
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542



มาตรา ๓ “ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า

(๑)  ความผดิเกีย่วกบัยาเสพติดตามกฎหมาย
ว่าดว้ย การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด หรือ
กฎหมายว่าดว้ย มาตรการในการปราบปราม
ผูก้ระทําความผดิเกีย่วกบัยาเสพติด

(๒) ความผดิเกีย่วกบัเพศตามประมวลกฎหมาย
อาญาเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการเป็นธุระจดัหา ล่อไป หรือ 
พาไปเพือ่การอนาจารหญิงและเด็ก ฯลฯ



(๓) ความผดิเกีย่วกบัการฉอ้โกงประชาชนตาม

ประมวลกฎหมายอาญา หรือความผดิตามกฎหมายว่า

ดว้ยการกูย้มืเงินทีเ่ป็นการฉอ้โกงประชาชน

“ความผดิมลูฐาน” 

(๔) ความผิดเกีย่วกบัการยกัยอก หรือ ฉอ้โกง หรือ
ประทุษรา้ยต่อทรพัยห์รือกระทําโดยทุจริตตาม
กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์ฯลฯ



(๕) ความผิดต่อตําแหน่งหนา้ที่ราชการ หรือความผิด
ต่อตําแหน่งหนา้ที่ในการยติุธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญาความผิดตาม กม.ว่าดว้ยความผิดของ
พนกังานในองคก์ารหรือหน่วยงานรฐัหรือทุจริตต่อ
หนา้ที่

“ความผดิมลูฐาน” 

(๖) ความผิดเกีย่วกบักรรโชก หรือรีดเอาทรพัยที์่
กระทําโดยอา้งอํานาจอั้งยี ่หรือซ่องโจรตามประมวล
กฎหมายอาญา



(๗) ความผิดเกีย่วกบัการลกัลอบหนศุีลกากรตามกฎหมาย ว่า
ดว้ยศุลกากร

(๘) ความผิดเกีย่วกบัการก่อการรา้ย ตามประมวล กฎหมาย

อาญา

(๙) ความผิดเก่ียวกบัการพนนัตาม กม.การพนนั เฉพาะ 

ความผิดเก่ียวกบั “ผูจ้ดั” ใหมี้การเลน่การพนนัโดยไม่ไดร้บั

อนุญาต และมีผูเ้ขา้เลน่หรือเขา้พนนัแตล่ะครั้งเกินกว่า 100 

คน หรือมีวงเงินในการกระทาํผิดเกินกว่า 10 ลา้นบาทข้ึนไป 

“ความผดิมลูฐาน” 



(๑๐) ความผดิเกีย่วกบัการเป็นสมาชิกอั้งยีต่ามประมวล

กฎหมายอาญา หรือการมีส่วนร่วม ในองค์กร

อาชญากรรมทีมี่กฎหมายกาํหนดเป็นความผดิ 

(๑๑) ความผดิเกีย่วกบัการรับของโจรตามประมวล

กฎหมายอาญา เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการช่วย จําหน่าย ซ้ือ รับ

จํานํา หรือรับไว้ด้วยประการใดซ่ึงทรัพย์ทีไ่ด้มาโดยการ

กระทาํความผดิอนัมีลกัษณะเป็นการค้า

“ความผดิมลูฐาน” 



“ความผดิมลูฐาน” 

(๑๒) ความผดิเกีย่วกบัการปลอมหรือการแปลงเงนิตรา 

ดวงตรา แสตมป์ และตัว๋ตาม ประมวลกฎหมายอาญาอนัมี

ลกัษณะเป็นการค้า

(๑๓) ความผดิเกีย่วกบัการค้าตามประมวลกฎหมายอาญา

เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการปลอม หรือ การละเมดิทรัพย์สินทาง

ปัญญาของสินค้า หรือความผดิตามกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการ

คุ้มครองทรัพย์สินทาง ปัญญาอนัมลีกัษณะเป็นการค้า



“ความผดิมลูฐาน” 

 (๑๔) ความผดิเกีย่วกบัการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอเิลก็ทรอนิกส์ 

หรือหนังสือเดินทางตาม ประมวลกฎหมายอาญาอนัมีลกัษณะเป็น

ปกติธุระหรือเพือ่การค้า

 (๑๕)ความผดิเกีย่วกบัทรัพยากรธรรมชาตหิรือส่ิงแวดล้อม โดยการ

ใช้ ยดึถือ หรือ ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการ

แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วย กฎหมาย

อนัมีลกัษณะเป็นการค้า



“ความผดิมลูฐาน” 

 (๑๖) ความผดิเกีย่วกบัการประทุษร้ายต่อชีวติหรือร่างกายจนเป็น

เหตุให้เกดิอนัตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา เพือ่ให้ได้

ประโยชน์ซ่ึงทรัพย์สิน

 (๑๗) ความผดิเกีย่วกบัการหน่วงเหน่ียวหรือกกัขังผู้อืน่ตามประมวล

กฎหมายอาญาเฉพาะ กรณเีพือ่เรียกหรือรับผลประโยชน์หรือเพือ่

ต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึง

 (๑๘)๑๓ ความผดิเกีย่วกบัการลกัทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิง

ทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยกัยอก ตามประมวลกฎหมายอาญา

อนัมีลกัษณะเป็นปกติธุระ _



“ความผดิมลูฐาน” 

 (๑๙) ความผดิเกีย่วกบัโจรสลดั ตามความผดิ กม.ว่าด้วยการปราบปรามโจร

สลดั ฯ

 (๒๐) ความผดิเกีย่วกบัความไม่เป็นธรรมการซ้ือขายหลกัทรัพย์ ตาม กม.ว่า

ด้วยหลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์ ฯ

 (๒๑) ความผดิเกีย่วอาวุธหรือเคร่ืองมืออปุกรณ์ของอาวุธทีใ่ช้หรืออาจนําไปใช้

ในการารบหรือการสงคราม ตาม กม.ว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์



“ความผดิมลูฐาน” 

 (๒๒) ความผดิ กม.เลอืกตั้ง ตาม ม.๕๓(๑) หรือ (๒) เกีย่วกบัการซ้ือ

เสียงฯ  เกีย่วกบั จดัทาํ ให้เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือประโยชน์

    อืน่ใด แก่บุคคล ชะมชน มูลนิธิ วดั สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์  

    หรือสถาบันอืน่ใด

 (๒๓) ความผดิตาม กม.ว่าด้วยการค้ามนุษย์ฯ

 (๒๔) ความผดิเกีย่วกบัการก่อการร้าย  ม.๑๖ การสนับสนุนให้เงนิ 

ทรัพย์สินฯ เพือ่สนับสนุนกจิกรรมใดๆ  เกีย่วกบัการก่อนการร้าย



หมวด ๑ บททัว่ไป
มาตรา ๕ บญัญติัไวว่้า ผูใ้ด
(๑) โอน  รบัโอน  หรือเปลีย่นสภาพทรพัยสิ์นที่
เกีย่วกบัการกระทําผิดเพือ่ซุกซ่อนหรือปกปิด

แหล่ง
ที่มาของทรพัยสิ์นนั้น หรือเพือ่ช่วยเหลือผูอ่ื้นไม่ว่า
ก่อน ขณะหรือหลงัการกระทําความผดิมิใหต้อ้งรบั
โทษ หรือรบัโทษนอ้ยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

(2)....



(2) กระทําดว้ยประการใดๆ เพือ่ปกปิดหรือ
อําพรางลกัษณะทีแ่ทจ้ริง การไดม้า แหล่ง
ทีต่ั้งการจําหน่าย การโอน การไดสิ้ทธิใดๆ 
ซ่ึงทรพัยสิ์นทีเ่กีย่วกบัการกระทําความผิด

         ผูน้ ั้นกระทําความผิดฐานฟอกเงิน
(เป็นความผิดทางอาญา ขอออกหมายจบั 
หรือแจง้ขอ้หาจบักมุได)้
 



หมวด ๑  บททัว่ไป

มาตรา ๗ บญัญติัไวว่้า ในความผิดฐานฟอก
เงินผูใ้ดกระทําการอย่างใดอย่างหนึง่
ดงัต่อไปนี้  ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบัตวัการ
ในความผิดนั้น
(๑)  สนบัสนุนการกระทําความผิดหรือ
ช่วยเหลือผูก้ระทําความผิดก่อนหรือขณะ
กระทําความผิด



(๒) จดัหา หรือใหเ้งิน หรือทรัพยสิ์น ยานพาหนะ หรือวตัถุใดๆ

หรือกระทาํการใดๆ เพ่ือช่วยใหผู้ก้ระทาํผดิหลบหนี หรือเพ่ือมิให้

ผูก้ระทาํความผดิถูกลงโทษ หรือเพ่ือใหไ้ดรั้บประโยชน์ในการกระทาํผดิ

      ผูใ้ดจดัหาหรือใหเ้งินหรือทรัพยสิ์น ท่ีพาํนกั หรือซ่อนเร้น เพ่ือช่วยบิ

เดา มารดา บุตร สามี ของตนใหพ้น้จาการจบักมุ ศาลจะไม่ลงโทษหรือ

ลงโทษนอ้ยกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนดไวส้าํหรับความผดินั้นเพียงใดกไ็ด้

กระทาํผดิ

      



 

แนวทางการขยายผล

โดยใชห้ลกัการสืบสวน

คดีอาญา ตาม ป.วิอาญา



     แนวทางขยายผลจบักมุ
การเร่ิมต้นขยายผลขั้นพืน้ฐาน  จากเทคนิคการซักถาม  การ

ค้นหาร่องรอย หาความสัมพนัธ์  อาศัยเทคนิค   หลกัการ
สืบสวน ตรวจค้น เพือ่จบักมุยดืทรัพย์

 การขยายผลจาก ผู้เสพ>ผู้ขาย>รายย่อย>รายกลาง>ราย
ใหญ่>ผู้สมคบ>ผู้ช่วยเหลอืสนับสนุน

การขยายผลใช้วธีิการสอบสวน เพือ่ขออนุมตัจิบักมุฯ

การใช้เคร่ืองมอืทางอเีลค็โทรนิคฯเพือ่รวบรวมหลกัฐานเช่น 
กล้องบันทกึเสียง ภาพ เคร่ืองดกัฟัง การใช้ตรวจพสูิจน์
หลกัฐาน ดเีอน็เอ ลายพมิพ์นิว้มอื ฯลฯ



ขยายจากผู้เสพไปรายย่อยรายกลางเพือ่ยดึทรัพย์
 ต้องแยกประเภทผู้เสพ เช่น แรงงาน วยัรุ่น กลุ่มไฮโซ ลูกคนรวย เพือ่

ซักถามข้อมูลให้แม่น ผู้ขายจะมีความต่างกนั

ตรวจและสอบประวตั ิ e cop  police ข้อมูล สภ ต้องให้รู้ว่าซ้ือมา
จากใคร ไม่ใช่ชายไทยไม่ทราบช่ือ ต้องมี่ตาํนิรูปพรรณ แหล่งซ้ือฯลฯ 

บัตรประชาชน บัตรเคดติ เอทเีอม็ สลปิ การใช้เงนิ เอกสารทั้งหมด ฯลฯ

 โทรศัพท์ จดเบอร์ ค้นหาเครือข่ายจาก mms email whatapp
facebook cctv program   Social-network มือ
ถอื รวมโน๊ดบุ๊ค คอมพวิเตอร์ ฯลฯ

หาร่องรอยความสัมพนัธ์ อืน่ จากรถ ส่ิงของเคร่ืองใช้ ทีท่าํงาน ทีพ่กั  
ฯลฯ  และอย่า ตรวจปัสสาวะ 

  



 รวบรวมข้อมูล ให้มากทีสุ่ด และให้รู้ว่า มีใครร่วมกลุ่ม ได้ยาเสพตดิมา

จากใคร หรือซ้ือมาจากใคร 

 สืบสวนผู้ขายรายย่อยต่อ ไปยงัรายกลาง ใช้วธีิการเช่นเดมิเน้นหา

ทรัพย์สิน เครือข่าย ตอย่างละเอยีดตรวจสอบสืบสวนหาประวตั ิจาก

สรรพกร ทีด่นิ ขนส่ง ธุรกจิการค้า ธนาคาร 

จดัทาํสํานวนการสืบสวน  ทาํหนังสือเสนอ เพือ่ให้ทาํการสอบสวน

พยานทีเ่กีย่วข้อง ความเป็นมาให้ละเอยีด

ขั้นวางแผนการจบักมุ   เช่น ล่อซ้ือ เข้าตรวจค้นจบักมุ ให้ กม ฟอกเงนิ 

กม มาตรการ กม อาญา  เข้ามาดาํเนินการ

 เมื่อมีการจบักมุ กส็ามารถเข้ายดึ อายดั ทรัพย์สิน ดาํเนินคดเีกีย่วกบั

ทรัพย์ต่อไป



การขยายผลเพ่ือยดึทรพัย ์อาจแบ่ง ได ้4 กรณี

1. ขยายจากคดีผูต้อ้งหาถูกออกหมายจบั (8 ฐานความผิด) 

และหลบหนีการประกนัชั้นตาํรวจ – อยัการ – ศาล ท่ียงั

ไม่ไดมี้การยดึอายดัทรพัย ์            : ขยายหาเครือข่าย - 

หาทรพัยสิ์น

2. ขยายจากคดีท่ี จบักุม ท่ีไม่ไดสื้บสวนหรือไม่มีการ

ตดิตามพฤตกิารณม์าก่อน : หารอ่งรอย-คน้หาขอ้มูล-

คน้หาทรพัยสิ์น

  



3. ขยายหาเครือข่ายจากคดทีีม่ีการ สืบสวน ตรวจค้น จบักมุ ผู้ต้องหา

ทีไ่ด้สืบสวนตดิตามพฤตกิารณ์มาโดยต่อเน่ือง มีข้อมูลมาก่อน ฯลฯ  

เช่น คดล่ีอซ้ือ   คดขีออนุมัตจิบักมุเพิม่เตมิโดยอาศัยหลกักฎหมาย  ป.

วอิาญา พ.ร.บ.มาตรการฯ ฟอกเงนิ : สืบสวนสอบสวน ตรวจค้น

จบักมุเครือข่าย-ค้นหาทรัพย์สินเพิม่เตมิเร่ิมต้น

4 เร่ิมใหม่สืบสวน–แหล่งข่าว–ผู้เสพฯลฯ : ทาํสํานวนสืบสวน



ผูท่ี้ถูกออกหมายจบัหลบหนีคน้จาก E-COP

1. หาประวตั ิความสมัพนัธจ์ากทุกแหลง่ คน้ทรพัยสิ์น 

บตัรประชาชน , บตัรขา้ราชการ,ทะเบียน 

2. ตรวจสอบท่ีดิน ส่ิงปลกูสรา้ง อสงัหาริมทรพัย์

3. การเงิน , ธนาคาร , หุน้ , สมาชิกสหกรณ ์, 

ประกนัสงัคม , 30 บาทรกัษาทุกโรค , บตัรเครดิต



4. หาทรัพย์สินได้ สรุปขอยดึและอายดัทรัพย์สินได้

5  หาเครือข่ายขออนุมัตอิอกหมายจับเพิม่เตมิ และ

ดาํเนินการเกีย่วกบัการฟอกเงนิได้อกีด้วย



ตอนที ่4 การขยายผลโดย

การใช้พระราชบัญญตัิ

วธีิพจิารณาคดยีาเสพตดิ พ.ศ.2550



มาตรา 7

ในกรณีจาํเป็นและเพ่ือประโยชนใ์นการดาํเนินการเจา้

พนักงานผูไ้ดร้บัอนุญาตเป็นหนังสือจาก ผบ.ตร. , เลขาธิการ 

ปปส. หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย        มีอาํนาจปฏิบตัิการอาํพราง

เพ่ือสืบสวนความผิดตาม กฎหมาย เก่ียวกบัยาเสพตดิ 

อาํพราง หมายความว่า การดาํเนินการทั้งหลายเพ่ือ

ปิดบงัสภาพหรือวัตถุประสงคข์องการดาํเนินการ โดยลวงผูอ่ื้น

ใหเ้ขา้ใจไปทางอ่ืน หรือเพ่ือมิใหรู้ค้วามจริงเก่ียวกับการปฏิบตัิ

ของเจา้พนกังาน

กรณีเร่งด่วนหรือมีเหตุอันสมควร ให้อ ําพรางเพ่ือ

สืบสวนไปก่อนแลว้รายงานตามวรรคหน่ึง

การกระทาํและพยานหลกัฐานท่ีไดม้าจากการอาํพรางใน

มาตราน้ี         ใหร้บัฟังเป็นพยานหลกัฐานได้



มาตรา 8

มีอาํนาจครอบครองหรือใหมี้การครอบครองยา

เสพติด ภายใต้การควบคุมทั้งภายในและภายนอก

ราชอาณาจกัร

ผู ้รับมอบอํานาจต้องคํา นึ ง ถึ งตําแหน่งการ

ครอบครองภายใต้การควบคุม หมายความว่า การ

ครอบครองยาเสพตดิชัว่คราว เพ่ือสง่ตอ่แก่ผูต้อ้งสงสยัว่า

กระทาํผิดซ่ึงอยู่ภายใตก้ารกาํกับ คาํสัง่ หรือการสะกด

รอยตดิตามของเจา้พนักงาน ทั้งน้ีการส่งตอ่นั้น ใหร้วมถึง

การนํา เข้าหรือส่งออก เ พ่ือการส่งต่อในหรือนอก

ราชอาณาจกัรดว้ย 

(รบัฟังเป็นพยานหลกัฐานได)้



มาตรา 10

กรณีจาํเป็นและเพ่ือประโยชน ์ขอรอ้งเจา้พนักงานตาม

ก ฎ ห ม า ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ด ํ า เ นิ น ก า ร ใ ห้ ไ ด้ ม า ซ่ึ ง

ขอ้มูลคอมพิวเตอร ์เพ่ือใชเ้ป็นพยานหลกัฐาน



พระราชบญัญตัวิิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ พ.ศ.2550

การสอบสวน
มาตรา 7

ยาเสพติด ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึ งพนักงานสอบสวนได้ยึดไว ้                   

และอา้งว่าเป็นยาเสพติด ใหส้่งภายใน 3 วนั นับแต่เวลาท่ียดึเพื่อตรวจพิสูจน ์เวน้เหตุ

สุดวิสยัใหบ้นัทึกไวใ้นสาํนวน

การพิจารณา

มาตรา 12

จาํเลยจงใจไม่มาศาลหรือหลบหนี ศาลมีอํานาจสืบสวนพยานหลักฐาน

ลบัหลงัได ้แตต่อ้งใหโ้อกาสทนายจาํเลย ถามคา้น และนาํสืบหกัลา้ง

มาตรา 13 

ถา้จาํเลยรับสารภาพในชั้นพิจารณาตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาโดยไม่นาํสืบ

ตอ่ไปก็ได ้เวน้แตส่งสยัจาํเลยไม่กระทาํผิดหรอืขอ้หาท่ีรบัสารภาพโทษอยา่งสูงสุดจาํคุก

ตลอดชีวิต หรือโทษหนักกว่าน้ี ศาลตอ้งรบัฟังพยานหลกัฐานจนกว่าจะพอใจว่าจาํเลย

ไดก้ระทาํผิดจรงิ



การบงัคบัโทษปรบั มาตรา 21

ถา้ศาลลงโทษปรบัใหอ้ยัการรอ้งศาลใหอ้อกหมายบงัคบั

คดี แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีบังคบัคดี  ดาํเนินการ ยึด อายดัทรพัยสิ์น 

แทนค่าปรบัได้

ให ้ปปส. มีอาํนาจตรวจสอบทรพัยสิ์น และถือเป็นเจา้หน้ี

อายุความมาตรา 22

โทษประหารชีวิตหรือจาํคกุตลอดชีวิต

ถา้ไม่ฟ้องและไดต้ัวมายังศาล ภายใน 30 ปี ขาดอายุ

ความ

ถา้ฟ้องแลว้ วิกลจริต ศาลสัง่งดพิจารณา หรือหลบหนี 

อายุความ 30 ปีเช่นกนั



กฎกระทรวง  

ว่าด้วยการปฏิบัตกิารอาํพรางเพือ่สืบสวนความผดิ                             

ตามกฎหมายเกีย่วกบัยาเสพตดิ  พ.ศ.2555

ดงัน้ัน  การล่อซ้ือ ถอืเป็นการอาํพรางต้องมหีลกัฐานการขอ

อนุญาต หากไม่ทาํจะถูกนําไปเป็นประเดน็ในการต่อสู้คดี



กฎกระทรวง  ว่าดว้ยการปฏิบตักิารอาํพราง (12 มี.ค. 2555)

ข้อ 1 ผู้มอีาํนาจอนุญาต  (อาํพราง ม.7)

-  ผบ.ตร.

-  เลขาฯ ปปส.

-  ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย

ข้อ 2 การปฏิบัตกิารนีเ้ป็นเร่ืองลบั

ข้อ 3 การอาํพรางในกฎกระทรวง ได้แก่

(1) แทรกซึม หรือฝังตัว เข้าไปในเครือข่าย หรือองค์กรอาชญากรรมยา

เสพตดิ อย่างต่อเน่ืองและเป็นระยะเวลานาน

(2) การล่อซ้ือหรือการปฏิบัตกิารอาํพราง อย่างหน่ึงอย่างใดเป็นการคร้ัง

คราว ช่ัวระยะเวลาหน่ึง

(3)  การล่อซ้ือยาเสพติด หรือปฏิบัติการอําพรางอย่างหน่ึงอย่างใด ซ่ึง

สามารถดาํเนินการได้แล้วเสร็จในคราวเดยีว



ข้อ 4 ให้ผู้ขออนุญาต ขออนุญาตอําพรางโดยทําเป็นหนังสือต่อผู้ มีอํานาจ

อนุญาต และระบุเหตุผล ความจําเป็นและแผนงานหรือวิธีการ  รวมระยะเวลา

ในการดําเนินการและอืน่ๆ

(ทาํตามแบบเลขาฯ ปปส. กาํหนด)

ข้อ 5 ผู้ได้รับอนุญาตครอบครองยาเสพติด ตามมาตรา 8 มีความจําเป็น

ต้องปฏิบัติการอาํพราง ให้ถือว่าผู้น้ันได้รับอนุญาตอาํพราง



กฎกระทรวง  ว่าดว้ยการปฏิบตักิารอาํพรางเพ่ือสืบสวนความผิด

ตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพตดิ  พ.ศ.2555 (12 มี.ค. 2555)

ข้อ 6 ผู้มอีาํนาจอนุญาต

(1) ผู้ขอเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายยาเสพติด ถ้าเป็นพลเรือน                   

ต้องได้รับการรับรองจาก ผอ.สํานัก หรือเทยีบเท่า

(2)  ผู้ขอเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายยาเสพติด ถ้า เ ป็นทหาร 

ต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่า

ขึน้ไป

(3)  ผู้ขอ เ ป็นพนักงานฝ่ายปกครอง ต้องได้ รับการรับรองจาก

ผู้บังคบับัญชาตั้งแต่นายอาํเภอหรือเทยีบเท่าขึน้ไป

(4) ผู้ขอเป็นตํารวจต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาตําแหน่ง

ตั้งแต่ ผบก.หรือเทยีบเท่าขึน้ไป



ข้อ 7 อนุญาตพิจารณาเพียง 8 ฐานข้อหา ประกอบข้อมูลอันควรเช่ือว่าจะได้

ข้อมูลหรือพยานหลกัฐาน และจําเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง ต่อไปนี้

(1) เพื่อสืบสวนรายสําคัญหรือผู้ เกี่ยวข้อง เน่ืองจาก มีข้อมูลเกี่ยวกับ

พฤตกิารณ์พอสมควร

(2) สืบสวนจับกุมยาก หรืออาจเกิดภยันตราย หรือความเสียหายจากการ

ปฏิบัตหิน้าที ่หรือ

(3) เพือ่ประโยชน์ในการขยายผลจับกมุ ผู้อยู่เบือ้งหลงั

ข้อ 8 ให้ ผบ.ตร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุญาตในสังกดั ตร.,  เลขาฯ ปปส. 

หรือผู้ได้รับมอบหมาย อนุญาตในสังกดั ปปส.



ข้อ 9 ผู้ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ต า ม ข้ อ  8  มี อํ า น า จ อ นุ ญ า ต ป ฏิ บั ติ ก า ร อํ า พ ร า ง 

ต้องมตีาํแหน่ง  ดงันี้

( 1 )  ข้ า ร า ช ก า ร ตํ า ร ว จ ตั้ ง แ ต่  ผ บ ช .  ห รื อ ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ตั้ ง แ ต่ 

รอง เลขาฯ ปปส .หรือเทียบเท่ามีอํานาจอนุญาตปฏิบัติการอําพราง ตามข้อ 6(1) 

(กฎกระทรวง ข้อ 3)

(2) ข้าราชการตํารวจตั้งแต่ ผกก. หรือ ผอ.กอง หรือเทียบเท่า มีอํานาจอนุญาต

ปฏิบัตกิารอาํพราง ตามข้อ 6 (2)  (3)

ข้อ 10 อนุญาตแล้วแจ้งผู้ขอโดยเร็ว ตามแบบที ่ปปส. กาํหนด

ข้อ 11 ต้องทําหนังสือประกอบการอําพรางตามสมควร แจ้งขอไปยังหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง เพือ่จัดทาํเอกสารหรือหลกัฐาน นําไปใช้ได้เท่าทีจ่ําเป็น



ข้อ 12 ต้องดาํเนินการตามเวลาทีอ่นุญาต อาจขอเพิม่เวลาได้

ข้อ 13 ผู้ ไ ด้ รับอนุญาต ยุติ  ก่อนครบกําหนดระยะเวลาไ ด้ รับอนุญาต 

เมือ่ปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหน่ึง

(1) บรรลุวตัถุประสงค์แล้ว

(2) ความจําเป็น หรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือไม่มีความจําเป็น

อกีต่อไป

(3) ผู้มอีาํนาจส่ังให้ยุตแิละแจ้งผู้ขอแล้ว

ข้อ 14  เมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว หรือยุติตามข้อ 13 ต้องรายงานผลการ

ดาํเนินการภายใน 3 วนั นับแต่เสร็จหรือยุติ



ข้อ 15 ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน และมีเหตุอันควร ให้เจ้าพนักงานมี

อํานาจปฏิบัติการอําพรางไปก่อนโดยไม่ต้องได้รับอนุญาต และ

รายงานโดยระบุ                   ความจําเป็นเร่งด่วน และเหตุผลอัน

สมควร ต่อผู้มีอํานาจอนุญาตโดยเร็ว ไม่เกิน 3 วัน นับแต่เร่ิมอํา

พราง หากไม่เสร็จให้ดาํเนินการขออนุญาตทนัททีีท่าํได้



ข้อ 16 ผบ.ตร. หรือเลขาฯ ปปส. แต่งตั้งนายทะเบียนเพือ่ดําเนินการ ดังนี้

(1) จัดทาํระบบข้อมูลการขอ การอนุญาต การรายงาน

(2)ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการควบคุม               

และตรวจสอบ การใช้อาํนาจ

(3) รวบรวมจัดเกบ็เอกสาร

(4) จัดทํารายงานผลประจําปี รายงานต่อ ผบ.ตร หรือเลขาฯ ปปส. 

รายงานข้อเทจ็จริง ปัญหาอุปสรรค ปริมาณผลสําเร็จ

(5) เสนอความเห็นต่อ ผบ.ตร. หรือเลขาฯ ปปส. เพื่อประโยชน์ต่อ

การควบคุมและตรวจสอบการอาํพราง

(6) ทาํหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย



กฎกระทรวง 

ว่าด้วยการครอบครองและให้มกีารครอบครองยาเสพตดิ ภายใต้การ

ควบคุม เพือ่การสืบสวนความผดิตามกฎหมายเกีย่วกบัยาเสพตดิ 

พ.ศ.2555

ออก 12 มนีาคม 2555 

การขอครอบครองยาเสพตดิเพือ่นําไปขยายผล ต้องได้รับอนุญาต



ข้อ 3 ผู้ขออนุญาตครอบครอง ถ้าเป็นตํารวจต้องเป็นระดับสารวตัรขึน้ไป

ข้อ 4 ทาํหนังสือ พร้อมเหตุผลตามความจําเป็น (ตามแบบ)

ข้อ 5 ผู้อนุญาต

(4) ถ้าเป็นข้าราชการตํารวจ ต้อง ผบก. หรือเทยีบเท่าขึน้ไป

ข้อ 6 กาํหนดลกัษณะยาทีจ่ะครอบครอง

ข้อ 7 หลกัพจิารณาการอนุญาต

ข้อ 8-9 การแจ้งคาํส่ัง

ข้อ 10-19 การดําเนินการ (รายละเอยีดวธีิปฏิบัติ)



กฎกระทรวง 

กาํหนดคดคีวามผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิทีพ่นักงานสอบสวนต้อง

สงสัยของทีอ้่างว่าเป็นยาเสพตดิและได้ยดึไว้ไปตรวจพสูิจน์ 

พ.ศ.2555



(1) ยาเสพตดิประเภท 1 

(ก) เฮโรอนี 1 กก. ขึน้ไป

(ข) เมทแอมเฟตามนี 10,000 เมด็ขึน้ไป  หรือ 1 กก. ขึน้ไป

(ค) เมทิลลนีไดออกซีแอมเฟตามีน ตั้งแต่ 1,000 เมด็ ขึน้ไป หรือ 250 กรัม

ขึน้ไป

(2) ยาเสพตดิประเภท 2

(ก) โดคาอนี 1 กก.ขึน้ไป

(ข) ฝ่ิน 10 กก.ขึน้ไป

(3) วัตถุออกฤทธ์ิประเภท 2

(ก) มดิาโซแลม 500 เมด็ ขึน้ไป หรือ 100 กก. ขึน้ไป

(ข) คีตามนิ นํา้หนัก 1 กก. ขึน้ไป หรือ 1 ลติร ขึน้ไป
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