
บรรยายโดยรรยายโดย

รรมการตรวจสอบทรัพยสิน สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 , ที่ปรึกษาสํานักงาน ป.ป.ส.

รยบรรยายหลักสูตร บตส. , ผกก.หลักสูตรสารวัตร วิทยาลัยการตํารวจ
กษาผูบริหาร ฯ และ ที่ปรึกษากรรมการสงเสริม ฯ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม



ประวัติรับราชการของผูบรรยาย
2516-2519 ผูบังคบัหมวดโจมตี ตํารวจตระเวนชายแดน 

ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ จว.นาน 

2519-2523 หัวหนาแผนก 1  กองบงัคับการตํารวจ

ตระเวนชายแดนภาค 3 

2523-2524  สารวัตรปกครองปองกนั สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมอืงพะเยา 

2524-2527 สารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานตีํารวจ

ภูธรอําเภอเมืองเชียงใหม

2527-2531 สารวัตรใหญสถานตีํารวจภูธรอําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม



ประวัติรับราชการของผูบรรยาย
2531-2533 สารวัตรใหญสถานตีํารวจภูธรอําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม

2533-2535 รองผูกํากับการสืบสวนสอบสวน

กองบญัชาการตํารวจภูธร 3

2535-2537 ผูกํากบัการกําลังพล กองบงัคับการ

อํานวยการ กองบญัชาการตํารวจภูธร 3

2537-2539 ผูกํากบัการ 1 กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 5

2539-2544  รองผูบังคับการ กองบงัคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 5

30 พ.ค. 2544 – 30 ก.ย. 2544 : ไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูบังคับ

การตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา



ประวัติรบัราชการของผูบรรยาย
1 ต.ค. 2544 – 30 ก.ย. 2546 : ผูบังคบัการตํารวจภูธรจังหวดัเชียงราย

1 ต.ค. 2546 – 13 ก.พ. 2547 : ผูชวยผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5
14 ก.พ. 2547 – 30 ก.ย. 2548 :  รองผูบญัชาการตํารวจภูธรภาค 5

1 ต.ค. 2548 – 30 ก.ย. 2549 : ผูบัญชาการ (ประสานงานสํานักนายกรัฐมนตร)ี
1 ต.ค. 2549 - 29 เม.ย. 2550 : ผูบัญชาการ (หัวหนางานดานยุทธศาสตร)

30 เม.ย. 2550 -31 พ.ค.2551 :  ไดรับการแตงตั้งเปนจเรตํารวจ (สบ 8)

1 ม,ิย. 2551  - 31 ต.ค.2551      :    ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค  4

หลังเกษียร    ที่ปรึกษา  ผูบริหาร มช. , ที่ปรึกษากรรมการสงเสริม มช.

ที่ปรึกษา  ป.ป.ส. , อนกุรรมการตรวจสอบทรัพยสิป.ป.ส.ภาค 5

ธุรกิจสวนตวั : หอพกั  , ปมแกส LPG ,  สนามฟตุบอลฟตุซอล   



ชีวิตรับราชการผานทั้งงาน ปองกัน ปราบปราม
สืบสวน สอบสวน อํานวยการ อาจารย

• รับโลรางวัล หนังสือชมเชย ประกาศเกียรติคุณ กวา  ๓๐ รางวัล 
อาทิ

• โลปองกนัอาชญากรรมดี   สาํนักงานดีเดน  ตํารวจมีวนิยัดีเยียม
• ศิษยเกาบุญวาทวิทยาลัยดีเดน   
• ศิษยเการัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดเีดนศ
• ศิษยเกามหาวิทยาลัยเชียงใหมดีเดน

• โลเกียรติยศจากสมาคม  หนวยงาน ทั้งในหนวยงาน ตร. และ
หนวยงานอืน่ๆ



เกียรติประวัติงานดานยาเสพติดเกียรติประวัติงานดานยาเสพติด
2529 - หนังสือชมเชย ปราบปรามยาเสพติด จากกองทัพ ภาคที่ 3

- หนังสือชมเชย การปองกันการแพรระบาดโครงการไทย –นอรเวย, ปปส.,
2534 - หนังสือชมเชยจาก Havold R.Hockenzie “ ปราบปรามยาเสพติดดีเดน ”

- ประกาศเกียรติคุณดีเยี่ยมจากD.E.A.“ในฐานะสืบสวนจับกุมยาเสพติดดีเดน”
- ประกาศเกียรติคุณดีเดนจาก ผบช.ภ.3  “ ในฐานะปฏิบัติงานดีเดน ”

2543 - ประกาศชมเชยการปฏิบัติงานใน ศอ.ปน. “ การปองกันยาเสพติดดีเดน ”
จาก กองทัพภาคที่ 3  

- หนังสือชมเชยการปฏิบัติงานในฐานะ “ ปองกันปราบปรามยาเสพติดดีเดน ”
จาก เลขาธิการ ป.ป.ส.

- ประกาศเกียรติคุณจากผบ.ตร.“ในฐานะปองกันยาเสพติดดีเดนประจําป 2543”
2544 - โลปราบปรามยาเสพติดดีเดน จากฯพณฯนายกรัฐมนตรี (25 มิถนุายน 2544)
2545 - ไดรับเกียรติบัตรจากสภาวัฒนธรรม จว.เชียงราย “มีผลงานดีเดนสาขาพัฒนา

บุคลากรพัฒนางาน บําบัดทุกข บํารุงสุข ใหกบัประชาชน”
2546 - ไดรับโล “นักรบพลังแผนดิน” และโล “องคกรยอดเยี่ยม”ดานการปราบปราม

ปรามยาเสพติด  1 ในประเทศไทย  จาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี

2529 - หนังสือชมเชย ปราบปรามยาเสพติด จากกองทัพ ภาคที่ 3
- หนังสือชมเชย การปองกันการแพรระบาดโครงการไทย –นอรเวย, ปปส.,

2534 - หนังสือชมเชยจาก Havold R.Hockenzie “ ปราบปรามยาเสพติดดีเดน ”
- ประกาศเกียรติคุณดีเยี่ยมจากD.E.A.“ในฐานะสืบสวนจับกุมยาเสพติดดีเดน”
- ประกาศเกียรติคุณดีเดนจาก ผบช.ภ.3  “ ในฐานะปฏิบัติงานดีเดน ”

2543 - ประกาศชมเชยการปฏิบัติงานใน ศอ.ปน. “ การปองกันยาเสพติดดีเดน ”
จาก กองทัพภาคที่ 3  

- หนังสือชมเชยการปฏิบัติงานในฐานะ “ ปองกันปราบปรามยาเสพติดดีเดน ”
จาก เลขาธิการ ป.ป.ส.

- ประกาศเกียรติคุณจากผบ.ตร.“ในฐานะปองกันยาเสพติดดีเดนประจําป 2543”
2544 - โลปราบปรามยาเสพติดดีเดน จากฯพณฯนายกรัฐมนตรี (25 มิถนุายน 2544)
2545 - ไดรับเกียรติบัตรจากสภาวัฒนธรรม จว.เชียงราย “มีผลงานดีเดนสาขาพัฒนา

บุคลากรพัฒนางาน บําบัดทุกข บํารุงสุข ใหกบัประชาชน”
2546 - ไดรับโล “นักรบพลังแผนดิน” และโล “องคกรยอดเยี่ยม”ดานการปราบปราม

ปรามยาเสพติด  1 ในประเทศไทย  จาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี



การปะทะขบวนการผูคายาเสพติดถึง 4 ครัง้

ป 2531 นาํกําลังปะทะกําลังขุนสา ในการลอ
ซื้อเฮโรอีน จับกุมผูตองหาพรอมของกลาง 72 
แทง ฝายผูคาเสียชีวิต 1 นาย เจาหนาที่ตํารวจ
บาดเจ็บ 2 นายไดเงิน ป.พ.ผ. 800 บาท

ป 2533 นาํกําลังปะทะขบวนการคา

ยาเสพติด จับกุมผูตองหาพรอมของกลาง 40 
แทง ฝายผูคาเสียชีวิต 1 นาย เจาหนาที่ตํารวจ
ปลอดภัย ไดเงิน ป.พ.ผ. 850 บาท ป 2544 นาํกําลังปะทะผูที่มีหมายจับที่

หลบหนีคดียาเสพติด ฝายผูคาเสียชีวิต 3 
นาย เจาหนาที่ตํารวจบาดเจ็บ 2 นาย  ไดเงิน 
ป.พ.ผ. 1,640 บาท

ป 2545 นาํกําลังไปชวยเหลือกองกําลังที่

ปะทะกับ พ.ท.ยี่เซ จนไดรับบาดเจ็บจาก
การสูรบ ไดรับเงิน พ.ส.ร. 1,640 บาท



แนวทางการบรรยายแนวทางการบรรยาย

ตอนที่ 1 แนวทางการสอบสวนขยายผล ตาม พ.ร.บ.

มาตรการในการปราบปราม พ.ศ.2534

ตอนที่ 2 แนวทางการสอบสวนคดียึดทรัพย

ตอนที่ 3 แนวทางการขยายผล  เพื่อจับกุมและยึด  

ทรัพยสิน เพิ่มเติม

ตอนที่ 4 กรณีศึกษา

ตอนที่ตอนที่  11  แนวทางการสอบสวนขยายผลแนวทางการสอบสวนขยายผล  ตามตาม  พพ..รร..บบ..

มาตรการในการปราบปรามมาตรการในการปราบปราม  พพ..ศศ.2534.2534

ตอนที่ตอนที่  2 2 แนวทางการสอบสวนคดียึดทรัพยแนวทางการสอบสวนคดียึดทรัพย

ตอนที่ตอนที่  3 3 แนวทางการขยายผลแนวทางการขยายผล    เพื่อจับกุมและยึดเพื่อจับกุมและยึด    

ทรัพยสินทรัพยสิน  เพิ่มเติมเพิ่มเติม

ตอนที่ตอนที่  44  กรณีศึกษากรณีศึกษา





“หากไมมผีูจําหนายรายยอย รายกลาง ใน
พื้นที่คงไมมีนายทุนหรอืพอคารายใหญจะมา

ขายปลีกเสียเอง”
พอคานายทนุจะกลวั..การยดึทรัพยสนิ

มากกวาถูก.....จับกุม

““หากไมมผีูจําหนายรายยอยหากไมมผีูจําหนายรายยอย  รายกลางรายกลาง  ในใน
พื้นที่คงไมมีนายทุนหรอืพอคารายใหญจะมาพื้นที่คงไมมีนายทุนหรอืพอคารายใหญจะมา

ขายปลีกเสียเองขายปลีกเสียเอง””
พอคานายทนุจะกลวัพอคานายทนุจะกลวั....การยดึทรัพยสนิการยดึทรัพยสนิ

มากกวาถูกมากกวาถูก..........จับกุมจับกุม

แนวทางการสบืสวนสอบสวน
ขยายผลในคดยีาเสพติด
แนวทางการสบืสวนสอบสวน
ขยายผลในคดยีาเสพติด



วิธกีารสอบสวนขยายผลวิธีการสอบสวนขยายผลวิธีการสอบสวนขยายผล
--การสอบสวนขยายผลโดยอาศัยการสอบสวนขยายผลโดยอาศัย  
พพ..รร..บบ..มาตรการมาตรการ  พพ..ศศ..25342534

--การสอบสวนขยายผลโดยอาศยัการสอบสวนขยายผลโดยอาศยั
  หลักการสอบสวนคดีอาญาหลักการสอบสวนคดีอาญา  

แนวทางการขยายผลแนวทางการขยายผล

--การใชกฎหมายฟอกเงินการใชกฎหมายฟอกเงิน
ปป  25422542



วัตถุประสงคของมาตรการสมคบวัตถุประสงคของมาตรการสมคบ

มาตรา 6 บัญญตัไิววา ผูใดกระทาํการอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองระวางโทษเชนเดียวกับ
ตัวการในความผิดนั้น

1. สนับสนุนหรือชวยเหลือผูกระทําความผิดกอน
หรือขณะกระทําความผิด

2. จัดหาหรอืใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ 
สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชน หรอื
ใหความสะดวกแกการกระทําความผิด หรือเพื่อมิให
ผูกระทําผิดถูกลงโทษ 

11..  สนับสนุนหรือชวยเหลือผูกระทําความผิดกอน
หรือขณะกระทําความผิด

2.2. จัดหาหรอืใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ 
สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชน หรอื
ใหความสะดวกแกการกระทําความผิด หรือเพื่อมิให
ผูกระทําผิดถูกลงโทษ 



3. จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่ประชุม ที่พํานัก 
หรือที่ซอนเรน เพื่อชวยเหลือหรือใหความสะดวกแก
ผูกระทําความผิด หรือเพื่อชวยใหผูกระทําความผิด
พนจากการจับกุม

4. รับเงิน ทรัพยสิน หรอืประโยชนอื่นใดจาก
ผูกระทําความผิดเพือ่ประโยชนหรือใหความสะดวก
แกผูกระทําความผิด หรอืเพื่อมิใหผูกระทําความผิด
ถูกลงโทษ

3.3.  จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ที่ประชุม ที่พํานัก 
หรือที่ซอนเรน เพื่อชวยเหลือหรือใหความสะดวกแก
ผูกระทําความผิด หรือเพื่อชวยใหผูกระทําความผิด
พนจากการจับกุม

4.4. รับเงิน ทรัพยสิน หรอืประโยชนอื่นใดจาก
ผูกระทําความผิดเพือ่ประโยชนหรือใหความสะดวก
แกผูกระทําความผิด หรอืเพื่อมิใหผูกระทําความผิด
ถูกลงโทษ

วัตถุประสงคของมาตรการสมคบวัตถุประสงคของมาตรการสมคบ



วัตถุประสงคของมาตรการสมคบวัตถุประสงคของมาตรการสมคบ

5. ปกปด ซอนเรน หรือเอาไปเสียซึ่งยาเสพติดหรอื
วัตถุใด ๆ ที่ใชในการกระทําความผิด เพื่อชวยเหลือ
ผูกระทําความผิด

6. ชี้แนะหรือติดตอบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการ
กระทําความผิด

5.5.  ปกปด ซอนเรน หรือเอาไปเสียซึ่งยาเสพติดหรอื
วัตถุใด ๆ ที่ใชในการกระทําความผิด เพื่อชวยเหลือ
ผูกระทําความผิด

6.6. ชี้แนะหรือติดตอบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการ
กระทําความผิด



วัตถุประสงคของมาตรการสมคบวัตถุประสงคของมาตรการสมคบ

......
ผูใดจัดหาหรอืใหเงินหรือทรัพยสิน ที่พํานักหรือ

ที่ซอนเรนเพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามี หรอืภริยา
ของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้น
หรือลงโทษผูนั้นนอยกวากฎหมายกําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได

ผูใดจัดหาหรอืใหเงินหรือทรัพยสิน ที่พํานักหรือ
ที่ซอนเรนเพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามี หรอืภริยา
ของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้น
หรือลงโทษผูนั้นนอยกวากฎหมายกําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได



วัตถุประสงคของมาตรการสมคบวัตถุประสงคของมาตรการสมคบ

มาตรา 8 บัญญัติไววา “ผูใดสมคบโดยการตกลง-
กันตั้งแตสองคนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ผูนั้นสมคบกันกระทําความผิดเกีย่วกับ
ยาเสพติด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ

ถาไดมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะ
เหตุที่ไดมีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผูสมคบกันนั้น
ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น”

มาตรา 8 บัญญัติไววา “ผูใดสมคบโดยการตกลง-
กันตั้งแตสองคนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ผูนั้นสมคบกันกระทําความผิดเกีย่วกับ
ยาเสพติด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ

ถาไดมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะ
เหตุที่ไดมีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผูสมคบกันนั้น
ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น”



หมายความวา การแสดงออกซึ่งความตกลงที่จะกระทํา
ผิดรวมกนั การสมคบแมยังไมไดกระทําความผิดตามที่ตกลง
กันก็เปนความผิดตามมาตรานี้แลว ตัวอยางเชน นาย ก. และ 
นาย ข. ตกลงกันทีจ่ะซื้อยาบาจากทางภาคเหนือ เพื่อที่จะสงไป
จําหนายยังภาคอีสาน เพียงเทานี้กม็ีความผิดสําเร็จตาม
มาตรานี้แลว
ความผิดฐานสมคบ เปนเพียงตกลงใจที่จะกระทําผิด
เทานัน้ก็เปนความผิดแลว การตกลงกนันั้นมิใชวาจะมาประชุม
หรือหารือกันโดยไมไดตกลงอะไรเลย หรือตกลงกันไมได 
หรือไมรูวาตกลงกันอยางไร

หมายความวา การแสดงออกซึ่งความตกลงที่จะกระทํา
ผิดรวมกนั การสมคบแมยังไมไดกระทําความผิดตามที่ตกลง
กันก็เปนความผิดตามมาตรานี้แลว ตัวอยางเชน นาย ก. และ 
นาย ข. ตกลงกันทีจ่ะซื้อยาบาจากทางภาคเหนือ เพื่อที่จะสงไป
จําหนายยังภาคอีสาน เพียงเทานี้กม็ีความผิดสําเร็จตาม
มาตรานี้แลว
ความผิดฐานสมคบ เปนเพียงตกลงใจที่จะกระทําผิด
เทานัน้ก็เปนความผิดแลว การตกลงกนันั้นมิใชวาจะมาประชุม
หรือหารือกันโดยไมไดตกลงอะไรเลย หรือตกลงกันไมได 
หรือไมรูวาตกลงกันอยางไร

สมคบสมคบ



มาตรการริบทรัพยสนิมาตรการริบทรัพยสนิ
แบงไดเปน 2 ประเภท คือ แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

 การริบทรัพยสินของกลางในคดียาเสพติด  การริบทรัพยสินของกลางในคดียาเสพติด
 การริบทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
  การริบทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด



การริบทรัพยสินของกลางการริบทรัพยสินของกลาง

 ในมาตรา 30 ระบุไววา บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช 
ยานพาหนะ เครื่องจกัรกล หรือทรัพยสินอื่นใดที่ใช
ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือใช
เปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีไวเพื่อใชในการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ใหริบเสียทั้งสิ้น ไมวา
จะมผีูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไมก็ตาม

  ในมาตรา 30 ระบุไววา บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช 
ยานพาหนะ เครื่องจกัรกล หรือทรัพยสินอื่นใดที่ใช
ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือใช
เปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีไวเพื่อใชในการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ใหริบเสียทั้งสิ้น ไมวา
จะมผีูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไมก็ตาม



การริบทรัพยสินของกลางการริบทรัพยสินของกลาง

 ทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด เชน ยานพาหนะที่ใชขนยาเสพติด สวน
ทรัพยสินที่เอือ้อํานวยในการกระทําความผิด คือ

  ทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด เชน ยานพาหนะที่ใชขนยาเสพติด สวน
ทรัพยสินที่เอือ้อํานวยในการกระทําความผิด คือ

-ทรัพยสินที่ใชในการกระทําความผิด
-ทรัพยสินที่ใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทํา
 ความผิด
-ทรัพยสินที่มีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด

--ทรัพยสินที่ใชในการกระทําความผิด
-ทรัพยสินที่ใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทํา
 ความผิด
-ทรัพยสินที่มีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด



 ม.19 ทรัพยสินเกี่ยวเนื่องกับยาเสพตดิ ม.19 ทรัพยสินเกี่ยวเนื่องกับยาเสพตดิ
 หมายถึง เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับมาเนื่องจากการ
กระทําความผิดเกีย่วกับยาเสพติด และใหรวมถึงเงิน
หรือทรัพยสินที่ไดมาโดยการใชเงินหรือทรัพยสิน
ดังกลาวซื้อหรือกระทําไมวาดวยประการใด ๆ ใหเงินหรือ
ทรัพยสินนั้นเปลี่ยนสภาพไปจากเดมิไมวาจะเปลี่ยน
สภาพกี่ครั้ง และไมวาเงินหรือทรัพยสินนั้นจะอยูในความ
ครอบครองของบุคคลอื่นโอนไปเปนของบุคคลอื่น หรือ
ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบคุคลอื่นก็
ตาม ใหรวมถึงทรพัยสินตาม ม. 22 วรรคทายดวย

  หมายถึง เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับมาเนื่องจากการ
กระทําความผิดเกีย่วกับยาเสพติด และใหรวมถึงเงิน
หรือทรัพยสินที่ไดมาโดยการใชเงินหรือทรัพยสิน
ดังกลาวซื้อหรือกระทําไมวาดวยประการใด ๆ ใหเงินหรือ
ทรัพยสินนั้นเปลี่ยนสภาพไปจากเดมิไมวาจะเปลี่ยน
สภาพกี่ครั้ง และไมวาเงนิหรือทรัพยสินนั้นจะอยูในความ
ครอบครองของบุคคลอื่นโอนไปเปนของบุคคลอื่น หรือ
ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลอื่นก็
ตาม ใหรวมถึงทรพัยสินตาม ม. 22 วรรคทายดวย



หมวด ๒  คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินหมวด ๒  คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน

 มาตรา 22  ในการตรวจสอบทรัพยสินถาผูตรวจสอบ
หรือผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินไมสามารถแสดงหลักฐาน
ไดวา ทรัพยสินที่ถูกตรวจสอบไมเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือไดรับโอนทรัพยสินนั้นมาโดยสุจริต
และมีคาตอบแทน   หรือ  เปนทรัพยสินที่ไดมาตามสมควรทาง
ศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณ ใหคณะกรรมการสั่งยึด
หรือ อายัดทรัพยสินนั้นไวจนกวาจะมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี 
ซึ่งตองไมชากวาหนึ่งปนับแตวันยึดหรืออายัด หรือจนกวาจะมี
คําพิพากษาถึงที่สุดใหยกฟองในคดีที่ตองหานั้น....



หมวด ๒  คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินหมวด ๒  คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน

 มาตรา 22 วรรคสาม  
เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวแลวใหคณะ-

กรรมการจัดใหมีการพิสูจนตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว และในกรณีที่
ผูถูกตรวจสอบ หรือผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินสามารถ
พิสูจนตามวรรคหนึ่งได ก็ใหคืนทรัพยสินแกผูนั้น     แตถาไม
สามารถพิสูจนไดใหถือวาการยึด หรืออายัดตามวรรคสองเปน
การยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่ง



หมวด ๒  คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินหมวด ๒  คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน

 มาตรา 22 วรรคหา  
เพื่อประโยชนตามมาตรานี้ คําวา“ทรัพยสิน” ใหความ

หมายรวมถึง
(1) ทรัพยสินที่เปลี่ยนสภาพไป สิทธิเรียกรอง ผลประ-

โยชนและดอกผลจากทรัพยสินดังกลาว
(2) หนี้ที่บุคคลภายนอกถึงกําหนดชําระแกผูตองหา

(3)...........



หมวด ๒  คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินหมวด ๒  คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน

(3) ทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดของผูตองหา ที่ไดรับ ขาย จําหนาย โอนหรือยักยาย
ไปเสีย ในระหวางระยะเวลาสิบปกอนมีคําสั่งยึด หรือ อายัด  และ
ภายหลังนั้น  เวนแตผูรับโอน หรือ  ผูรับประโยชนจะพิสูจนตอ
คณะกรรมการไดวา การโอนหรือการกระทํานั้นไดกระทําไปโดย-
สุจริตและมีคาตอบแทน



การรบิทรัพยสนิเกีย่วเนื่องกับยาเสพติดการรบิทรัพยสนิเกีย่วเนื่องกับยาเสพติด

มาตรา 22 วรรคทาย  ทรัพยสินใหหมายความถึง
1.ทรัพยสินที่เปลี่ยนสภาพไป สิทธิเรียกรองผลประโยชน 

และดอกผลจากทรัพยสินดงักลาว
2.หนี้ที่บุคคลภายนอกถึงกําหนดชําระแกผูตองหา
3.ทรัพยสินที่เกีย่วเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

ยาเสพติดของผูตองหา ที่ไดรบั ขาย จําหนาย โอนหรือ
ยักยายไปเสีย ในระหวางระยะเวลาสิบปกอนมีคําสั่งยึดหรือ
อายัด และภายหลังนั้น เวนแตผูรับโอนหรือผูรบัประโยชน
จะพิสูจนตอคณะกรรมการไดวา การโอนหรือการกระทํานั้น
ไดกระทําไปโดยสุจริตและมีคาตอบแทน

มาตรา 22 วรรคทาย  ทรัพยสินใหหมายความถึง
1.ทรัพยสินที่เปลี่ยนสภาพไป สิทธิเรียกรองผลประโยชน 

และดอกผลจากทรัพยสินดงักลาว
2.หนี้ที่บุคคลภายนอกถึงกําหนดชําระแกผูตองหา
3.ทรัพยสินที่เกีย่วเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

ยาเสพติดของผูตองหา ที่ไดรบั ขาย จําหนาย โอนหรือ
ยักยายไปเสีย ในระหวางระยะเวลาสิบปกอนมีคําสั่งยึดหรือ
อายัด และภายหลังนั้น เวนแตผูรับโอนหรือผูรบัประโยชน
จะพิสูจนตอคณะกรรมการไดวา การโอนหรือการกระทํานั้น
ไดกระทําไปโดยสุจริตและมีคาตอบแทน



หมวด ๒  คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินหมวด ๒  คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน

 มาตรา 29 บรรดาทรัพยสินซึ่งพนักงานอัยการไดยื่นคํา
รองตอศาลตามมาตรา 27 วรรคหนึ่งนั้น ใหศาลไตสวน หาก
คดีมีมูลวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยว
กับยาเสพติด  ใหศาลสั่งริบทรัพยสินนั้น  เวนแตบุคคลซึ่งอาง
วาเปนเจาของทรัพยสินไดยื่นคํารองขอคืนกอนคดีถึงที่สุดและ
แสดงใหศาลเห็นวา



หมวด ๒  คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินหมวด ๒  คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน

(1) ตนเปนเจาของที่แทจริงและทรัพยสินนั้นไมไดเกี่ยวเนื่อง 
กับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ

(2) ตนเปนผูไดรับโอนหรือผูรับประโยชน และไดทรัพยสิน
นั้นมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาตามสมควรในทาง
ศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ



 มาตรา 30บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ เครื่อง
จักรกล หรือ ทรัพยสินอื่นใดที่ใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด หรือใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิด
ใหริบเสียทั้งสิ้นไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไมก็ตาม
ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลที่พิจารณาคดีนั้น เพื่อ

ขอใหศาลสั่งริบทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง และเมื่อศาลสั่งริบแลวให
ศาลสั่งใหประกาศในหนังสือพิมพที่มีจําหนายแพรหลายในทองถิน่
สองวันติดตอกัน เพื่อใหบุคคลซึ่งอาจอางวาเปนเจาของทรัพย-
สินมายื่นคํารองเขามาในคดีกอนศาลชั้นตนมีคําพิพากษา หรือ
คําสั่ง   ทั้งนี้ไมวาคดีดังกลาวอาจปรากฎตัวบุคคลซึ่งอาจเชื่อ
ไดวาเปนเจาของหรือไมก็ตาม



 มาตรา 32 วรรคสอง
ในกรณีที่ไมอาจดําเนินคดีไดภายในสองปนับแตวันที่การ-

กระทําความผิดเกิดและไมอาจจับตัวผูตองหาหรือจําเลยได  ให
ทรัพยสินที่ไดยึดหรืออายัดไวเนื่องจากการกระทําความผิดของ
ผูตองหาหรือจําเลยรายนั้นตกเปนของกองทุน   แตถาไมอาจ-
ดําเนินคดีตอไปไดเพราะเหตุที่ผูตองหา หรือจําเลยรายใดถึงแก
ความตาย  ใหทรัพยสินตกเปนของกองทุนเวนแตภายในสองป
นับแตวันที่ผูตองหาหรือจําเลยรายนั้นถึงแกความตาย.....

ฯลฯ



หมวด ๔  บทกําหนดโทษหมวด ๔  บทกําหนดโทษ
มาตรา 40 ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือ ไมสงคําชี้แจงเปน

หนังสือหรือไมสงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา 25(2)

หรือขัดขวาง หรือไมใหความสะดวกตามมาตรา 25(3) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 42 ผูใดยักยาย ซอนเรน เอาไปเสีย ทําใหเสียหาย

 ทําลาย ทําใหสูญหาย หรือ ไรประโยชน  หรือรับไวโดยมิชอบดวย
 ประการใด ซึ่งทรัพยสินที่มีคําสั่งยึดหรืออายัด  หรือที่ตนรูวาจะ
 ถูกยึด  หรืออายัดตามพระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษจําคุกไม
 เกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ



กระบวนการตรวจสอบทรพัยสินกระบวนการตรวจสอบทรพัยสิน

-คณะกรรมการ สั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน
-จะสั่งคืนทรัพยสินที่ไดสั่งยึดหรืออายัดไวชั่วคราว
-จะใชขอมูลและพยานหลักฐานที่พนักงานเจาหนาที่สรุป
-มีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น เลขาธิการ ป.ป.ส.

จะรวบรวมสํานวนตรวจสอบทรัพยสินคําวินิจฉัย และ
คําสั่งเสนอตออัยการสงูสุด

-คณะกรรมการ สั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน
-จะสั่งคืนทรัพยสินที่ไดสั่งยึดหรืออายัดไวชั่วคราว
-จะใชขอมูลและพยานหลักฐานที่พนักงานเจาหนาที่สรุป
-มีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น เลขาธิการ ป.ป.ส. 
จะรวบรวมสํานวนตรวจสอบทรัพยสินคําวินิจฉัย และ
คําสั่งเสนอตออัยการสงูสุด

การพิจารณาการพิจารณา



การพิจารณาวินิจฉัยของอัยการการพิจารณาวินิจฉัยของอัยการ
 คําสั่งฟองคดีความผิดเกีย่วกับยาเสพติด และมี
ความเห็นวาทรัพยสินที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสิน มีคําสั่งยึด ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองเพือ่
ขอใหศาลสั่งรบิทรัพยสินนั้น โดยจะยื่นไปพรอมกับการ
ฟองคดี หรือยื่นเปนคํารองกอนศาลชั้นตนมคีํา
พิพากษาก็ได ไมสามารถยื่นคํารองกอนศาลชั้นตนมคีํา
พิพากษา จะยื่นคํารองภายในหนึ่งป นับแตวันที่ศาล
ชั้นตนมีคําพิพากษา

  คําสั่งฟองคดีความผิดเกีย่วกับยาเสพติด และมี
ความเห็นวาทรัพยสินที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสิน มีคําสั่งยึด ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองเพือ่
ขอใหศาลสั่งรบิทรัพยสินนั้น โดยจะยื่นไปพรอมกับการ
ฟองคดี หรือยื่นเปนคํารองกอนศาลชั้นตนมคีํา
พิพากษาก็ได ไมสามารถยื่นคํารองกอนศาลชั้นตนมคีํา
พิพากษา จะยื่นคํารองภายในหนึ่งป นับแตวันที่ศาล
ชั้นตนมีคําพิพากษา

 เมื่อพนักงานอัยการยืน่คํารองแลว ศาลจะมีคําสั่ง
 ใหประกาศ
 เมื่อพนักงานอัยการยืน่คํารองแลว ศาลจะมีคําสั่ง
 ใหประกาศ



การพิจารณาวินิจฉัยของศาลการพิจารณาวินิจฉัยของศาล
การพิจารณาคํารองใหศาลสั่งรบิทรัพยสินนั้นใหใช

วิธีไตสวน ดังนั้นพนักงานอัยการซึ่งเปนผูรองมีหนาที่
นําสืบพยานหลักฐานตาง ๆ เพียงใหพอฟงได

การพิจารณาคํารองใหศาลสั่งรบิทรัพยสินนั้นใหใช
วิธีไตสวน ดังนั้นพนักงานอัยการซึ่งเปนผูรองมีหนาที่
นําสืบพยานหลักฐานตาง ๆ เพียงใหพอฟงได
พนักงานอัยการนําสืบพยานหลักฐานเกี่ยวกับตวั

จําเลยหรือผูถูกตรวจสอบใหปรากฏหลักฐานวาบุคคลนี้
เปนผูเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของกับการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดมากอน

พนักงานอัยการนําสืบพยานหลักฐานเกี่ยวกับตวั
จําเลยหรือผูถูกตรวจสอบใหปรากฏหลักฐานวาบุคคลนี้
เปนผูเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของกับการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดมากอน



สรปุขั้นตอนของการริบทรพัยสินสรปุขั้นตอนของการริบทรพัยสิน
มาตราการริบทรัพยสนิ ภายใตเงื่อนไขภายใตเงื่อนไข 1.เปนผูตองหา

2.ชนิดยาเสพติด 25 ชนิด
3.ฐานความผิด 8 ฐาน

1.เปนผูตองหา
2.ชนิดยาเสพติด 25 ชนิด
3.ฐานความผิด 8 ฐาน

การริบทรัพยสินของกลาง
ในคดียาเสพติด

การริบทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับ
การกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

1.เกี่ยวของกับการกระทําผิด2.

เอื้ออํานวยในการกระทําผิด กรณีเรงดวนเลขาธิการ ป.ป.ส.สั่งใหคณะพนกังาน
เจาหนาที่เขาดําเนินการทําสํานวนตรวจสอบทรพัยสิน
แทนคณะกรรมการตามแนวทางกฎกระทรวง ฉบับที่ 3การสอบสวนเปนไปตาม ป.วิอาญา 

พงส.เสนออัยการพิจารณาขอใหริบ
ทรัพยสิน

อัยการอาศัยมาตรา 30 เพื่อใหขอให
ศาลมีคําสั่งริบทรัพย

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินพิจารณา
สั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน พิจารณาสํานวนให 

เลขาธิการ ป.ป.ส.

ทรัพยสินตกเปนของกองทนุ

ศาลมีคําสั่ง

เสนออัยการเพื่อยื่นคํารองตอศาล
ขอใหศาลมีคําสั่งริบทรัพยสิน

ศาลมีคําสั่ง



--  ตองนํากฎหมายยึดทรัพยตองนํากฎหมายยึดทรัพย    กฎหมายฟอกเงินมาใชกฎหมายฟอกเงินมาใช



1.1 การสบืสวน
1.1.1 ตํารวจทุกคนตองทําการสืบสวนคดยีาเสพตดิ

1.1.2 คดีสําคัญตองมีสาํนวนการสืบสวน

1.1.3 ตองม ีประวัติ , สถานะภาพ , การเงนิ , ทรัพยสิน ฯลฯ 

“คายาเสพตดิมาตั้งแตเมือ่ใด”

1.1.4 ความสัมพันธ เชน โทรศัพท , ภาพถาย

1.1.5 นําเอาเทคโนโลยีเขามาใชสนับสนุนการสืบสวน เชน

กลอง cctv หมายเลขโทร ถายภาพ อัดเสียง

1.1.6 “เจาหนาที่ของรัฐ คือ ตัวการสําคัญ

เมือ่ทําผิดตองดําเนินการจริงจงั ”



1.21.2  ตรวจคนตรวจคน
1.2.1 ตองมีเหตุมูลฐานจากการสืบสวน

1.2.2 คน , ยานพาหนะ , สถานที่ ฯลฯ

1.2.3 ดานตรวจ อุดมการณ ขยัน มีความรู ฯลฯ

1.2.4 วางแผนการคนฯ วิธีการคนฯ การเก็บหลักฐานฯ

1.2.5 ประสาน “ศาล”

1.2.6 บันทึกตรวจคน จับกุม ยึดทรพัยตองชดัเจน



1.31.3  การจับกุมการจับกุม
1.3.1 ตองมเีทคนิคในการจับกุม เชน คดีสุราษธานี

1.3.2 การจับขอหารวมกัน ฯ“ตองมเีหตเุพียงพอ เชน คดีการจับคน

นําทาง คนขับ คนตดิตอ คนใหความสะดวก 

1.3.3 การบันทึกตองมเีหตจุากสืบสวนตรวจคน เชน มีความเปนมา   

การสืบสวนกอนเกิดเหตุ 

1.3.4 การบันทึกการจับกุมไมใหใชแบบฟอรม พิมพหรือเขียน

ตอเนือ่ง นํากฎหมายเกี่ยวของมาใชอยางมีประสิทธิภาพ เชน ตอง

ใชทั้ง กม.ยาเสพตดิ กม.ฟอกเงนิ



1.4 การสอบสวน
1.4.1 หาม พงส. สอบตดัผูจําหนาย เชน ซื้อมาจากชายไทยไม

ทราบชื่อ

1.4.2 พงส. ตองทําสํานวนสอบสวนขยายผลคนละ 1 คดี

1.4.3 พงส. ตองทําเครือขายคนละ 1 เครือขาย (ผูเสพ , ผูรวม

เสพ , ผูขายที่เคยซื้อ หรือยังซื้ออยู , ผูเกี่ยวของ ฯลฯ

1.4.4 สอบสวน : ผูจับกุม , ผูสืบสวนหรือผูดแูลสํานวนสืบสวน , 

ผูวิเคราะหเครือขาย I2 , พยานอื่น ๆ สอบประวัติ , สอบการ

เสียภาษี , รายไดทรัพยสิน

1.4.5 พงส. ประสานพนักงานเจาหนาที่ทุกระยะ

1.4.6 สํานวนยึดทรัพยนํามาใชไดคดอีัยการสั่งไมฟอง



1.5 การขยายผล
1.5.1 ทุกคดีตองพยายามขยายผลใหได

1.5.2 ตองพยายามตอยอด

1.5.3 ขยายผลเพื่อจับกุม

1.5.4 ขยายผลเพื่อยึดทรัพยตามกฎหมายยึดทรัพย

1.5.5 ขยายผลเพื่อยึดทรัพยตามกฎหมายฟอกเงิน

1.5.6 ขยายผลเพื่อหาเครือขาย



1.6 การทําลายเครอืขาย
1.6.1 “หามแถลงขาวทันทีทนัใดเด็ดขาด”

1.6.2 ตองขยายผลไปเรื่อย  ๆ  ตัวอยางคดี 1.8  ลาน

เม็ด , คดีวิ่งเตน  นางไพลิน คําหยาด จนใหเครือขาย

หลุด

1.6.3 ตองเกาะติดบคุคลมีหมายจับจัดลําดบัหมายจับ

มอบหมายติดตาม

1.6.4 ตองไมยอทอ  มีอุดมการณ

1.6.5 หมายเลขโทรศัพท คือ หัวใจของเครือขาย



การขอสืบพยานลวงหนา

ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงความ

ยุติธรรม เมือ่ศาลเห็นสมควร หรือคูความ

ฝายหนึ่งฝายใดรองขอศาลจะมีคําสั่งใหสืบ

พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับประเด็นทางคดีไว

ลวงหนากอนการพิจารณาพิพากษาก็ได



วธิกีารสอบสวนตามวธิกีารสอบสวนตาม  พพ..รร..บบ..มาตรการในมาตรการใน

การปราบปรามฯการปราบปรามฯ  พพ..ศศ..25342534
1.1.  การสอบสวนขยายผลตามการสอบสวนขยายผลตาม  พพ..รร..บบ..มาตรการฯมาตรการฯ  มุงใชขยายมุงใชขยาย

ผลปราบปราบปรามนายทุนผลปราบปราบปรามนายทุน  หรือผูอยูเบื้องหลงัการกระทําผิดหรือผูอยูเบื้องหลงัการกระทําผิด    

ดําเนินคดกีับผูสมคบดําเนินคดกีับผูสมคบ  นํามาตรการริบทรัพยสินนํามาตรการริบทรัพยสิน  สามารถริบสามารถริบ

ทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดหรอืเอื้ออํานวยในการกระทําทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดหรอืเอื้ออํานวยในการกระทํา

ผดิผดิ  ““  เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพตดิเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพตดิ  

หรือไดมาโดยใชเงินหรือทรัพยสินดังกลาวซื้อหรือกระทําไมวาดวยหรือไดมาโดยใชเงินหรือทรัพยสินดังกลาวซื้อหรือกระทําไมวาดวย

ประการใดประการใด  ๆๆ  ไมวาจะเปลีย่นสภาพไปกี่ครั้งก็สามารถริบไดไมวาจะเปลีย่นสภาพไปกี่ครั้งก็สามารถริบได””



2. อํานาจการสอบสวน (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2534
• เมื่อจับกมุในขอหาผลติ นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวใน

ครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติด หรือสมคบ สนับสนุน 

ชวยเหลือ ในความผดิเกี่ยวกับยาเสพตดิ แจงไป บช.ปส. ใน 

48 ชั่วโมง นับแตเวลาจับกุม

• หาก บช.ปส. เห็นวาเปนคดีสําคัญหรืออาจเกี่ยวพัน หรือ

สมควรดําเนินการตามกฎหมายวาดวย พ.ร.บ.มาตรการฯ จะ

สงนายตํารวจระดับรอง สว. ขึ้นไป ไปตรวจสอบใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับคดีนั้น หากให พงส. กองบงัคับการสอบสวน

ดําเนินการหรือรวมสอบสวน ใหเสนอขออนุมัติ ผบ.ตร. สั่ง

การ



3.3. การขยายผลโดยอาศัยหลกัการสอบสวนการขยายผลโดยอาศัยหลกัการสอบสวน  
- ใหขอรับความเห็นชอบในการจับกุมจากศาล 

- หรือขออนุมัตจิับกมุจาก ตาม ม.6 ,ม.8 จาก เลขาธิการ 

ป.ป.ส. เมื่อไดรบัอนุมัติกข็ออนุมัตอิอกหมายจับจากศาล

- กรณีผูตองหาถูกจบักุมในคดีอื่น ก็ขออนุมัตแิจงขอหา ตาม

ความผดิใน ม. 6 ,ม.8 เพิ่มเตมิ



4. เครื่องมือในการสืบสวนสอบสวนที่สําคัญคือ 
- ม.14 เจาพนักงานสามารถขอดักฟงโทรศัพทหรือ

สามารถนําเขาถึงขอมูล

- ม.100/2 ถาศาลเหน็วาผูใดไดใหขอมูลทีส่าํคัญ

และเปนประโยชนอยางยิ่งในการปราบปรามศาล

จะลงโทษนอยกวาอัตราโทษขึ้นต่ําที่กําหนดไว

- ม.94 ผูเสพยาเสพติด สมคัรใจขอบําบัดรักษา 

บุคคลผูติดยาก็ไมตองรับโทษ สามารถสอบถามหา

รายละเอียดหรือสอบเปนพยาน



- ม.237 ทวิ ใชอํานาจขอศาลสืบพยานลวงหนา ในกรณี

• พยานบุคคลจะเดินทางไปนอกราชอาณาจักร ไม

มีที่อยูเปนหลกัแหลง 

• หรือเปนบุคคลที่มีถิ่นที่อยูหางไกลจากศาลที่จะ

พิจารณาคดี  

• หรือมีเหตุอันควรเชื่อวาจะมีการยุงเหยิงกับพยาน

นั้น ไมวาทางตรงหรือทางออม 

• หรือมีเหตุจําเปนอื่นอันเปนการยากแกการนํา

พยานนั้นมาสืบในภายหนา



พนักงานอัยการโดยตนเองหรือไดรับคํารองจากผูเสียหาย หรือจาก

พนักงานสอบสวนจะยื่นคํารองระบุการกระทําทั้งหลายที่อางวาผูตองหาได

กระทําผิดตอศาลเพื่อใหศาลมีคําสั่งสืบพยานไวทันทีก็ได เมื่อศาลไดรับคํา

รองใหศาลสืบพยานนั้นทันที ผูตองหาหรือซักคานหรือตั้งทนายซักคาน

พยานนั้นดวยก็ได

กรณีคดีที่ศาลตองตั้งทนายใหหรือจําเลยมีสิทธิ์ขอใหศาลตั้งทนาย

ใหตาม ม.173 กอนสืบใหศาลถามผูตองหา ถาศาลเห็นวาตั้งทนายไดทันก็

ใหทนายให แตถาศาลเห็นวาไมสามารถตั้งทนายไดทัน หรือผูตองหาไม

สามารถตั้งทนายความไดทัน ก็ใหศาลซักพยานนั้นแทน

กรณีผูตองหาหากตนถูกฟองเปนจําเลยแลวบุคคลซึ่งจําเปนจะตอง

นํามาสืบเปนพยานมีเหตุเชนเดียวกันกับพยานผูตองหานั้นก็สามารถยื่นคํา

รองตอศาลเพื่อใหศาลสืบพยานคํารองไดกอนเชนกัน



มาตรามาตรา  101101 ถาบุคคลใดเกรงวาพยานหลกัฐานซึ่งอาจ

ตองอางอิงในภายหนาจะสูญหาย หรือยากแกการนํามา หรือ

คูความใดในคดีเกรงวาพยานหลักฐานซึ่งตนจํานงจะอางอิง

จะสูญหายเสียกอนที่จะนํามาสืบ หรือเปนการยากที่จะนํามา

สืบในภายหลัง คูความอาจยื่นคําขอตอศาลโดยทําเปนคํา

รองขอหรือคํารองใหศาลมีคําสั่งใหสืบพยานหลักฐานนั้นไว

ทันที

เมื่อศาลไดรับคําขอเชนวานั้น ใหศาลหมายเรียกผูขอ

และคูความอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของมายัง

ศาล และเมื่อไดฟงบุคคลเหลานัน้ใหศาลสั่งคําขอตาม

เห็นสมควร 



การรวบรวมพยานเอกสาร
1. การจดัทําสารบบงานดานปองกนัปราบปรามยาเสพติด

• จัดทําประวัติผูเสพ

• จัดทําประวัติผูจาํหนาย รายกลาง ใหญ ผูสนับสนุน ใหมี

รายละเอียด ขบวนการคา ฉายา หมายเลขบัตรประชาชน 

อาชีพ ฐานะทางการเงิน ตําหนิรูปพรรณ

• จุดเดนในบุคลิก ญาติพี่นอง สถานะทางครอบครัว ที่อยู

• วิเคราะหงบการเงิน บางครั้งอาจใชเงินที่ไดจากการคา

ยาเสพตดิมาฟอกเปนทรัพยสินอื่น ๆ

• ประวัติที่เคยถูกตรวจคนมาแลวกี่ครั้ง



2. การมอบหมายงานสืบสวน หัวหนาหนวยงานจะตองออก

คําสั่งของหนวยใหผูใดสืบสวนบาง สืบสวนพื้นที่ใด ใหชดัเจน 

เมือ่ไดรายละเอยีดในการสืบสวนทุกครั้ง หัวหนาสถานีตองสั่งการ

ใหเก็บรวบรวมประวัติบุคคล และมีการรายงานผลการสืบสวน 

ความเคลื่อนไหว เก็บรวบรวมขอมูลไวสม่ําเสมอตอเนือ่ง

3. วิธีการ อาจใชวิธีสะกดรอย นกตอ สายลับเขาหาขาว มีการ

ลง ปจว. ไวเปนหลักฐาน มีการลงรบัไวในสารบรรณทุกครั้ง กรณี

เฝาจุดพบวามีการตดิตอระหวางผูเสพ กับผูขาย อาจถายภาพ 

หรือวีดีโอ เก็บไวเปนหลักฐาน



4. ดําเนินการยื่นคํารองตอศาลเพือ่ขอหมายคนไปทําการคน

บาน ของผูคาหรือสถานที่  หากเจาพนักงานมีบตัรเจาหนาที่ 

ป.ป.ส. ก็สามารถตรวจคนโดยไมตองขอหมายศาล คํารองที่ยื่น

ตอสารตองมีเหตผุลสอดคลองกบัรายงานการสืบสวนของผู

สืบสวน

กรณีไมพบสิ่งผิดกฎหมาย ผูเปนหัวหนาทําการตรวจคนตอง

บันทึกการตรวจคนใหละเอียด กรณีที่พบพยานหลกัฐาน รายชื่อ

ลูกคา ซองพลาสติก หรืออุปกรณเกี่ยวกับยาเสพติด ใหบันทึก

ประกอบ และนําผลการตรวจคนลง ปจว. ไวเปนหลักฐานดวย 

การตรวจคนหลายครั้งแตไมพบสิ่งผิดกฎหมาย ตองรายงานให

ปรากฎสาเหตุและรายงานเก็บหลักฐานไวทุกครั้ง



5. พยานเอกสาร 

• สําเนาบัญชีเงนิฝาก

• การตดิตอกับลูกคาทางโทรศัพท

• ทรัพยสิน ของมีคาราคาแพง เชน ยานพาหนะรถยนต 



การรวบรวมพยานบุคคลการรวบรวมพยานบุคคล
1. การสอบสวนพยานบคุคลที่เปนผูเสพเพือ่ขยายผล

จับกุมผูขาย ไมมีกฎหมายหามมิใหรับฟงพยานโจทยที่ตกเปน

ผูตองหา (เทียบฏีกา 203/2531)

2. การสอบสวนพยานจากผูเสพ ตองสอบใหตรง

ประเด็นเริม่ตั้งแตเริ่มเสพ เสพมานานเพียงใด ซื้อโดยวิธีใด 

จากแหลงไหน ใหพยานชี้ของกลาง ที่เกิดเหตุ ภาพผูขาย 

นําไปดูตัวไดก็จะดีใหสอบประกอบคําใหการ

การชี้ตัวผูตองหาวิธีปฏิบัติอาจใหดูตัวเสียแตแรกที่ถูก

ควบคุมตัวอยูที่ สถานีตํารวจ ในเมื่อพยานเคยซื้อยูเปนประจํา



3. การสอบพยานทีเ่กี่ยวของตั้งแต ผูสืบสวน 

ผูรับผิดชอบพื้นที่ทีผู่จําหนายอาศัยอยูสอบผูจบักุมคดีเสพหรือ

ครอบครอง สอบพยานที่อาจทราบพฤติการณผูขาย เชน 

กํานนั ผูใหญบาน บดิามารดา

4. การสอบพยานแวดลอม ซึ่งอาจเปนทนายหรือบุคคล

ที่ผูตองหาไววางใจ

5. การถายภาพประกอบคําใหการพยาน



ในการลอซื้อ กระทรวงยตุิธรรมไดมีหนังสือ 

ยธ 0503/30343 ลง 25 ส.ค.40 แจงเลขาธิการ 

ป.ป.ส. สรปุวา สามารถใชภาพถายเงนิลอซื้อเปน

พยานได “ตนฉบับเอกสารเทานั้นที่อางเปนพยาน

ไดถาหากตนฉบับไมไดสําเนาที่รับรองวาถูกตอง

หรือพยานบุคคลที่รูขอความก็อางเปนพยานได”





หลกักฎหมายทั่วไปหลกักฎหมายทั่วไป

1. 1. ผูถูกตรวจสอบทรัพยมสีทิธทิีจ่ะใหคดีของตนไดรับผูถูกตรวจสอบทรัพยมสีทิธทิีจ่ะใหคดีของตนไดรับ

การพิจารณาอยางถูกตองการพิจารณาอยางถูกตอง  รวดเร็วรวดเร็ว  และเปนธรรมและเปนธรรม

แนวทางการสอบสวนแนวทางการสอบสวน

--  ตองเรงรัดการสอบสวนใหตองเรงรัดการสอบสวนให  ““  รวดเร็วรวดเร็ว  ””

--  ขอเท็จจริงในคดียึดทรัพยตองขอเท็จจริงในคดียึดทรัพยตอง  ““  ถูกตองถูกตอง  ””

--  ตองใหตองให  ““  ความเปนธรรมความเปนธรรม  ””  ในการตอสูอยางในการตอสูอยาง

อิสระอิสระ

ใหนาํหลักการสอบสวนในคดีอาญาใหนาํหลักการสอบสวนในคดีอาญา  ปป..วิอาญาวิอาญา

  ปป..วิแพงวิแพง  มาบังคับใชโดยอนุโลมมาบังคับใชโดยอนุโลม



2. 2. ในใน  พพ..รร..บบ..มาตรการฯมาตรการฯ  ไมมีคาํวาสอบสวนไมมีคาํวาสอบสวน  แตใชคําวาแตใชคําวา  “”“”

ตรวจสอบทรัพยสินตรวจสอบทรัพยสิน””ยึดหลักการสอบสวนคดอีาญายึดหลักการสอบสวนคดอีาญา  ตามกฎหมายตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญกํานดกํานด  ตองเปดเผยตองเปดเผย  ไดรับทราบขอเท็จจรงิและตรวจไดรับทราบขอเท็จจรงิและตรวจ

เอกสารอยางเพยีงพอเอกสารอยางเพยีงพอ  ไดรับการปฏบิัติทีเ่หมาะสมในการไดรับการปฏบิัติทีเ่หมาะสมในการ

ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งสิทธิไดรับการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งสิทธิไดรับการ

สอบสวนอยางถกูตองสอบสวนอยางถกูตอง  รวดเร็วรวดเร็ว  เปนธรรมเปนธรรม  และการไมใหถอยคําอันและการไมใหถอยคําอัน

เปนปฏิปกษตอตนเปนปฏิปกษตอตน

แนวทางการสอบสวนแนวทางการสอบสวน

--  ตองนําเอกสารที่รวบรวมมาไดตองนําเอกสารที่รวบรวมมาได  แสดงและใหรับรองดวยแสดงและใหรับรองดวย

--  ตองแจงประเดน็ที่จะใหตอสูเกี่ยวกับทรัพยฯตองแจงประเดน็ที่จะใหตอสูเกี่ยวกับทรัพยฯ  ที่จะที่จะ

ตรวจสอบตรวจสอบ      และกําหนดใหนําหลักฐานมาตอสูเต็มที่และกําหนดใหนําหลักฐานมาตอสูเต็มที่

--  ใหอิสระในการใหปากคําใหอิสระในการใหปากคํา



3. 3. การสอบสวนบุคคลการสอบสวนบุคคล

3.13.1  ไมไดสอบสวนสถานะความพันธเกี่ยวเนื่องใหชัดเจนไมไดสอบสวนสถานะความพันธเกี่ยวเนื่องใหชัดเจน

วาเกี่ยวของกันอยางไรวาเกี่ยวของกันอยางไร

3.23.2  ไมระบุใหชัดเจนวาไมระบุใหชัดเจนวา  ““ผูตองหาคายาเสพติดมาแตผูตองหาคายาเสพติดมาแต

เมื่อใดเมื่อใด””  มักจะระบุมักจะระบุ  ““คามาเปนเวลานานคามาเปนเวลานาน””  ดังนัน้ควรระบุชวงเวลาดังนัน้ควรระบุชวงเวลา  

เชนเชน  ตั้งแตประมาณปตั้งแตประมาณป  พพ..ศศ.. .......................... พยายามหาพยานบุคคลพยายามหาพยานบุคคล    

พยานเอกสารยืนยันดวยพยานเอกสารยืนยันดวย  เพราะทําใหแยกทรัพยที่ไดมากอนหรือเพราะทําใหแยกทรัพยที่ไดมากอนหรือ

หลังจากที่คายาเสพติดไดงายหลังจากที่คายาเสพติดไดงาย

3.33.3  คาํใหการของพยานในคดียึดทรัพยกับคดีอาญาคาํใหการของพยานในคดียึดทรัพยกับคดีอาญา

แตกตางกันในสาระสําคัญแตกตางกันในสาระสําคัญ  ในอาญาตองผิดตามกฎหมายกําหนดในอาญาตองผิดตามกฎหมายกําหนด

ครบองคประกอบครบองคประกอบ    คดีทรัพยคดีทรัพย  เพยีงเปนเพยีงเปน““ทรัพยสินที่ไดมาจากทรัพยสินที่ไดมาจาก

ํ ิ ี่ ั ิ ื ี่ ื่ ัํ ิ ี ่ ั ิ ื ี ่ ื่ ั



3.33.3  คําใหการของพยานในคดียึดทรัพยกับคําใหการของพยานในคดียึดทรัพยกับ

คดีอาญาแตกตางกันในสาระสําคัญคดีอาญาแตกตางกันในสาระสําคัญ  ในอาญาในอาญา

ตองผดิตามกฎหมายกําหนดครบตองผดิตามกฎหมายกําหนดครบ

องคประกอบองคประกอบ    คดีทรัพยคดีทรัพย  เพยีงเปนเพยีงเปน““ทรัพยสินทรัพยสิน

ที่ไดมาจากการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ไดมาจากการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

หรือเกีย่วเนื่องกับการกระทําผิดเกี่ยวกับหรือเกีย่วเนื่องกับการกระทําผิดเกี่ยวกับ

ยาเสพติดยาเสพติด

ก็เขาเงื่อนไขที่จะตองถกูตรวจสอบก็เขาเงื่อนไขที่จะตองถกูตรวจสอบ



3.4 3.4 ใหสอบสวนผูครอบครองหรือผูยึดถอืทรัพยสินใหสอบสวนผูครอบครองหรือผูยึดถอืทรัพยสิน  ใหทราบใหทราบ

ความเปนมากรรมสิทธิ์โดยละเอยีดความเปนมากรรมสิทธิ์โดยละเอยีด  รวมถงึการตอสูหรือไมตอสูในรวมถงึการตอสูหรือไมตอสูใน

กรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์

3.53.5 ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.6 3.6 ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.7 3.7 ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



4. 4. การรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการเงินการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน  เชนเชน  หุนหุน  เช็คเช็ค  ““  เงนิสดเงนิสด  

ธนบตัรรัฐบาลธนบตัรรัฐบาล  สลากออมสินสลากออมสิน  ฯลนฯลน  ””

4.14.1  ถาเปนเงินสดตองระบุจํานวนถาเปนเงินสดตองระบุจํานวน  รายละเอียดของเงนิรายละเอียดของเงนิ  การไดมาการไดมา  

แหลงที่ยึดไดแหลงที่ยึดได  ลักษณะหีบหอลักษณะหีบหอ  การเกบ็รกัษามีการซกุซอนในลักษณะใดการเกบ็รกัษามีการซกุซอนในลักษณะใด  

ผดิปกติหรือไมผดิปกติหรือไม  เนือ่งจากอาจมีความผิดเนือ่งจากอาจมีความผิด  ““ฐานฟอกเงินฐานฟอกเงิน””((ดูความผิดดูความผิด

ประกอบประกอบ))

4.24.2  ถาสงสัยวาเงินมีสารเสพติดปนเปอนอยูตองสงตรวจพิสูจนถาสงสัยวาเงินมีสารเสพติดปนเปอนอยูตองสงตรวจพิสูจน  

ตองสอบสวนพยานทีเ่กีย่วของกับเงินตองสอบสวนพยานทีเ่กีย่วของกับเงิน  เชนเชน  ธนาคารที่เบกิมาธนาคารที่เบกิมา  ที่มาของที่มาของ

เงนิเงนิ  ฯลฯฯลฯ

4.34.3  ตรวจสอบหลักฐานใหละเอียดตรวจสอบหลักฐานใหละเอียด  แหลงที่มาแหลงที่มา  จํานวนจํานวน  การการ

โยกยายถายเทโยกยายถายเท..............................................................................................................................

4.4 4.4 ..............................................................................................................................................................................................

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



5. 5. เกีย่วกับเกีย่วกับ  ““  ที่ดนิที่ดนิ  ””

5.15.1  ไมรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับทีด่นิไมรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับทีด่นิ  เชนเชน  โฉนดโฉนด  นสนส.. 3 3 กก..  หากหาก

เปนปาหรือที่ดนิที่รัฐจดัใหทํากินเปนปาหรือที่ดนิที่รัฐจดัใหทํากิน  ตองมีหลักฐานยนืยนัตองมีหลักฐานยนืยนั  เชนเชน  ที่ที่  สปกสปก..

5.25.2  สินทรพัยบนทีด่นิที่ไมมีเอกสารสิทธิสินทรพัยบนทีด่นิที่ไมมีเอกสารสิทธิ  เชนเชน  ปลูกสวนยางปลูกสวนยาง  ปลูกปลูก

ลําไยลําไย  ลิน้จี่ลิน้จี่  ตองประมาณคาทรัพยสินโดยใหผูชํานาญเรื่องนัน้ตองประมาณคาทรัพยสินโดยใหผูชํานาญเรื่องนัน้  ๆๆ  ยนืยนัยนืยนั  

หรือสอบสวนประกอบใหระเอียดหรือสอบสวนประกอบใหระเอียด

5.35.3  กรณีกรณี  ““ติดจํานองติดจํานอง”” ,, ““ขายฝากขายฝาก””  ตองหาพยานหลกัฐานสัญญาตองหาพยานหลกัฐานสัญญา  

และยอดเงินผอนชําระและยอดเงินผอนชําระ  ภาระผูกพนัอืน่ภาระผูกพนัอืน่  ๆๆ

5.4 5.4 ..............................................................................................................................................................................................

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

5.65.6 ............................................................................................................................................................................................

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



6. 6. เกี่ยวกับเกี่ยวกับ  ““  ยานพาหนะยานพาหนะ  ””

6.16.1  รถยนตรถยนต  รถจักรยานยนตรถจักรยานยนต  ตองหาหลักฐานทะเบียนมาประกอบตองหาหลักฐานทะเบียนมาประกอบ  

ตรวจสอบรายการตรวจสอบรายการ  ““  โอนโอน  ””  แหลงที่ไดแหลงที่ได

6.26.2  สอบสวนอาจมีการอําพรางสอบสวนอาจมีการอําพราง  เชนเชน

--  ซื้อมาแลวแตไมไดโอนกรรมสิทธิ์ซื้อมาแลวแตไมไดโอนกรรมสิทธิ์

--  ใชชื่อคนอื่นซือ้แทนใชชื่อคนอื่นซือ้แทน  โดยจายเงินแทนโดยจายเงินแทน

--  เปลี่ยนยาพาหนะบอยครั้งเปลี่ยนยาพาหนะบอยครั้ง  มีหลายคันมีหลายคัน  ฯลฯฯลฯ

6.36.3  ตองประเมินราคายานพาหนะตองประเมินราคายานพาหนะ  และหากผอนอยูตองสอบเรื่องและหากผอนอยูตองสอบเรื่อง

สิทธิ์สิทธิ์

6.4 6.4 นํามาขายทอดตลาดตองบันทึกไวนํามาขายทอดตลาดตองบันทึกไว

6.66.6 ........................................................................................................................................................................................

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

6.76.7 ........................................................................................................................................................................................

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



7. 7. หลกัฐานการเงินหลกัฐานการเงิน  เชนเชน  บัญชีเงนิฝากบัญชีเงนิฝาก  ,,  ใบหุนใบหุน  ,,  ตั๋วสัญญาใชตั๋วสัญญาใช

เงินเงิน  ,,  สลากออมสินสลากออมสิน  ,,กองทุนกองทุน  ประกันชีวิตประกันชีวิต  ฯลฯฯลฯ

7.17.1  ตองแยกสอบสวนแตละประเภทตองแยกสอบสวนแตละประเภท  แตละชนิดใหทราบแตละชนิดใหทราบ

แหลงที่มาแตแรกแหลงที่มาแตแรก  จํานวนเงินจํานวนเงิน  การจายเงนิมาจากแหลงใดการจายเงนิมาจากแหลงใด  มีอะไรมีอะไร

เปนหลักฐานเปนหลักฐาน

7.27.2  ตองหาความเชื่อมโยงกระแสการเงินตองหาความเชื่อมโยงกระแสการเงิน  เชนเชน  มีการโอนเงนิมีการโอนเงนิ

ไปเปลี่ยนสภาพไปเปลี่ยนสภาพ  อาจเปนอาจเปน  ““สินคาสินคา””  นํามาจําหนายไดเงินนํามาจําหนายไดเงิน  นําไปซื้อหุนนําไปซื้อหุน  

ฝากธนาคารฝากธนาคาร  เปนตนเปนตน

ตรวจสอบการโอนเงนิไปมาตรวจสอบการโอนเงนิไปมา  ผูโอนผูโอน  หลักฐานการโอนเขาหลักฐานการโอนเขา  การการ

รับเงนิรับเงนิ  ผูโอนผูโอน  ผูรับผูรับ  ฯลฯฯลฯ  อยาลืมหากปกปดชื่ออยาลืมหากปกปดชื่อ  ควรขอดจูากกลองควรขอดจูากกลอง  

CCTVCCTV  ของทางธนาคารของทางธนาคาร



7.37.3  ระมัดระวังผูตองหาจะนําเงินไปลงทุนที่ทําใหการระมัดระวังผูตองหาจะนําเงินไปลงทุนที่ทําใหการ

ตรวจสอบยากตรวจสอบยาก  มีการวางแผนใหซับซอนเพื่อปกปดซอนเรนมีการวางแผนใหซับซอนเพื่อปกปดซอนเรน

แหลงที่มาที่แทจริงหรือแหลงที่มาที่แทจริงหรือ  ปกปดผูเปนเจาของเงนิปกปดผูเปนเจาของเงนิ

7.4 7.4 การซุกซอนเพื่อปกปดซอนเรนการซุกซอนเพื่อปกปดซอนเรน  อาจมีความผดิฐานฟอกอาจมีความผดิฐานฟอก

เงินเงิน  ตองสอบสวนใหไดรายละเอียดตองสอบสวนใหไดรายละเอียด

7.5 7.5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

7.6 7.6 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....



8.8.  ความเหน็ในสํานวนความเหน็ในสํานวน

8.1 8.1 ตองแสดงเหตผุลใหสอดคลองกับการสอบสวนหรือตองแสดงเหตผุลใหสอดคลองกับการสอบสวนหรือ

สอดคลองกับหลักฐานในสํานวนไมใชความรูสึกสอดคลองกับหลักฐานในสํานวนไมใชความรูสึก

8.2 8.2 การอางไมเคยยื่นเสียภาษีเพียงอยางเดียวไมเพยีงพอวาการอางไมเคยยื่นเสียภาษีเพียงอยางเดียวไมเพยีงพอวา

ไมมีรายไดไมมีรายได

8.38.3  ตองแสดงความเหน็ในทรัพยสินแตละรายการใหชดัเจนตองแสดงความเหน็ในทรัพยสินแตละรายการใหชดัเจน  

โดยเฉพาะโดยเฉพาะ  ““วันที่ไดทรัพยสินมาวันที่ไดทรัพยสินมา  กับการเริ่มตนคายาเสพตดิกับการเริ่มตนคายาเสพตดิ””

8.4 8.4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

8.5 8.5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......



พนักงานเจาหนาที่แตงตั้งโดย นายกฯ

1. อํานาจหนาที่

1.1 พนักงานเจาหนาทีจ่าก ปปส.

1.2 พนักงานเจาหนาที่ ปส.

1.3 พนักงานเจาหนาทีจ่าก  ตร.



การเริ่มตนในการ....สอบสวนหรือการเริ่มตรวจสอบ

2. การยดึและอายดั

2.1 ชั้นจับกุมบันทึกตรวจยึดทรพัยสสิน

2.2 รายงาน ป.ป.ส.ออกคําสั่ง ยึดอายัด และแตงตั้ง

พนักงานเจาหนาที่เพื่อเริ่มสอบสวนหรอืตรวจสอบ

2.2 พนักงานเจาหนาที่ใชอํานาจสอบสวน เพื่อยึดอายดั

2.3 พนักงานเจาหนาทีข่ยายผลเพื่อยึดและอายัดทรพัย

เพิ่มเติม

2.4 พนักงานเจาหนาทีส่รุปสํานวน นาํเสนออนกุรรมการฯ



การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อมีความเห็น

3. การสรุปสํานวน

3.1 นําพยานหลักฐาน มายนืยันหรือหกัลางขออางของผูถูก

ตรวจสอบ

3.2 สรุปสํานวนการสอบสวน พรอมนําเสนอเหตุผลตอ

อนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน ป.ป.ส.ภาค 

3.3 คณะกรรมการวนิจิฉัย - เหน็ดวย –ใหสอบสวน-เพิ่มเติม-ให

ยึดอายัดเพิ่มเติม-ใหคนืบางสวน ฯลฯ

3.4 เหน็ชอบแลว สงกรรมการฯ วินิจฉัย สงอัยการ ศาลมคีําสั่ง



การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อมีความเห็น

4. ความเห็นทีค่วรพิจารณาใชสรุป

4.1 เปนการกลาวอางลอยๆ ไมมนี้ําหนักใหรบัฟงหักลาง

พยาน...

4.2 มแีตคําใหการลอยๆ ไมมหีลักฐานประกอบ ไมมี

น้ําหนักรบัฟงได

4.3 จึงเปนการกลาวอางที่เลื่อนลอย ไมอาจสรุปไดวา...



การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อมีความเห็น

4.4 ขอกลาวอางของผูถูกตรวจสอบ จึงเปนพิรุท           

ไมมนี้ําหนักนาเชื่อถือ

4.5 จึงมีพยานหลักฐานที่มัน่คงนาเชื่อถือ เหน็วา...

4.6 คํากลาวอางไมมนี้ําหนักพอที่จะหักลาง

พยานหลกัฐานของฝาย...

4.7 พยานหลกัฐานไมมนี้ําหนักมัน่คง พอที่จะใชรับฟง



การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อมีความเห็น

4.8  คําใหการของพยานและผูถูกตรวจสอบ แตกตางกัน

ในสาระสําคัญ...

4.9 พยานหลักฐานของผูถูกตรวจสอบมีความสงสัย...

4.10 พยานไมมีน้ําหนักพอรับฟงไดวา...

4.11 เปนการกลางอางลอยๆ ไมมีน้ําหนักใหรับฟงหักลาง

พยานหลักฐานที่...

4.12 พยานหลักฐานมีความชัดเจนที่.................. พยานที่ผูถูก

ตรวจสอบนํามากลาวอาง  ไมสามารถหักลางได



ปญหาทําไมไมมกีารขยายผลในการจับกุมปญหาทําไมไมมกีารขยายผลในการจับกุม

เครอืขายและยึดทรัพยเครอืขายและยึดทรัพย

สาเหตุสาเหตุ --  นายไมสั่งนายไมสั่ง,,  ขาดความรูขาดความรู

--  ตองใชเงนิตองใชเงนิ,,  ไมมอีํานาจฯไมมอีํานาจฯ

--  ทาํไปก็เทานั้นทาํไปก็เทานั้น  ไมไดดีอะไรไมไดดีอะไร

--  นายแยงผลงานนายแยงผลงาน,,แยงแถลงขาวแยงแถลงขาว

--  ยุงยากยุงยาก  ขีเ้กียจขีเ้กียจ  ,,  กลัวถูกฟองกลัวถูกฟอง

ฯลฯฯลฯ

ที่สําคัญที่สําคัญ --  ไมรจะเริ่มตนอยางไรไมรจะเริ่มตนอยางไร  ??





คําตอบคําตอบ  

--  เริ่มตนที่เจาหนาที่ตํารวจที่มีเริ่มตนที่เจาหนาที่ตํารวจที่มี

อํานาจหนาที่ในการสืบสวนอํานาจหนาที่ในการสืบสวน  ตรวจคนตรวจคน  

จับกมุจับกมุ  สอบสวนสอบสวน  ทุกฝายสามารถทําไดทุกฝายสามารถทําได

--  ชุดสืบสวนชุดสืบสวน  จับกุมจับกุม  คือกลุมแรกคือกลุมแรก

ที่สามารถขยายผลที่สามารถขยายผล



การเริ่มตนการขยายผล

• การเริ่มตนขยายผลขั้นพื้นฐาน  จากเทคนิคการซักถาม  การ
คนหารองรอย หาความสัมพันธ  อาศัยเทคนิค   หลักการ
สืบสวน ตรวจคน เพื่อ จับกุมและยดึทรัพย

•  การขยายผลจาก ผูเสพ>ผูขาย>รายยอย>รายกลาง>ราย
ใหญ>ผูสมคบ>ผูชวยเหลือสนับสนุน

• การขยายผลใชวิธีการสอบสวน เพือ่ขออนุมัติจับกุมฯ
• การใชเครื่องมือทางอเีล็คโทรนิคฯเพื่อรวบรวมหลักฐานเชน 
กลองบันทึกเสียง ภาพ เครื่องดักฟง การใชตรวจพิสูจน
หลักฐาน ดเีอ็นเอ ลายพิมพนิ้วมือ ฯลฯ



การขยายผล อาจแบงการขยายผล ได 4 กรณี

1. ขยายจากคดีผูตองหาถูกออกหมายจับ (8 ฐานความผดิ) และ

หลบหนีการประกันชั้นตาํรวจ – อัยการ – ศาล ที่ยังไมไดมีการยึด

อายัดทรัพย      : ขยายหาเครือขาย - หาทรัพยสิน

2. ขยายจากคดีที่จับกุม แตไมไดสืบสวนหรือไมมีการตดิตาม

พฤติการณมากอน : หารองรอย-คนหาขอมูล-คนหาทรัพยสิน

3. ขยายหาเครอืขายจากคดีที่มกีาร สืบสวน ตรวจคน จับกุม 

ผูตองหาที่ไดสืบสวนตดิตามพฤติการณมาโดยตอเนือ่ง มขีอมูลมา

กอน ฯลฯ  เชน คดลีอซื้อ   คดีขออนุมัตจิับกมุเพิม่เตมิโดยอาศัย

หลักกฎหมาย  ป.วิอาญา พ.ร.บ.มาตรการฯ ฟอกเงนิ : สืบสวน

สอบสวน ตรวจคนจับกุมเครือขาย-คนหาทรัพยสินเพิ่มเตมิเริม่ตน

4 เริม่ตนสืบสวนใหม :แหลงขาว–ผูเสพ-เครือขาย –เฝาจดุ สะกด

รอย นกตอ ลอเหยื่อ-เอกสารรายงาน - ทําสํานวนการสืบสวน



วิธีที ่1 ผูที่ถูกออกหมายจับหลบหนี  คนจาก E-COP

1. หาประวัติ ความสัมพันธจากทุกแหลง คน

ทรัพยสิน บัตรประชาชน , บัตรขาราชการ,ทะเบียน 

2. ตรวจสอบที่ดิน สิง่ปลูกสราง อสังหาริมทรัพย

3. การเงิน , ธนาคาร , หุน , สมาชิกสหกรณ , 

ประกันสงัคม , 30 บาทรักษาทุกโรค , บัตรเครดิต

4. หาทรัพยสนิได สรปุขอยึดและอายัดทรัพยสินได

ทันที 

5 หาเครือขายขออนุมัติออกหมายจับเพิ่มเติม และ

ดําเนินการเกี่ยวกบัการฟอกเงนิไดอีกดวย



วิธีที่ 2 การจับผูตองหาที่ทําการสืบสวนมากอน

1. สอบสวน – ตรวจคนบานทุกครั้ง ใหไดขอมูล

เพิ่มเชนเดียวกันกับวิธีแรก (จะแยกบรรยาย

รายละเอียดและเทคนิคเพิ่มเติมอีกในตอนตอไป)

2. ขยายผลไปยังเครือขายใช พ.ร.บ.มาตรการฯ 

พ.ร.บ.ฟอกเงนิฯ (มีผูบรรยายรายละเอียดอีกสวน

หนึ่ง)

3. ยึดอายัดทรัพยสนิที่ไดมาจากการคาหรือ

เกี่ยวเนือ่งกบัยาเสพติด



วิธีที่  3  ตรวจคนจับกุมผูตองหาได (ไมมีขอมูลเลย)

1. หารองรอย การกระทําผิดใชศิลปะซักถามตนทาง – 

ปลายทาง คนตนทาง - บานพักผูเกี่ยวของ

2. ตรวจสอบผูเกี่ยวของ ฯลฯ

3. ตรวจสอบยานพาหนะทะเบียนรถ รองรอยใน

ยานพาหนะ (สีรถ ,เลขไมล ,การซอม ,ดดัแปลง ,ชองลับ ,

ชองวาง)ฯลฯ

4. โทรศัพท จดหมายเลขโทรเขา-โทรออก-ไมรับสาย 

นํามาวิเคราะห

5. ไดเครือขายดําเนินการขออนุมัติออกหมายจับ ตาม ม.6 

หรือ ม.8 เพิ่ม พบทรัพยขอยึดอายัดตอไป



วิธีที ่ 4 การเริ่มตนใหมเพื่อขยายผล-ยึดทรัพย

1. ตํารวจทกุคนมีอํานาจสืบสวนไดทั่วราชอาณาจักร 

สามารถสืบสวนเก็บขอมูลผูคา - ผูเสพได

2. ตองมีความมุงมั่น มุมานะ มีอุดมการณ รักทีจ่ะ

ทํางานยาเสพติด ซื่อสัตยสุจริต

3. ผูเสพ ที่บาํบัดรักษาแลว เปนสายลับชั้นดี

4. ออกสบืสวนหาขาว เฝาจุด สะกดรอย นกตอ ลอ

เหยือ่ เพื่อใหไดขอมูลเกีย่วกบัยาเสพติด

5. พิจารณาจับกุม- ยดึ-อายัดทรัพยตอไป



6 ขยายจากผูเสพไปรายยอยรายกลางเพื่อยึดทรัพย
• ตองแยกประเภทผูเสพ เชน แรงงาน วัยรุน กลุมไฮโซ ลกูคนรวย เพื่อ
ซกัถามขอมลูใหแมน ผูขายจะมีความตางกนั

• ตรวจและสอบประวัติ  e cop  police ขอมลู สภ ตองใหรูวา
ซอมาจาใคร ไมใชชายไทยไมทราบชื่อ ตองมีต่าํนิรูปพรรณ แหลงซือ้
ฯลฯ 

• บัตรประชาชน บตัรเคดติ เอทีเอ็ม สลิป การใชเงิน เอกสารทั้งหมด 
ฯลฯ

• โทรศัพท จดเบอร คนหาเครือขายจาก mms email  
facebook Program cctv ที่ใชประจําในมือถอื รวม
โนดบุค คอมพิวเตอร ฯลฯ

• หารองรอยความสัมพนัธ อืน่ จากรถ สิ่งของเครื่องใช ที่ทํางาน ที่พกั  
ฯลฯ และอยา ตรวจปสสาวะ





คดีที่ผูตองหายังจับไมไดคดีที่ผูตองหายังจับไมได  หนวยใดจะเปนหนวยใดจะเปน

ผูสบืสวนเพื่อจับกุมมาดําเนินคดีผูสืบสวนเพื่อจับกุมมาดําเนินคดี  เพราะเพราะ

เชื่อวายังมีการคายาเสพติดอยูเชื่อวายังมีการคายาเสพติดอยู



ศึกษาคนควาเพิม่เติมที่

www.vititanon.com

หรือตดิตอไดที่

Facebook : wuthi vititanon

E mail : wuthi26@hotmail.com

พล.ต.ท.วุฒิ  วิทิตานนท

ศึกษาคนควาเพิม่เติมที่

www.vititanon.com

หรือตดิตอไดที่

Facebook : wuthi vititanon

E mail : wuthi26@hotmail.com

พล.ต.ท.วุฒิ  วิทิตานนท

http://www.vititanon.com/
http://www.vititanon.com/
mailto:wuthi26@hotmail.com
mailto:wuthi26@hotmail.com
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