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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) รูปแบบ วิธีการ และ (2) ผลการด าเนินการในการ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของส านักตรวจสอบทรัพย์สิน 
คดียาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.)  
โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ข้อมูลเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 6 
คน การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า ใช้แนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ.
2534 รวมถึงอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว ตั้งแต่วิธีการรับมอบ ส่งมอบ
ทรัพย์สิน วิธีการเก็บรักษาทรัพย์สิน วิธีบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้โดยการ
น าไปขายทอดตลาด น าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ เพ่ือรักษามูลค่าของทรัพย์สินในช่วงระหว่างที่
รอการตรวจสอบและก่อนคดีถึงที่สุด ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของทางราชการ โดยค านึงถึงความเป็น
ธรรม ความเสมอภาค และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพย์สินอีกด้วย 

ค าส าคัญ: การบริหารจัดการทรัพย์สิน; การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน;  
               ส านักตรวจสอบทรพัย์สินคดียาเสพติด 
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บทน า  
 ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากส านักงาน ป.ป.ส. 
รายงานสถิติการจับกุมคดียาเสพติด พบว่าช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 มีการจับกุมผู้ต้องหา 
ในคดเีกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหมด 1,618,263 คน และได้ท าการยึดอายัดทรัพย์สินจากการค้ายาเสพติด
ในช่วงดังกล่าวมูลค่ารวม 6,046.54 ล้านบาท (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด, 2563, หน้า 88 - 90) ซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้จะเข้าสู่กระบวนการการริบทรัพย์สิน เพ่ือให้
ผู้ต้องหาได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ตัดสภาพคล่องทางการเงินเพ่ือยับยั้งการลงทุนค้ายาเสพติด 
ในครั้งต่อไป รวมถึงเป็นการท าให้ผู้ต้องหาเกิดความเกรงกลัวต่อการกระท าความผิด เพราะนอกจาก 
จะได้รับโทษทางอาญาให้จ าคุกและช าระค่าปรับแล้ว อาจจะต้องถูกริบทรัพย์สินอีกด้วย โดยการริบ
ทรัพย์สินนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีค าสั่งถึงที่สุดให้ริบทรัพย์สิน โดยทรัพย์สินที่ศาลมีค าสั่งริบนั้น 
จะตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพ่ือน าไปใช้ในงานป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด (ส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด, 2553, หน้า 24) 

 ส านักงาน ป.ป.ส. มีหน่วยงานย่อยกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยในการด าเนินการ
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้ายาเสพติด ได้แก่ ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 – 9 ซึ่งด าเนินการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินตามเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ด าเนินการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินในคดีท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนและมีลักษณะเป็นเครือข่ายรายส าคัญในการค้ายาเสพติด
ด้วยทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่ยึดได้จากการค้ายาเสพติด และความหลากหลายของทรัพย์สิน 
ที่ยึดหรืออายัด ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เงินฝากในบัญชีธนาคาร เงินสด ยานพาหนะ ทองค า 
เครือ่งประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งมีชีวิต อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ย่อมต้องใช้
วิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบจึงจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความ
คุ้มค่าในการบริหารจัดการ รวมถึงต้องมคีวามโปร่งใสในการบริหารจัดการทรัพย์สิน 

 จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักตรวจสอบทรัพย์สิน 
คดียาเสพติด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ในคดีที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ ในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีความหลากหลาย 
และมีจ านวนมาก รวมทั้งผลการด าเนินการในการบริหารจัดการทรัพย์สินในช่วงปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 - 2563 เฉพาะในส่วนที่เป็นคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านัก
ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส. เพ่ือน ามาพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว้ของส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด และให้ผู้ที่สนใจในเรื่องดังกล่าวน าไป
ประยุกต์ใช้กับงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดขององค์การ สังคมส่วนรวม 
และประเทศชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษารูปแบบ วิธีการ ในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ในคดีที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดของส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด 
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 2. ศึกษาผลการด าเนินการในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ ยึดหรืออายัดไว้ ในคดี 
ที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ระหว่างปีงบประมาณ 
2562 - 2563 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) ศึกษาและวิเคราะห์จาก
เอกสารและการสัมภาษณ์ ได้แก่ ข้อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร โดยเอกสารที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ประกอบด้วย รายงานผลการด าเนินการประจ าปี ของส านักงาน ป.ป.ส. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ฐานข้อมูลการ
บริหารทรัพย์สินจากระบบตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส. งานเขียน บทความ 
วารสาร สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  เป็นต้น และการสัมภาษณ์จากผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Information) ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ผู้อ านวยการส่วนบริหาร
และจัดการทรัพยส์ิน หัวหน้ากลุ่มงานจัดการทรัพย์สิน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการขายทอดตลาด และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจยั 

 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ ในบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึด
หรืออายัดไว้ ในคดีที่ เกี่ ยวข้องกับยา เสพติดของส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียา เสพติด  
ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินใช้แนวทางตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ซึ่งได้ก าหนดกรอบระยะเวลาของการ
ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน การยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบ โดยต้องยื่นค าร้องต่อศาล
ขอให้ริบทรัพย์สินภายในระยะเวลาไม่ เกิน  1 ปี  นับตั้ งแต่วันที่ ศาลชั้นต้นมีค า พิพากษา 
ในคดีอาญาหลัก ประกอบกับระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นหลักในการบริหาร
จัดการ ได้แก่  ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สิ น 
ที่ถูกยึดอายัด (ฉบับที่  3) พ.ศ.2547 เป็นหลักในการบริหารจัดการระเบียบคณะกรรมการ 
ตรวจสอบทรัพย์สิน  ว่ าด้ วยการน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือน า ไปใช้ประโยชน์ 
ของทางราชการ พ.ศ. 2548 ระเบียบส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ. 2548  

นอกจากกรอบของกฎหมายที่ได้ก าหนดระยะเวลา วิธีด าเนินการกับทรัพย์สินแล้ว  
การด าเนินการกับทรัพย์สินมักจะเป็นการด าเนินการตามข้อสั่งการหรือมติในที่ประชุม เช่น  
การประชุมส่วนงาน การประชุมผู้บริหาร การประชุมคณะกรรมการ การประชุมอนุกรรมการ ค าสั่ง
ส านักงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตามเม่ือได้รับข้อสั่งการหรือค าสั่งต่าง ๆ ก็จะมีการสั่งการตามล าดับบังคับ
บัญชา หรือประชุมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยพบว่า
ส านักงาน ป.ป.ส. มีการประชุมก ากับติดตามการการประชุมเพ่ือก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
ด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและการบังคับโทษปรับเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือติดตามผลการด าเนินการ
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เกี่ยวกับทรัพย์สิน รวมถึงการหารือเพ่ือแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น และมีการวางกรอบระยะเวลา
เป็นมาตรฐานในการด าเนินการกับกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งระบบ รวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน เช่น การจัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมแก่การเก็บรักษาอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง เป็นต้น (ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด, สัมภาษณ์, 2564) 

ทั้งนี้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ได้มีการวาง
โครงสร้างในการบริหารจัดการให้ส่วนบริหารและจัดการทรัพย์สินเป็นผู้ด าเนินการ มีหน้าที่หลัก 
ในการบริหารและจัดการทรัพย์สินของส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด และมีกลุ่มงานย่อย
ภายในส่วนงาน คือ กลุ่มงานจัดการทรัพย์สิน ท าหน้าที่รับมอบทรัพย์สิน เก็บรักษาทรัพย์สิน และ
บริหารข้อมูลทรัพย์สินที่เก็บรักษา อีกกลุ่มงานหนึ่ง คือ กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน ท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน การพิจารณาทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ (ผู้อ านวยการส่วน
บริหารและจัดการทรัพย์สิน, สัมภาษณ์, 2564) โดยมีอัตราก าลัง 12 คน จากอัตราก าลังทั้งหมด 
ในส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด 150 คน ซึ่งในการปฏิบัติงานจริงหากบุคคลากรในภาระงาน
ใดไม่เพียงพอ หรือมีภารกิจพิเศษก็จะมีบุคลากรจากส่วนงานอื่นมาช่วยตามภารกิจนั้น ๆ อีกด้วย ทั้งนี้
ในการบริหารจัดทรัพย์สินได้ใช้งบประมาณจากทั้งงบประมาณแผ่นและงบประมาณจากกองทุน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีส านักงานเลขานุกรมเป็นผู้ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายของส านัก
ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด  

 ความโปร่งใสในการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
 การบริหารจัดการทรัพย์สินของส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดนั้น เป็นรูปแบบของ
การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารจัดการ ได้แก่ คณะกรรมการเก็บรักษาทรัพย์สิน เพ่ือด าเนินการ
เก็บรักษาทรัพย์สิน คณะกรรมการขายทอดตลาด เพ่ือด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการขายทอดตลาด
ทรพัย์สิน คณะกรรมการกลั่นกรองการน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือน าไปใช้ประโยชน์ของทาง
ราชการ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดและใช้ประโยชน์ ซ่ึงมีผู้แทนจากส่วนงาน
ต่าง ๆ หรือต่างส านักมามีส่วนร่วมเป็นกรรมการ จึงท าให้การบริหารจัดการทรัพย์สินมีกระบวนการ
ขัน้ตอนทีม่ีความโปร่งใสในการด าเนินการและสามารถตรวจสอบได้ 

 ความเสมอภาคในการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
 คดีที่มีทรัพย์สินจ านวนมากและคดีที่มีทรัพย์สินไม่มาก ในทางปฏิบัตินั้นส านักตรวจสอบ
ทรัพย์สินคดียาเสพติด ให้ความเสมอภาคในการบริหารจัดการโดยไม่เลือกปฏิบัติ และใช้บรรทัดฐาน
ทางกฎหมายเป็นส าคัญในการจัดการ หากมีค าสั่งของศาลหรือคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 
ให้ด าเนินการประการใดก็จะด าเนินการตามค าสั่งของศาล เช่น การริบทรัพย์สินก็จะส่งมอบทรัพย์สิน
ให้กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามค าสั่ง หรือการคืนทรัพย์สินให้เจ้าของก็จะด าเนินการ
คืนทรัพย์สินให้เจ้าของตามค าสั่ง ซึ่งสอดคล้องกับหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน ได้ให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินว่า 
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  “...ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน เราไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าทรัพย์สินเป็นของใคร เช่น  
เป็นของผู้ต้องหาที่มีชื่อเสียง หรือเป็นของผู้ต้องหาทั่วไป สิ่งที่เราพิจารณา คือ ผลคดีและลักษณะ 
ของทรัพย์สินว่าควรด าเนินการอย่างไร...” (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน, สัมภาษณ์, 2564) 

รูปแบบและวิธกีารบริหารทรัพย์สิน  
ส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ได้จัดหมวดหมู่หรือประเภทของทรัพย์สินทรัพย์สิน 

ที่ยึดหรืออายัดไว้ เพ่ือให้สะดวกต่อการบริหารจัดการออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ (1) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(2) เงินในบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงิน (3) เงินสด (4) ยานพาหนะ (5) ทองและเครื่องประดับ  
(6) เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือสื่อสาร (7) สิ่งมีชีวิต (8) อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน และ  
(9) ทรัพย์สินอ่ืน ๆ โดยการรับมอบทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นจากพนักงานเจ้าหน้าที่
เพ่ือเก็บรักษานั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การรับมอบทรัพย์สินที่สามารถน าตัวทรัพย์สิน
มาส่งมอบได ้และการรับมอบทรัพย์สินที่ไม่อาจน าตัวทรัพย์สินมาส่งมอบได้ หรือต้องเก็บรักษาไว้ที่อ่ืน 
เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เงินในบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงิน ใช้วิธีการอายัดสิทธิเพ่ือระงับการ
ท าธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน และน าหนังสือการตอบรับการอายัดนั้นมาแสดงเป็นหลักฐาน 
การส่งมอบทรัพย์สิน ส่วนทรัพย์สินประเภทเงินสด พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องน าฝากเข้าบัญชีเก็บ
รักษาของส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินของรัฐ และน า
หลักฐานการฝากนั้นมาแสดงเพ่ือเป็นหลักฐานการรับมอบทรัพย์สิน หรืออาจเป็นทรัพย์สินที่ไม่สะดวก
ต่อการเคลื่อนย้ายมาส่งมอบ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะด าเนินการฝากทรัพย์สินโดยท าเป็นสัญญาฝาก
ทรัพย์สินให้ผู้ที่สามารถดูแลทรัพย์สินนั้นได้ โดยความยินยอมของผู้รับดูแล ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของเดิม  
ผู้ครอบครองเดิม หรือบุคคลอ่ืนก็ได้ และน าสัญญาฝากทรัพย์สินพร้อมรูปภาพของทรัพย์สินนั้น 
มาส่งมอบแทนทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้รับมอบมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบขนาด น้ าหนัก จ านวน สภาพ
ของทรัพย์สิน หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินให้ถูกต้องตรงกันกับค าสั่งยึดหรืออายัด 
เนื่องจากการรับมอบทรัพย์สินเป็นต้นทางของการบริหารจัดการทรัพย์สิน จึงต้องตรวจสอบอย่าง
ละเอียดเพ่ือป้องกันความผิดพลาด พร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินที่ส่งมอบนั้นด้วย 
และผู้รับมอบทรัพย์สินจะท าหลักฐานการส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินไว้ให้แต่ละฝ่ายเก็บไว้เป็น
หลักฐาน โดยกระบวนการรับมอบทรัพย์สินนี้จะใช้ระบบตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด (Assets 
Seizure System หรือ ASS) ในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลทางทะเบียนและ
เป็นบัญชีควบคุมการเก็บรักษาทรัพย์สิน (หัวหน้ากลุ่มงานจัดการทรัพย์สิน, สัมภาษณ์, 2564) 

ขั้นตอนการเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นจะเน้นเรื่องความปลอดภัยของทรัพย์สินเป็นหลัก จึงต้อง
จัดสถานที่ที่เหมาะสมแก่การเก็บรักษาทรัพย์สินนั้น พร้อมทั้งติดต้ังกล้องวงจรปิด หรือมีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยดูแล โดยทรัพย์สินประเภททอง เครื่องประดับ อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน 
เก็บรักษาไว้ในห้องนิรภัย และมีแยกการเก็บกุญแจและรหัสเปิดห้องนิรภัยไว้ที่บุคคลต่าง ๆ ตามค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาทรัพย์สิน ในกรณีทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ ทั้งรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ จะเก็บรักษาไว้ที่ลานจอดรถในบริเวณที่ตั้งของส านักงาน ป.ป.ส. เอง จึงไม่มีภาระค่าเช่า
พ้ืนที่ในการจัดเก็บ และมีการบันทึกรถเข้า – ออกสถานที่จัดเก็บไว้ทุกคัน ส่วนทรัพย์สินประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร และทรัพย์สินอ่ืน ๆ  ได้แก่ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
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จะเก็บรักษาไว้ในห้องส าหรับเก็บรักษาทรัพย์สิน โดยจัดให้มีชั้นวางทรัพย์สินตามความเหมาะสมของ
ทรัพย์สินแต่ละประเภท และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือดูแลความปลอดภัยเช่นเดียวกับทรัพย์สินอ่ืน ๆ 

 เมื่อได้เก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัยและเหมาะสมแก่ทรัพย์สินแต่ละประเภทแล้ว  
ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินจะต้องตรวจสอบสภาพทรัพย์สินและรายงานความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ 
โดยการพิจารณาตามลักษณะของทรัพย์สินและความคืบหน้าของผลคดี หากพบว่ามีทรัพย์สินใด 
ที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ประกอบกับความคืบหน้าของผลคดีหากมีค าสั่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินให้ยึดหรืออายัด ก็จะด าเนินการเสนอเลขาธิการ ป.ป.ส. มีค าสั่งขายทอดตลาด
หรือน าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการตามความเหมาะสมแก่กรณี หากปรากฎผลว่ามีค าสั่ง
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินให้ยกเลิกการยึดหรืออายัด ศาลยกฟ้องในคดีอาญาหลัก หรือยกค าร้อง
ขอริบทรัพย์สิน ก็จะด าเนินการคืนทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าของ หรือน าไปบังคับตามกฎหมายอ่ืนแล้วแต่
กรณี อย่างไรก็ตามหากปรากฎว่าทรัพย์สินใดเป็นภาระแก่การเก็บรักษา แต่ยังไม่สามารถคาดการณ์
แนวโน้มของคดีได้ อาจเสนอเลขาธิการ ป.ป.ส. มีค าสั่งขายทอดตลาดหรือน าไปใช้ประโยชน์ของทาง
ราชการไปก่อนก็ได้ เพ่ือจะได้ไม่เป็นภาระแก่ทางราชการ โดยการน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดนั้น 
เลขาธิการ ป.ป.ส.จะแต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดขึ้นมาเพ่ือด าเนินการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยคณะกรรมการขายทอดตลาดจะท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่
ตกลงขายโดยค านึงถึงราคาประเมินทรัพย์สินในขณะที่ตรวจยึด สภาพและลักษณะทรัพย์สินใน
ช่วงเวลาที่จะขาย ราคาประเมินทรัพย์สินตามสภาพในช่วงเวลาที่จะขายทอดตลาด ราคาท้องตลาด  
ราคาประเมินของหน่วยราชการ ภาระหนี้ผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อ และหนี้อ่ืนที่ผูกพันกับตัวทรัพย์สิน 
ซึ่งการก าหนดราคาเริ่มต้นที่ส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด น ามาใช้เป็นแนวปฏิบัติจะต้องไม่
ต่ ากว่าราคาประเมินทรัพย์สินตามสภาพในช่วงเวลาที่ขายทอดตลาดของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการ 
จากนั้นจะต้องจัดท าประกาศการขายทอดตลาด เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยปกติมักจะเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ส. รวมถึงจัดส่งประกาศการขายทอดตลาดนั้นให้ผู้ต้องหาและผู้อาจ
อ้างเป็นเจ้าของทรัพย์สินทราบก่อนการขายทอดตลาดอย่างน้อย 14 วัน ซึ่งตามระเบียบได้ก าหนดไว้
เพียง 5 วัน เพ่ือให้เจ้าของหรือผู้อาจอ้างเป็นเจ้าของทรัพย์สินทราบก่อนการขายทอดตลาดเป็นระยะ
เวลานานขึ้น จะท าให้มีความโปร่งใสเกิดความเหมาะสมและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หาก
ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีหรือคดียังไม่ถึงที่สุด เจ้าของทรัพย์สินเดิม
อาจใช้สิทธิคดัค้านการขายนั้นไว้ก่อนก็ได้ (ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขายทอดตลาด, สัมภาษณ์, 2564) 

การน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ ต้องเป็นทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะน าออก
ขายทอดตลาดหรือการน าทรัพย์สินไปใช้นั้นจะได้ประโยชน์มากว่าการขายทอดตลาด เมื่อได้รับความ
จ านงจากหน่วยงานราชการตามที่ก าหนดจะมีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการน าทรัพย์สิน
ออกขายทอดตลาดหรือน าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการจะเป็นผู้พิจารณาก่อนเสนอเลขาธิการ 
ป.ป.ส. เพื่อพิจารณามีค าสั่งให้ใช้ประโยชน์ เมื่อเลขาธิการ ป.ป.ส. มีค าสั่งให้ใช้ประโยชน์แล้วจึงจะส่ง
มอบทรัพย์สินให้หน่วยงานนั้นไป โดยมีเงื่อนไขจะต้องดูแลรักษา บ ารุง ซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นจนกว่า
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จะมีค าสั่งยกเลิกการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้พบว่าการน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการนั้น 
มีปัญหาหลายอย่าง เช่น ทรัพย์สินเกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหาย ช ารุดบกพร่องจากการใช้
งาน ต้องซ่อมแซมและด าเนินการตามระเบียบของทางราชการ และไม่มีผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น  (ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ, สัมภาษณ์, 2564) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่1  แสดงภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สิน 

ผลการด าเนินการ 
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาผลการด าเนินการในการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ที่ยึดหรืออายัดไว้ในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดของส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2562 – 2563 ผลการวิจัยพบว่าในส่วนของผลการด าเนินการในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การรับมอบทรัพย์สินเพ่ือเก็บรักษาปีงบประมาณ 2562 – 2563  
 ส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ได้รับมอบทรัพย์สินที่มีค าสั่งให้ยึดหรือายัดทรัพย์สิน
ไว้ชั่วคราว ในช่วงปีงบประมาณ 2562 – 2563 ดังตาราง 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนและมูลค่าทรัพยสิ์นที่มีค าสั่งยึดหรืออายดัในช่วงปงีบประมาณ พ.ศ.2562 – 2563 
 

ประเภททรัพย์สิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. ปี 2563 

จ านวน(รายการ) มูลค่าประมาณ (บาท) จ านวน(รายการ) มูลค่าประมาณ(บาท) 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 49 (8.77%) 80,150,000.00 (46.14%) 18 (18.56%) 63,980,000.00 (74.41%) 
เงินฝาก 45 (8.05%) 9,412,091.71 (6.59%) 17 (17.53%) 13,663,882.78 (15.89%) 
เงินสด 28 (5.01%) 13,964,236.14 (9.78%) 2 (2.06%) 1,514,000.00 (1.76%) 
ยานพาหนะ 103 (18.43%) 28,995,685.42 (20.31%) 23 (23.71%) 5,445,500.00 (6.33%) 
ทองและเครื่องประดับ 220 (39.36%) 6,307,968.00 (4.42%) 19 (19.59%) 744,200.00 (0.87%) 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมอืสื่อสาร 39 (6.98%) 335,900.00 (0.24%) 4 (4.12%) 21,600.00 (0.03%) 
สิ่งมีชีวิต 1 (0.18%) 252,000.00 (0.18%) - - 
อาวุธปืน/เครื่องกระสุนปืน 36 (6.44%) 1,775,000.00 (1.24%) 12 (12.37%) 600,000.00 (0.70%) 
ทรัพยส์ินอื่น ๆ 38 (6.80%) 1,566,100.00 (1.10%) 2 (2.06%) 15,000.00 (0.02%) 

รวม 559 (100.00%) 142,758,981.27 (100.00%) 97 (100.00%) 85,984,182.78 (100.00%) 

 ที่มา : ระบบตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 
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 จากตารางข้างต้น ในปีงบประมาณ 2562 ส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด  
มีทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราว รวมมูลค่า 142,758,981.27 บาท โดยประเภททรัพย์สินที่มูลค่า
มากที่สุดที่สามารถยึดหรืออายัดได้ ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นร้อยละ 46.14 รองลงมา 
ได้แก่ ยานพาหนะ และเงินสด (คิดเป็นร้อยละ 20.31 และ 9.78 ตามล าดับ) และในปีงบประมาณ 2563 
มีทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราว รวมมูลค่า 85 ,984 ,182.78 บาท ประเภททรัพย์สิน 
ที่มีมูลค่ามากที่สุดที่สามารถยึดหรืออายัดได้ ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นร้อยละ 74.41 
รองลงมา ได้แก่ เงินฝาก และยานพาหนะ (คิดเป็นร้อยละ 15.89 และ 6.33 ตามล าดับ) 
 อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการยึดหรืออายัดทรัพย์สินในช่วงสองปีงบประมาณ
ดังกล่าวข้างต้น  ในปีงบประมาณ 2563 มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินมูลค่าลดลงจาก ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 56,774,798.49 บาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 40 สืบเนื่องมาจากมีค าสั่งให้
ส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ชะลอการรับคดีเพ่ิมเติมและให้กระจายคดีไปยังส านักงาน 
ป.ป.ส. ภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงเป็นสาเหตุให้มกีารยึดหรืออายัดลง 

2. ภาพรวมการขายทอดตลาดทรัพย์สินของส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ปีงบประมาณ 
2562 – 2563 

ตารางท่ี 2 แสดงการผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเกบ็รักษาไว้ 
 

ประเภททรัพย์สิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปงีบประมาณ พ.ศ. ปี 2563 

จ านวน (รายการ) มูลค่าประมาณ (บาท) จ านวน (รายการ) มูลค่าประมาณ (บาท) 
ยานพาหนะ 441 (35.03%) 86,452,000 (98.48%) 254 (27.43%) 44,404,500 (97.57%) 
เครื่องประดับ - - 61 (6.59%) 502,300 (1.10%) 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือสื่อสาร 722 (57.35%) 463,000 (0.53%) 611 (65.98%) 604,950 (1.33%) 
สิ่งมีชีวิต 49 (3.89%) 769,000 (0.88%) - - 
ทรพัย์สินอื่น 47 (3.73%) 104,600 (0.12%) - - 

รวม 1,259 (100.00%) 87,788,600 (100.00%) 926 (100.00%) 45,511,750 (100.00%) 

ที่มา : ระบบตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 

 การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ส่วนใหญ่ ได้แก่ ทรัพย์สินประเภท
ยานพาหนะ เครื่องประดับที่เสื่อมราคาอย่างรวดเร็ว เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือสื่อสาร สิ่งมีชีวิต 
และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ซึ่งการขายตลาดทรัพย์สินในแต่ละครั้งนั้น มีทั้งทรัพย์สินของส านักตรวจสอบ
ทรัพย์สินคดียาเสพติดเอง และเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการขายทอดตลาดทรัพย์สินจึงอาจมีทรัพย์สิน
ของส านักงาน ป.ป.ส. ภาคต่าง ๆ ที่ได้ฝากทรัพย์สินให้ส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด 
เป็นผู้ขายให ้ตามค าสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักตรวจสอบทรัพย์สิน
คดยีาเสพตดิได้มีการขายทอดตลาด จ านวน 26 ครั้ง รวมทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดได้ จ านวน 1,259 
รายการ ซึ่งยานพาหนะสามารถขายได้มูลค่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.48 รองลงมา ได้แก่ สิ่งมีชีวิต 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือสื่อสาร และทรัพย์สินอ่ืน ๆ (คิดเป็นร้อยละ 0.88, 0.53 และ 0.12 
ตามล าดับ)  

 ปีงบประมาณ 2563 ได้มีการขายทอดตลาด จ านวน 10 ครั้ง โดยมีการงดการขายทอดตลาด
ในช่วงปลายเ ดือนเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2563 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส 
สายพันธุ์ใหม่โคโรนา (COVID-19) จึงต้องงดเว้นการขายทอดตลาดเพ่ือความปลอดภัย และลดการ 
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ติดเชื้อตามนโยบายของรัฐบาล รวมทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดได้ จ านวน 926 รายการ ซึ่งยานพาหนะ
สามารถขายได้มูลค่ามากที่สุดเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 97.57 รองลงมา ได้แก่ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือสื่อสาร และเครื่องประดับ (คิดเป็นร้อยละ 1.33 และ 1.10 ตามล าดับ)  

 อนึ่ ง  การขายทอดตลาดในปี งบประมาณ 2562 – 2563 นั้น มิ ใช่ เป็นทรัพย์ที่ยึด 
หรืออายัดไว้ในปีงบประมาณดังกล่าวเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงทรัพย์สินที่ยึดมาในปีก่อนหน้า 
แต่ครบก าหนดหรือควรแก่การขายทอดตลาดในปีดังกล่าวด้วย เช่นเดียวกับทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด
มาในช่วงปีงบประมาณดังกล่าว อาจจะไม่ได้ขายทอดตลาดภายในปีงบประมาณนั้น ๆ ขึ้นกับสภาพ
ของทรัพย์สินและสถานะคดีในแต่ละคดีด้วย  

 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลจากระบบตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด และได้ท าการ
แยกทรัพย์สินเฉพาะทรัพย์สินในปีงบประมาณ 2562 - 2563 เพ่ือสังเกตุความคืบหน้าและผลการ
ด าเนินการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน เช่น การขายทอดตลาด การน าทรัพย์สินไปใช้
ประโยชน์ของทางราชการ การน าทรัพย์สินคืนแก่เจ้าของ การส่งมอบรัพย์สินให้แก่กองทุนป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด และการส่งมอบทรัพย์สินแก่หน่วยงานราชการอ่ืน 

ตารางที ่3 ความคืบหน้าในการด าเนินการกับทรัพย์สินที่มีค าสั่งยึดหรอือายัดในปีงบประมาณ 2562  
 

ประเภททรัพยส์ิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวนที่ยึดหรอื
อายดั(รายการ) 

ขายทอดตลาด 
(รายการ) 

ใช้ประโยชน ์
(รายการ) 

คืนเจ้าของ 
(รายการ) 

ส่งกองทุน 
(รายการ) 

ส่ง 
กฎหมายอื่น 
(รายการ) 

คงเหลือ(รายการ) 

ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 49  - - 3 (7.14%) - - 46 (12.23%) 
เงินฝาก 45  - - 4 (9.52%) - - 41 (10.90%) 
เงินสด 28  - - 1 (2.38%) - 3 (15.00%) 24 (6.38%) 
ยานพาหนะ 103  77 (73.33%) - 15 (35.71%) 3 (18.75%) 5 (25.00%) 3 (0.80%) 
ทองและเครื่องประดับ 220 - - 16 (38.10%) 6 (37.50%) 12 (60.00%) 186 (49.47%) 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือ
สื่อสาร 

39 20 (19.05%) - - - - 19 (5.05%) 

สิ่งมีชีวิต 1 1 (0.95%) - - - - - 
อาวุธปืน/เครือ่งกระสุนปืน 36 - - 3 (7.14%) 7 (43.75%) - 26 (6.91%) 
ทรพัยส์ินอื่น  38 7 (6.67%) - - - - 31 (8.24%) 

รวม 559 
 

105 
(100.00%) 

0 
 

42  
(100.00%) 

16  
(100.00%) 

20 (100.00%) 376  
(100.00%) 

ที่มา : ระบบตรวจสอบทรพัย์สนิคดียาเสพตดิ ข้อมูล ณ วันที่ 9 มถิุนายน 2564 

 จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด มีการด าเนินการกับ
ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้  
 1) การขายทอดตลาดทรัพย์สิน พบว่ามีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 105 รายการ 
โดยยานพาหนะถูกน าไปขายทอดตลาดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.33 รองลงมาได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า
และเครื่องมือสื่อสาร ทรัพย์สินอ่ืน ๆ และสิ่งมีชีวิต (คิดเป็นร้อยละ 19.05, 6.67 และ 0.95 
ตามล าดับ) 
 2) การน าทรัพย์สินคืนแก่เจ้าของ พบว่ามีการน าทรัพย์สินคืนแก่เจ้าของ จ านวน 42 รายการ 
โดยมีการคืนทรัพย์สินประเภททองและเครื่องประดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.10 รองลงมา ได้แก่ 
ยานพาหนะ เงินฝากในบัญชีธนาคาร ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน และเงินสด 
(คิดเป็นร้อยละ 35.71, 9.52, 7.14, 7.14 และ 2.38 ตามล าดับ) 
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 3) การส่งมอบรัพย์สินให้แก่กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่ามีการส่งมอบ
ทรัพย์สินให้แก่กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ านวน 16 รายการ โดยมีการส่งมอบ
ทรัพย์สินประเภทอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมา ได้แก ่ 
ทองและเครื่องประดับ และยานพาหนะ (คิดเป็นร้อยละ 37.50 และ 18.75 ตามล าดับ) 
 4) การส่งมอบทรัพย์สินแก่หน่วยงานราชการอ่ืนเพื่อน าไปด าเนินการตามกฎหมายเฉพาะของ
หน่วยงานนั้น พบว่ามีการส่งมอบทรัพย์สินไปด าเนินการตามกฎหมายอ่ืน จ านวน 20 รายการ โดยมี
การส่งมอบทรัพย์สินประเภททองและเครื่องประดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา ได้แก่  
ยานพาหนะ และเงินสด (คิดเป็นร้อยละ 25 และ 15 ตามล าดับ) 

 ทั้งนีท้รัพย์สินที่ยึดหรืออายัดในปีงบประมาณ 2562 นั้น พบว่าไม่มีการน าทรัพย์สินที่ยึดในปี
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

ตารางที ่4 ความคืบหน้าในการด าเนินการกับทรัพย์สินที่มีค าสั่งยึดหรืออายัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ประเภททรัพยส์ิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวนที่ยึด
หรืออายดั
(รายการ) 

ขายทอดตลาด 
(รายการ) 

ใช้ประโยชน ์
(รายการ) 

คืนเจ้าของ 
(รายการ) 

ส่งกองทุน 
(รายการ) 

ส่งกฎหมาย
อื่น(รายการ) 

คงเหลือ
(รายการ) 

ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 18 - - - - - 18 (25.71%) 
เงินฝาก 17 - - 1 (25.00%) - - 16 (22.86%) 
เงินสด 2 - - - - - 2 (2.86%) 
ยานพาหนะ 23 22 (95.65%) - - - - 1 (1.43%) 
ทองและเครือ่งประดับ 19 - - 2 (50.00%) - - 17 (24.29%) 
เครือ่งใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องมือสื่อสาร 

4 1 (4.35%) - 1 (25.00%) - - 2 (2.86%) 

สิ่งมีชีวิต - - - - - - - 
อาวุธปืน/เครือ่งกระสุนปืน 12 - - - - - 12 (17.14%) 
ทรัพยส์ินอื่น  2 - - - - - 2 (2.86%) 

รวม 97 23  
(100.00%) 

0 4 
(100.00%) 

0 0 70 
(100.00%) 

ที่มา : ระบบตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 

 จากตารางข้างต้นส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด มีการด าเนินการกับทรัพย์สินที่ยึด
หรืออายัดไว้ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้  

 (1) การขายทอดตลาดทรัพย์สิน พบว่ามีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 23 รายการ 
โดยยานพาหนะถูกน าไปขายทอดตลาดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.65 รองลงมา ได้แก่ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 4.35 

 (2) การน าทรัพย์สินคืนแก่เจ้าของ พบว่ามีการน าทรัพย์สินคืนแก่เจ้าของ จ านวน 4 รายการ 
โดยมีการคืนทรัพย์สินประเภททองและเครื่องประดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา 
 ได้แก่ เงินฝากในบัญชีธนาคาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือสื่อสาร (คิดเป็นร้อยละ 25 เท่ากัน 
ทั้งสองประเภท) 

 ทั้งนี้ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดในปีงบประมาณ 2563 นั้น พบว่าไม่มีการน าทรัพย์สิน 
ที่ยึดในปีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ ไม่มีการส่งมอบรัพย์สินให้แก่กองทุนป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด และไม่มีการส่งมอบทรัพย์สินไปด าเนินการตามกฎหมายอ่ืน 
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ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดทรัพย์สิน 
 (1) ด้านการรับมอบทรัพยสิน พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้เก็บรักษาล่าช้า ท าให้
การด าเนนิการเกี่ยวกับทรัพย์สินล่าช้าตามไปด้วย ส่งผลต่อราคาทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด 
 (2) ด้านการขายทอดตลาด ทรัพย์สินบางรายการไม่เป็นที่สนใจของผู้ซื้อ อาจท าให้ขายได้
ราคาไม่สูง และสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา (COVID-19) ท าให้การขาย
ทอดตลาดนั้นไม่สามารถด าเนินการได้ 
 (3) ด้านการเก็บรักษาทรัพย์สิน การฝากทรัพย์สินให้ผู้ อ่ืนดูแลเนื่องจากไม่สะดวกต่อการ
เคลื่อนย้าย เมื่อถึงเวลาต้องน าทรัพย์สินมาส่ง อาจเกิดความเสียหายหรือสูญหายได้ และกรณี
ทรัพย์สินที่มีค าสั่งคืนเจ้าของทรัพย์สิน แต่เจ้าของไม่มารับทรัพย์สินคืน ท าให้เป็นภาระแก่การเก็บรักษา 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1. การวางแผนการบริหารจัดการทรัพย์สินของส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด

ด าเนินการตามแนวทางตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด พ.ศ. 2534 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กฎหมายดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนนโยบายหลักในการ
ด าเนินกับทรัพย์สิน สอดคล้องกับ Chales O. Jones (1984) (อ้างถึงในบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 
2563, หน้า 3) ได้อธิบายว่าการก าหนดความหมายของนโยบายไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนโยบายถูก
น าไปใช้ในความหมายที่แตกต่างกัน และได้สรุปความหมายของนโยบายไว้กว้าง ๆ 2 ลักษณะ  
(1) นโยบายเป็นค าที่ใช้แทนค าบางค า เช่น เป้าหมาย โครงการ กฎหมาย มาตรฐาน การตัดสินใจ 
เป็นต้น (2) นโยบายเป็นค าที่ใช้เฉพาะเจาะจง เพ่ือให้หมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจน โดยการระบุ
คุณสมบัติหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ว่ามีอะไรบ้าง อย่างไรก็ตามส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
ได้มีการบริหารจัดการสอดคล้องตามหลัก “POSDCORB” ของ Gulick (เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563, 
หนา้ 25 - 26) คือ มีการวางแผนโดยยึดกฎหมายเป็นแนวทางหรือนโยบายหลักและก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานตามที่กล่าวข้างต้น มีการจัดการโครงสร้างภายในของหน่วยงานให้มีส่วนงานที่รับผิดชอบ
การบริหารจัดการทรัพย์สินโดยเฉพาะ คือ ส่วนบริหารและจัดการทรัพย์สิน รวมถึงการจัดการ
บุคคลากร และทรัพยากรตามความเหมาะสมของงาน และมีการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือสั่งการ อ านวยการ ประสานงาน รายงานผลการด าเนินการในแต่ละ
เดือน รวมถึงการหารือเพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค หรือการท าความเข้าใจในการด าเนินงาน
ผ่านการประชุม ทั้งนี้งบประมาณในการบริหารจัดทรัพย์สินนั้นขึ้นอยู่กับภารกิจที่ได้รับและมีการ
ควบคุมการเบิกจ่ายจากส านักงานเลขานุการกรม โดยมีงบประมาณจากทั้งงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

2. รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สิน เน้นไปที่ความจ าเพาะของทรัพย์สินแต่ละ
ประเภท โดยให้ความส าคัญกับความถูกต้องในกระบวนการส่งมอบ-รับมอบทรัพย์สิน เนื่องจากเป็น
ขั้นตอนแรกของการน าทรัพย์สินเข้ามาสู่กระบวนการจัดเก็บ และใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการ
จัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบหรือค้นหาข้อมูล และมีการเก็บรักษาทรัพย์สินสอดคล้อง
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด (ฉบับที่ 
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3) พ.ศ.2547 คือ ผู้เก็บรักษาจะมีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมอบไว้ให้ปลอดภัย ซึ่งมีการจัดการ
ความปลอดภัยตามประเภทของการเกบ็รักษา เช่น ทอง เครื่องประดับ อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน 
เก็บรักษาไว้ในห้องนิรภัย โดยมีการรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด การแยกเก็บรหัสและ
กุญแจไว้ตามคณะกรรมการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายคนละ 1 อย่าง หรือการเก็บรักษา
ทรัพย์สินประเภทอ่ืนก็จะมีกล้องวงจรปิดเป็นหลักในการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการจ้าง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการดูแล ทั้งนี้จะตอ้งคอยส ารวจอยู่เสมอว่าทรัพย์สินที่เก็บรักษานั้นมี
ลักษณะที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้หรือไม่ ประกอบกับสถานะคดีของทรัพย์สินดังกล่าวว่ามีความ
คืบหน้าอย่างไร เพ่ือจะได้ด าเนินการกับทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพ่ือลด
ภาระแก่ราชการในการเก็บรักษาทรัพย์สิน ซึ่งการด าเนินการหลัก ๆ คือ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ เพ่ือเก็บรักษาเป็นเงินแทน ทั้งนี้ในการขายทอดตลาดของส านัก
ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดในแต่ละครั้ง อาจจะมีทรัพย์สินของส านักงาน ป.ป.ส. ภาคอ่ืน ๆ  
ร่วมในการขายด้วย เพ่ือความคุม้ค่าในการจัดการขายทอดตลาดแต่ละครั้ง 

3. การด าเนินในรูปแบบคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการเก็บรักษาทรัพย์สิน คณะกรรมการ
ขายทอดตลาด คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงาน หรือส่วนงาน
ต่างๆ แล้วแต่กรณ ีเพ่ือพิจารณาด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายที่เท่าเทียมกัน 
ท าให้การด าเนินการในแต่ละขั้นตอนมีความโปร่งใส ท าให้การด าเนินการการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทั้งระบบมีสอดคล้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมทีด่ี พ.ศ. 2542 ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้ระบถุึงหลักการพ้ืนฐานในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี ว่าควรมีหลักพ้ืนฐานอย่างน้อย 6 ประการ (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 101 – 105) 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
1. การแบ่งประเภททรัพย์สินเพื่อเก็บรักษา และวิธีการเก็บรักษาทรัพย์สิน 
2. แนวทางการพิจารณาว่าทรัพย์สินใดไม่เหมาะสมแก่การเก็บรักษา และวิธีการจัดการ

ทรัพย์สินดังกล่าว 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอ่ไป 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ส านักงาน 
ป.ป.ส. ซึ่งมีกฎหมาย และระเบียบเฉพาะที่ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ไว้ ดังนั้นในการน าไปประยุกต์ในการด าเนินการของหน่วยงานอ่ืนนั้น จะต้องพิจารณาข้อกฎหมาย 
หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย 
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