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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เร่ือง  อํานาจเจาพนักงานในการยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๔ (๔)  

แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๑๙  
   

 
สํานักงาน ป.ป.ส. ไดมีหนังสือที่ ยธ ๑๑๐๓ (พก.)/๖๗๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๔๗ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือปญหาขอกฎหมายตามมาตรา ๑๔ (๔) แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่บัญญัติใหเจา
พนักงานมีอํานาจยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไวโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือทรัพยสินอื่นใดที่ได
ใชหรือจะใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได 
เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวมิไดกําหนดใหเจาพนักงานมีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินที่ไดรับมา
เนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทําใหเกิดการตีความขอกฎหมายดังกลาวเปนสอง
ความเห็น กลาวคือ ความเห็นแรก เห็นวา ตองตีความเครงครัด เมื่อกฎหมายมิไดบัญญัติไวจึงมิ
อาจยึดหรืออายัดทรัพยสินที่ไดรับมาเนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได ความเห็น
ที่สอง เห็นวา ความตอนทายของมาตราดังกลาว บัญญัติใหเจาพนักงานมีอํานาจยึดหรืออายัด
ทรัพยสินที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได  ดังนั้น ทรัพยสินที่ไดรับมาเนื่องจากการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด หากเจาพนักงานเห็นวาทรัพยสินนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานได เจาพนักงาน
ก็มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินดังกลาวได เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหนาที่ของเจา
พนักงานตามกฎหมายดังกลาว จึงขอหารือปญหาขอกฎหมายในกรณีเจาพนักงานตรวจพบ
ทรัพยสินที่ไดรับมาเนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เจาพนักงานจะสามารถยึด
หรืออายัดทรัพยสินดังกลาวตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙ ได
หรือไม 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) พิจารณาขอหารือดังกลาวประกอบกับคํา
ช้ีแจงของผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส. ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ และผูแทนสํานักงานอัยการ
สูงสุด แลว มีความเห็นวา การที่เจาพนักงานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ.๒๕๑๙ จะมีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินที่ไดรับมาเนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดไดหรือไม นั้น บทบัญญัติมาตรา ๑๔ (๔)๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยา

                                          
สงพรอมหนังสือท่ี นร ๐๙๐๑/๐๓๙๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
๑ มาตรา ๑๔  เพ่ือดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด

ใหกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงานมีอํานาจดังตอไปนี ้



 ๒

เสพติด พ.ศ.๒๕๑๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๕ มิไดบัญญัติใหเจาพนักงานมีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินที่ไดรับมาเนื่องจาก
การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเปนการบัญญัติที่แตกตางจากบทบัญญัติมาตรา ๑๔ 
(๒)๒ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่บัญญัติใหเจา
พนักงานมีอํานาจในการยึดหรืออายัดทรัพยสินอื่นใดที่ไดรับมาเนื่องจากการกระทําความผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดแสดงใหเห็นวาการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในมาตรา ๑๔ (๔)๓ แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีความประสงคที่จะตัดความดังกลาวออก 
เนื่องจากเรื่องการยึดหรืออายัดทรัพยสินที่ไดรับมาเนื่องจากการกระทําความผิดตามกฎหมาย
เก่ียวกับยาเสพติดไดมีการบัญญัติไวในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ แลว โดยใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสิน ซึ่งจะใหความคุมครองสิทธิของบุคคลในทรัพยสินไดมากกวาการใหเปน
อํานาจของเจาพนักงาน เพราะทรัพยสินที่ไดรับมาเนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
อยูในความหมายของนิยามคําวา “ทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิด” ตามมาตรา ๓๔ 
แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 

                                                                                                                       
ฯลฯ    ฯลฯ 

  (๔) ยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือทรัพยสินอ่ืนใดที่ไดใชหรือ
จะใชในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด หรือท่ีอาจใชเปนพยานหลักฐานได 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๒ มาตรา ๑๔  เพ่ือดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยา

เสพติดใหกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงานมีอํานาจดังตอไปนี ้
ฯลฯ    ฯลฯ 

  (๒) คนเคหสถาน สถานที่ หรือบุคคลใดๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติดซุกซอนอยู
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ยึดหรืออายัดยาเสพติดหรือทรัพยสินอ่ืนใดที่ไดรับมาเนื่องจากการกระทําความผิด
ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือท่ีไดใช หรือจะใชในการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
หรือท่ีอาจใชเปนพยานหลักฐานได 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๓ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 
๔ มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้

ฯลฯ    ฯลฯ 

  “ทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิด” หมายความวา เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับมา
เนื่องจากการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด และใหหมายความรวมถึง เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยการใช
เงินหรือทรัพยสินดังกลาว ซื้อหรือกระทําไมวาดวยประการใดๆ ใหเงินหรือทรัพยสินนั้นเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 
ไมวาจะมีการเปลี่ยนสภาพกี่ครั้ง และไมวาเงินหรือทรัพยสินนั้นจะอยูในความครอบครองของบุคคลอื่น โอนไป
เปนของบุคคลอื่นหรือปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลอื่นก็ตาม 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๓

การยึดหรืออายัดทรัพยสินดังกลาวจึงเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินตาม
มาตรา ๑๖ (๔)๕ และมาตรา ๒๒๖ แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔  ดังนั้น เจาพนักงานตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ จึงไมมีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินที่ไดรับมาเนื่องจากการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  

อยางไรก็ตาม การพิจารณาวาเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ จะมีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินที่ไดรับมาเนื่องจากการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อใชเปนพยานหลักฐานไดหรือไม นั้น เห็นวา การใชอํานาจ
ของเจาพนักงานในการยึดหรืออายัดทรัพยสินที่ไดรับมาเนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยา

                                          
๕ มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

ฯลฯ    ฯลฯ 

(๔) ยึดหรืออายัดทรัพยสินตามมาตรา ๒๒ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๖ มาตรา ๒๒  ในการตรวจสอบทรัพยสิน ถาผูถูกตรวจสอบหรือผูซึ่งอางวาเปนเจาของ

ทรัพยสินไมสามารถแสดงหลักฐานไดวาทรัพยสินที่ถูกตรวจสอบไมเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยา
เสพติด หรือไดรับโอนทรัพยสินนั้นมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือเปนทรัพยสินที่ไดมาตามสมควรในทาง
ศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณ ใหคณะกรรมการสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวจนกวาจะมีคําสั่ง
เด็ดขาดไมฟองคดีซึ่งตองไมชากวาหนึ่งปนับแตวันยึดหรืออายัดหรือจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหยกฟอง
ในคดีท่ีตองหานั้น 

  เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบทรัพยสิน หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาทรัพยสินรายใดอาจมี
การโอนยักยาย ซุกซอน หรือเปนกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางอ่ืน ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งยึดหรือ
อายัดทรัพยสินรายนั้นไวชั่วคราวจนกวาจะมีการวินิจฉัยตามมาตรา ๑๖ (๓) ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูถูกตรวจสอบหรือ
ผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินที่จะยื่นคํารองขอผอนผันเพ่ือขอรับทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนโดยไมมีประกัน
หรือมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันก็ได และใหนําความในมาตรา ๑๙ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

  เม่ือมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวแลว ใหคณะกรรมการจัดใหมีการพิสูจนตามวรรค
หนึ่งโดยเร็ว และในกรณีท่ีผูถูกตรวจสอบหรือผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินสามารถพิสูจนตามวรรคหนึ่งได ก็
ใหคืนทรัพยสินใหแกผูนั้น แตถาไมสามารถพิสูจนได ใหถือวาการยึดหรืออายัดตามวรรคสองเปนการยึดหรือ
อายัดตามวรรคหนึ่ง 

  การยื่นคํารองขอผอนผันตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

  เพ่ือประโยชนตามมาตรานี้ คําวา “ทรัพยสิน” ใหหมายความรวมถึง 
  (๑) ทรัพยสินที่เปลี่ยนสภาพไป สิทธิเรียกรอง ผลประโยชน และดอกผลจากทรัพยสิน

ดังกลาว 

  (๒) หนี้ท่ีบุคคลภายนอกถึงกําหนดชําระแกผูตองหา 
  (๓) ทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดของผูตองหาท่ีไดรับ 

ขาย จําหนาย โอนหรือยักยายไปเสียในระหวางระยะเวลาสิบปกอนมีคําสั่งยึดหรืออายัด และภายหลังนั้น เวนแต
ผูรับโอนหรือผูรับประโยชนจะพิสูจนตอคณะกรรมการไดวาการโอนหรือการกระทํานั้นไดกระทําไปโดยสุจริต
และมีคาตอบแทน 



 ๔

เสพติดมีผลกระทบตอสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน ซึ่งมาตรา ๔๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหสิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหง
สิทธิและการจํากัดสิทธิยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ การยึดหรืออายัดทรัพยสินที่ไดรับมา
เนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อใชเปนพยานหลักฐานตามมาตรา ๑๔ (๔)๘ 
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงตองตีความโดย
เครงครัด กลาวคือ ทรัพยสินที่อาจใชเปนพยานหลักฐานไดนั้น จะตองเปนทรัพยสินที่มีความ
เก่ียวของโดยตรงและใชเปนพยานหลักฐานเฉพาะในคดีนั้นเทานั้น ไมอาจจะขยายความใหรวมถึง
ทรัพยสินที่อาจใชเปนพยานหลักฐานในคดีอ่ืนๆ ดวย 

กลาวโดยสรุป คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) เห็นวา บทบัญญัติใน
มาตรา ๑๔ (๔) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไมไดให
อํานาจเจาพนักงานในการยึดหรืออายัดทรัพยสินที่ไดรับมาเนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดเวนแตเปนทรัพยสินที่อาจใชเปนพยานหลักฐานโดยตรงไดในคดีนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากการ
ยึดหรืออายัดทรัพยสินที่ไดรับมาเนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายได
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินตามพระราชบัญญัติมาตรการ
ในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ . ๒๕๓๔ ซึ่งมี ข้ันตอนและ
วิธีดําเนินการไวโดยเฉพาะแลว 
 
 

(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 
(นางสาวพรทพิย  จาละ) 

รองเลขาธิการฯ 
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มีนาคม ๒๕๔๗ 

                                          
๗ มาตรา ๔๘  สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ

การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

  การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

๘ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 


