(๕) หนังสือรับรองการเปนพนักงานสอบสวนในคดีที่ขอรับเงินรางวัลของผูบังคับบัญชา
(๖) สําเนาคําสั่งมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินแทนในคดีนั้น
(๗) สําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งคดีถึงที่สุดของศาลใหริบทรัพยสินใหตกเปนของกองทุน
(๘) ใบมอบฉันทะใหรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลแทน (ถามี)
ขอ ๓๒ การขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามขอ ๓๑ ใหยื่นเอกสารตามทายระเบียบนี้ พรอมทั้งแจงดวยวา
จะขอรับเงินดวยตนเองหรือขอรับผานบัญชีเงินฝากของผูมีสิทธิไดรับเงินสินบนเงินรางวัล โดยแจงเลขที่บัญชีเงินฝากมาพรอมนี้
ตอประธานอนุกรรมการกองทุนภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากไดรับแจงสิทธิในการขอรับเงินสินบนเงินรางวัล
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการพิจารณาจายคาสินบน เงินรางวัลตามระเบียบนี้ ใหผูอํานวยการเสนอคณะ
อนุกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร

หมวด ๕
ขอกําหนดในการจายเงิน
ขอ ๓๓ หลักฐานการจายเงินของกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหเปนไปตามระเบียบการเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยอนุโลมหรือตามที่คณะอนุกรรมการกองทุนเห็นสมควร
ขอ ๓๔ การอนุมัติจายเงินตามขอ ๙(๑) แหงระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยกองทุนปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ใหประธานอนุกรรมการกองทุนหรือผูอํานวยการ แลวแตกรณี ลงลายมือชื่ออนุมัติในหลัก
ฐานการจายเงินหรือใบสําคัญคูจายหรือหลักฐานการขอรับชําระหนี้ หรืองบหนาหลักฐานการจายเงินใบสําคัญคูจายก็ได
ขอ ๓๕ การจายเงินของกองทุน ใหพนักงานกองทุนจัดใหมีหลักฐานการจายเงินไวเพื่อประโยชนในการ
ตรวจสอบ
ขอ ๓๖ การจายเงินของกองทุนใหแกผูรับเงินทุกรายการ พนักงานกองทุนตองบันทึกรายการจายเงินนั้นไวใน
บัญชีเงินสดจายหรือบัญชีเงินฝากธนาคาร แลวแตกรณี ในวันที่จายเงินพรอมทั้งจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันใหผูอํานวยการ
ทราบ
ขอ ๓๗ ในการจายเงินของกองทุนใหจายเปนเช็ค ยกเวนในกรณีจายจากเงินทดรองจาย ซึ่งเก็บไวเปนเงินสด
ขอ ๓๘ การเขียนเช็คสั่งจายเงินใหปฏิบัติดังนี้

๒๑๐
(๑) การจายเงินใหแกผูมีสิทธิรับเงิน ใหออกเช็คสั่งจายในนามของผูมีสิทธินั้นขีดฆาคําวา “หรือตาม
คําสั่ง” หรือ “หรือผูถือ” ออก และขีดครอมดวย
(๒) ในกรณีสั่งจายเงินเพื่อนํามาเปนเงินทดรองจาย ใหออกเช็คสั่งจายในนามพนักงานกองทุนและ
ขีดฆาคําวา “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผูถือ” ออก
ขอ ๓๙ การอนุมัติจายเงินทดรองจายของกองทุนใหเปนอํานาจของผูอํานวยการและใหจายไดภายในวงเงินที่
คณะกรรมการกําหนดตามประเภทรายจายดังตอไปนี้
(๑) คาใชจายในการบริหารกองทุนตามหลักเกณฑที่คณะอนุกรรมการกองทุนกําหนด
(๒) คาใชจายในการตรวจสอบทรัพยสิน คาใชจายในการยึด อายัดและการขายทอดตลาดทรัพยสิน
(๓) คาใชจายในการเก็บรักษาทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด
(๔) คาใชจายในการประเมินราคาทรัพยสินตามมาตรา ๒๓ และคาใชจายในการประเมินคาเสียหาย
และคาเสื่อมตามมาตรา ๒๔
(๕) คาใชจายอื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน ตามที่คณะอนุกรรมการกองทุนกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขอ ๔๐ เงินทดรองจายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหเก็บรักษาไวในตูนิรภัยโดยตั้งไว ณ ที่ทําการของ
กองทุน วันละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ใหผูอํานวยการรายงานการจายทดรองจายตอคณะกรรมการกองทุนทุกคราวที่มีการประชุม เพื่อขอ
อนุมัติเบิกเงินทดรองจายมาทดแทนจํานวนเงินที่ไดจายไป และใหประธานอนุกรรมการกองทุนเสนอตอคณะกรรมการเพื่อรับ
ทราบ ทุกครึ่งปปฏิทิน
(๕)
ขอ ๔๑ กุญแจและรหัสตูนิรภัยใหแยกกันเก็บรักษาไว โดยใหผูอํานวยการเก็บรักษารหัสและใหพนักงาน
กองทุนตั้งแตระดับ ๖ ขึ้นไป จํานวน ๒ คน เก็บรักษากุญแจคนละหนึ่งดอก
ขอ ๔๒ การจายเงินทดรองจายใหพนักงานกองทุนจัดใหมีใบสําคัญคูจายไวเปนหลักฐานเพื่อประโยชนในการ
ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกเงินจากคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อชดใชเงินทดรองจาย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
(ลงชื่อ) พลตํารวจเอก ชวลิต ยอดมณี
(ชวลิต ยอดมณี)
ประธานอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด

(๕)

ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ ขอ ๗ และใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน

๒๑๑
แบบ กท. ป.ป.ส. ๑๑
กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด

แบบขอรับเงินชวยเหลือกรณีบาดเจ็บ หรือทรัพยสินเสียหาย
เขียนที่ ..............................................................
วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. ..............
เรียน ประธานอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ดวยขาพเจา .................................................................................... ตําแหนง .........................................................
สังกัด ................................................................. อายุ .............. ป สถานที่ติดตอ ..................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
โทร. ......................................... เปนบุคคลไดรับความเสียหายอันเนื่องจากการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกระทําความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. วัน/เดือน/ป/เวลา สถานที่เกิดเหตุ ....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
๒. เจาหนาที่รวมปฏิบัติการ
๒.๑ ................................................................................................................................................................
สังกัด................................................................................................................................................................
๒.๒ ................................................................................................................................................................
สังกัด................................................................................................................................................................
๒.๓..................................................................................................................................................................
สังกัด.................................................................................................................................................................
๒.๔..................................................................................................................................................................
สังกัด................................................................................................................................................................
๓. ชื่อผูตองหาหรือจําเลย.......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
๔. รายละเอียดเกี่ยวกับการไดรับบาดเจ็บ .............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

๒๑๒
๕. รายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายของทรัพยสิน................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจายเงินชวยเหลือแกขาพเจา
(ลงชื่อ) .............................................................. ผูยื่นคําขอ
(..............................................................)

คํารับรอง
ขาพเจา ......................................................................................... ตําแหนง .................................................................
สังกัด ......................................................................................................... ขอรับรองวา .....................................................................
ซึ่งไดยื่นคําขอรับเงินชวยเหลือเปนผูไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในดานการปองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .............................................................. ผูรับรอง
( ..............................................................)
________________________________________________________________________________

หมายเหตุ

ผูรับรองจะตองเปนขาราชการซึ่งเกี่ยวของกับกรณีที่รองขอ ระดับตั้งแตผูอํานวยการกอง ผูบังคับการตํารวจ
หรือเทียบเทาขึ้นไป

๒๑๓
แบบ กท. ป.ป.ส. ๑๒
กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด

แบบขอรับเงินชวยเหลือกรณีเสียชีวิต
เขียนที่ ..............................................................
วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. ..............
เรียน ประธานอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ดวยขาพเจา .............................................................................. ตําแหนง ..............................................................
เกี่ยวของกับ .......................................................................................................................... ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ในการ
ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในฐานะ ...............................................................................................
ขอเรียนขอเท็จจริง ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ชื่อ .......................................................................................................... ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ใน
การปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีตําแหนง ......................................................................................
....................................................................................................... สังกัด ............................................................................................
อายุ .............. ป อยูบานเลขที่ ............................ หมูที่ ............................ ตรอก/ซอย .........................................................................
ถนน .................................................................................... ตําบล/แขวง ............................................................................................
อําเภอ/เขต ...................................................................... จังหวัด .........................................................................................................
โทรศัพท ............................................................................
๒. วัน/เดือน/ป/เวลา/สถานที่เกิดเหตุ ..................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
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๓. เจาหนาที่ที่รวมปฏิบัติการ
๓.๑ ................................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
๓.๒ ...............................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
๓.๓ ................................................................................................................................................................
สังกัด ................................................................................................................................................................
๓.๔ .................................................................................................................................................................
สังกัด................................................................................................................................................................

๒๑๔
๔. รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติการจนเปนเหตุใหเสียชีวิต .............................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
๕. ชื่อผูตองหาหรือจําเลย ......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
๖.
รายละเอียดเกี่ยวกับทายาทของผูเสียชีวิต
๖.๑
บิดาชื่อ .................................................................................... เชื้อชาติ...................................
สัญชาติ ............................ อายุ .............. ป อาชีพ ................................................. ปจจุบันยังมีชีวิตอยูหรือไม ...................................
๖.๒ มารดาชื่อ ............................................................................... เชื้อชาติ ...................................
สัญชาติ ............................ อายุ .............. ป อาชีพ ................................................. ปจจุบันยังมีชีวิตอยูหรือไม ........................
๖.๓ คูสมรสชื่อ .............................................................................. เชื้อชาติ...................................
สัญชาติ ............................ อายุ .............. ป อาชีพ ................................................. ปจจุบันยังมีชีวิตอยูหรือไม ...................................
๖.๔ ผูเสียชีวิตมีบุตร จํานวน ................................................. คน คือ
๖.๔.๑ ชื่อ .........................................................................................อายุ ........................ ป
ปจจุบัน (ทํางานที่/กําลังศึกษาระดับ) ....................................................................................................................................................
๖.๔.๒ ชื่อ ........................................................................................ อายุ ........................ ป
ปจจุบัน (ทํางานที่/กําลังศึกษาระดับ) ....................................................................................................................................................
๖.๔.๓ ชื่อ ........................................................................................ อายุ ........................ ป
ปจจุบัน (ทํางานที่/กําลังศึกษาระดับ) ....................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จายเงินชวยเหลือแกทายาทของ ..............................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .................................................................. ผูยื่นคําขอ
(..................................................................)

๒๑๕

คํารับรอง
ขาพเจา .................................................................................... ตําแหนง ..............................................................
สังกัด ............................................................................................................ ขอรับรองวา ..................................................................
ไดเสียชีวิตอันเนื่องมาจากปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และขอความขางตนเปน
ความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .................................................................. ผูรับรอง
(..................................................................)
________________________________________________________________________________

หมายเหตุ
ผูรับรองจะตองเปนขาราชการซึ่งเกี่ยวของกับกรณีที่รองขอ ระดับตั้งแตผูอํานวยการกอง
หรือเทียบเทาขึ้นไป

ผูบังคับการตํารวจ

๒๑๖
แบบ กท. ป.ป.ส. ๒๑
กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด

แบบขอรับเงินสินบนคดีทรัพยสิน
เขียนที่ ..............................................................
วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. ..............
เรียน ประธานอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ตามที่ขาพเจา ..........................................................................................................................................................
ไดชี้แนะเบาะแสแหงทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่อวันที่ ..........................
เดือน ............................... พ.ศ. ............. และพนักงานเจาหนาที่ไดยึด/อายัด .......................................... ตามที่รับแจงไวแลวตั้งแต
วันที่ ............. เดือน .................................. พ.ศ. .................. และศาลไดมีคําสั่งริบทรัพยสิน ดังกลาวตั้งแตวันที่ .............. เดือน
............................... พ.ศ. ................. ขาพเจามีความประสงคจะขอรับเงินสินบนตามระเบียบของกองทุนปองกันและปราบปรามยา
เสพติด ซึ่งในการขอรับเงินสินบนรายนี้ ขาพเจาขอรับรองวามิไดขอรับหรือไดรับเงินสินบน ตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นมากอน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเบิกจายเงินจากกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหแกขาพเจาดวย
ขอแสดงความนับถือ
....................................................................................
ลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วหัวแมมือ (ซายหรือขวา)
ผูขอรับเงินสินบน

คํารับรองของพนักงานเจาหนาที่
ขาพเจา ..................................................................................................... ตําแหนง ............................................................................
สังกัด .....................................................................................................................................................................................................
ขอรับรองวาผูขอรับเงินสินบนเปนผูชี้แนะเบาะแสดังกลาวขางตนจริง
ลงชื่อ ...............................................................
(
)
พนักงานเจาหนาที่

๒๑๗
แบบ กท. ป.ป.ส. ๒๒
กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด

แบบรับแจงขอมูลแหลงทรัพยสินคดีทรัพยสิน
เขียนที่ ..............................................................
วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. ..............
ขาพเจา .................................................................................... ตําแหนง ...............................................................................
สังกัด ......................................................................................................... เปนผูมีอํานาจรับแจงขอมูลตามระเบียบคณะอนุกรรมการ
กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพยสินกองทุน พ.ศ. ..............................................................................
ไดรับแจงความจาก .................................................................................... อายุ ..................... ป อยูบานเลขที่ ....................................
ตรอก/ซอย .......................................... หมูที่ ..................... ถนน .......................................... ตําบล/แขวง ...........................................
อําเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ........................................................................................... ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
โดยผูแจงขอมูลมีความประสงคจะขอรับเงินสินบนตามระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพยสินกองทุน พ.ศ. ....................... จึงไดออกใบรับแจงขอมูลนี้ใหไวเปนหลักฐาน
..................................................................
ลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วหัวแมมือ (ซายหรือขวา)
ผูแจงขอมูล

..................................................................
ลายมือชื่อ
พนักงานเจาหนาที่

________________________________________________________________________________

หมายเหตุ

๑. ใบรับแจงขอมูลนี้ใหทําเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน โดยใหผูชี้แนะและพนักงานเจาหนาที่เก็บไว
ฝายละ ๑ ฉบับ
๒. ถาผูแจงขอมูลไมประสงคจะเปดเผยชื่อและที่อยูจะแจงเปนรหัสแทนก็ได

๒๑๘
แบบ กท. ป.ป.ส. ๒๓
กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด

หนังสือมอบฉันทะรับเงินสินบนคดีทรัพยสิน
เขียนที่ ..............................................................
วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. ..............
เรียน ประธานอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ขาพเจา .......................................................................... อยูบานเลขที่ ................... ตรอก/ซอย ............................
ถนน ..................................... ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต .............................. จังหวัด ...........................................
เปนผูแจงขอมูลแหลงทรัพยสินอันเนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามแบบรับแจงขอมูลแหลงทรัพยสิน ลงวันที่
............. เดือน .......................... พ.ศ. ................... ไดทรัพยสินดังนี้
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
ขอมอบฉันทะให ............................................................................. ตําแหนง ................................................... เปนผูรับเงินสินบน
ซึ่งขาพเจามีสิทธิไดรับเต็มจํานวน ตามระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการจัดการทรัพย
สินกองทุน พ.ศ. ................. จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
.................................................................... ผูมอบฉันทะ
ลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วหัวแมมือ (ซายหรือขวา)
คํารับรองผูรับมอบฉันทะ
ขาพเจา ..................................................................................... ตําแหนง .........................................................................................
สังกัด ....................................................................................................................................................................................................
อยูบานเลขที่ ............................... ตรอก/ซอย ................................................... ถนน ..........................................................................
ตําบล/แขวง ................................................... อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด ...................................................
ยินยอมเปนผูรับมอบฉันทะรับเงินสินบนจากกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติดแทน ..............................................................
.................................................................................. และขาพเจามีความผูกพันที่จะนําเงินสินบนรายดังกลาวนี้ไปจายใหแก
ผูมอบฉันทะตามสิทธิตอไป
(ลงชื่อ) ...................................................
ผูรับมอบฉันทะ
(...................................................)
(ลงชื่อ) ...................................................
พยาน
(...................................................)
(ลงชื่อ) ...................................................
พยาน
(...................................................)

๒๑๙
แบบ กท. ป.ป.ส. ๓๑
กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด

แบบขอรับเงินรางวัลคดีทรัพยสิน
เขียนที่ ..............................................................
วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. ..............
เรียน ประธานอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ดวยขาพเจา .......................................................................................... ตําแหนง ..................................................
สังกัด ................................................................................ เปน (เจาหนาที่ผูสืบสวน/เจาหนาที่ผูจับกุม/พนักงานสอบสวน/
พนักงานเจาหนาที่) ผูมีนามขางทายนี้มีความประสงคขอรับเงินรางวัลจากกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
๑. คดีหมายเลขดําที่ ................../....................................... คดีหมายเลขแดงที่ ..................../...............................................
๒. ชื่อผูตองหาหรือจําเลย.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
๓. รายละเอียดทรัพยสินที่ศาลสั่งริบ ....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
๔.
วัน เดือน ปที่ศาลสั่งริบ ..........................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการเบิกจายเงินรางวัลคดีทรัพยสินจากกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหกับ
ขาพเจาและผูมีนามขางทายนี้ดวย
(ลงชื่อ) ................................................................
(................................................................)
(ลงชื่อ) ................................................................
(................................................................)
(ลงชื่อ) ................................................................
(................................................................)
(ลงชื่อ) ................................................................
(................................................................)

๒๒๐
แบบ กท. ป.ป.ส. ๓๒
กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด

หนังสือรับรองผูปฏิบัติหนาที่สืบสวนคดียาเสพติด
เขียนที่ ..............................................................
วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. ..............
เรียน ประธานอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ตามที่ (หนวยงาน) ........................................................................................................... ไดจับกุม (ชื่อผูตองหา)
.................................................................................... พรอมของกลาง ..............................................................................................
โดยกลาวหาวา .....................................................................................................................................................................................
เมื่อวันที่ ............... เดือน ........................................ พ.ศ. .................... นั้น
ในการนี้ (หนวยงาน) .............................................................................................................................................
ขอแจงชื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่สืบสวนคดียาเสพติดดังกลาวจนมีผลใหทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุน ดังมีรายชื่อดังนี้
๑.................................................................................................................................................................
๒............................................................................................................................................................................
๓............................................................................................................................................................................
๔.............................................................................................................................................................................
๕............................................................................................................................................................................
๖........................................................................................................................................................
๗......................................................................................................................................................................
๘.................................................................................................................................................................
๙.................................................................................................................................................
๑๐...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................................................ ผูรับรอง
(................................................................................)
__________________________________________________________________________

หมายเหตุ

ผูรับรองจะตองเปนผูบังคับบัญชาซึ่งเกี่ยวของกับกรณีที่รองขอ ระดับตั้งแตผูอํานวยการกอง
ผูบังคับการตํารวจ หรือเทียบเทาขึ้นไป

๒๒๑
แบบ กท. ป.ป.ส. ๓๓
กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด

หนังสือมอบฉันทะรับเงินรางวัลคดียาเสพติด
เขียนที่ ..............................................................
วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. ..............
เรียน ประธานอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ขาพเจาผูมีนามและที่อยูปรากฏตามแนบหนังสือมอบฉันทะรับเงินรางวัลคดีทรัพยสิน
(แบบ กท. ป.ป.ส. ๓๔) จํานวน .......................................... ราย เปนพนักงานเจาหนาที่ผูรวม (สืบสวน/จับกุม/สอบสวน/ตรวจสอบ
และยึดหรืออายัดทรัพยสิน) คดี ...........................................................................................................................................................
จําเลย ตามคดีหมายเลขดําที่ ............................................................................คดีหมายเลขแดงที่ ......................................................
ซึ่งศาลไดมีคําพิพากษา หรือคําสั่งริบทรัพยสินใหตกเปนของกองทุน ตามคําสั่งศาลลงวันที่ ...........................................................
เดือน ................................................พ.ศ. ..........................ขอมอบฉันทะให ....................................................................................
ตําแหนง ......................................................................ซึ่งเปนหัวหนาคณะ .........................................................คดีดังกลาวขางตนนี้
เปนผูรับเงินรางวัล ซึ่งขาพเจาผูมีรายชื่อตามแบบแนบหนังสือมอบฉันทะนี้มีสิทธิไดรับเต็มจํานวนตามระเบียบกองทุนปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในแบบแนบหนังสือมอบฉันทะนี้

คํารับรองผูรับมอบฉันทะ
ขาพเจา ...........................................................................ตําแหนง ......................................................................
สังกัด .................................................................................................................................................................................................
อยูบานเลขที่ ............................................ ตรอก/ซอย ...................................................... ถนน .......................................................
ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต ........................................................จังหวัด ...................................................
ยินยอมเปนผูรับมอบฉันทะรับเงินรางวัลจากกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด แทนผูมอบฉันทะ ตามรายชื่อในแบบแนบ
หนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ จํานวน ..................................... ราย และขาพเจามีความผูกพันที่จะนําเงินรางวัลดังกลาวนี้ไปจายใหแกผู
มอบฉันทะตามสิทธิตอไป
(ลงชื่อ) ................................................................................ผูรับมอบฉันทะ
(................................................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................................... พยาน
(................................................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................................... พยาน
( ................................................................................ )

๒๒๒
แบบ กท ป.ป.ส. ๓๔
กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด

แบบแนบหนังสือมอบฉันทะรับเงินรางวัลคดีทรัพยสิน
ตามหนังสือมอบฉันทะ ลงวันที่ .............. เดือน .................................... พ.ศ. ...............................

ลําดับที่

ชื่อ

ตําแหนง

สังกัด/ที่อยู

ลายมือชื่อผูมอบฉันทะ

หมายเหตุ

