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พระราชบัญญัติ 
ป�องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. ๒๕๑๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให+ไว+ ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ 
เป2นป3ท่ี ๓๑ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล+าฯ 

ให+ประกาศว9า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรมีกฎหมายว9าด+วยการป�องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ ให+ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว+ โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ทําหน+าท่ีสภาปฏิรูปการปกครองแผ9นดิน ดังต9อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว9า “พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามยา

เสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให+ใช+บังคับต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต+นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ยาเสพติด”๒ หมายความว9า ยาเสพติดให+โทษตามกฎหมายว9าด+วยยาเสพติดให+โทษ 

วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว9าด+วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต9อจิตและประสาท และสารระเหยตามกฎหมายว9า
ด+วยการป�องกันการใช+สารระเหย 

“กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด”๓ หมายความว9า กฎหมายว9าด+วยยาเสพติดให+โทษ 
กฎหมายว9าด+วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต9อจิตและประสาท กฎหมายว9าด+วยการป�องกันการใช+สารระเหย และ
กฎหมายว9าด+วยมาตรการในการปราบปรามผู+กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

“ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด”๔ หมายความว9า ความผิดตามท่ีบัญญัติไว+ในกฎหมาย
เก่ียวกับยาเสพติด 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๙๓/ตอนท่ี ๑๔๔/ฉบับพิเศษ หน+า ๑๔/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ยาเสพติด” แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปราม

ยาเสพติด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด” แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกัน

และปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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“คณะกรรมการ” หมายความว9า คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามยาเสพติด 
“กรรมการ” หมายความว9า กรรมการป�องกันและปราบปรามยาเสพติด และ

หมายความรวมถึงประธานกรรมการป�องกันและปราบปรามยาเสพติดด+วย 
“เลขาธิการ” หมายความว9า เลขาธิการคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามยา

เสพติด 
“รัฐมนตรี” หมายความว9า รัฐมนตรีผู+รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ+ าพนั กงาน” หมายความว9 า ผู+ ซ่ึ ง เลขาธิการแต9 ง ต้ั งให+ ปฏิ บั ติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ไม9กระทบกระเทือนถึงอํานาจหน+าท่ีของส9วนราชการ

หรือของเจ+าหน+าท่ีของส9วนราชการใดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 
ในกรณีมีป5ญหาเก่ียวกับการปฏิบัติการตามอํานาจหน+าท่ีของคณะกรรมการหรือเจ+า

พนักงาน และของส9วนราชการหรือเจ+าหน+าท่ีของส9วนราชการท่ีมีอํานาจเก่ียวกับยาเสพติด ให+
คณะกรรมการเป2นผู+วินิจฉัยและวางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติราชการและการประสานงาน 

 
มาตรา ๕๕  ให+มีคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย9อว9า 

“ป.ป.ส.” ประกอบด+วยนายกรัฐมนตรีเป2นประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซ่ึง
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รัฐมนตรีว9าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว9าการกระทรวงการต9างประเทศ 
รัฐมนตรีว9าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยO รัฐมนตรีว9าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว9าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว9าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีว9าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู+อํานวยการสํานักงบประมาณ ผู+บัญชาการ
ทหารสูงสุด ผู+บัญชาการทหารบก ผู+บัญชาการตํารวจแห9งชาติ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร 
เลขาธิการคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อัยการสูงสุด เป2นกรรมการโดยตําแหน9ง 
และกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิท่ีคณะรัฐมนตรีแต9งต้ังไม9เกินสามคน และเลขาธิการเป2นกรรมการและ
เลขานุการ 

ให+คณะกรรมการแต9งต้ังข+าราชการในสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จํานวนไม9เกินสองคนเป2นผู+ช9วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๖  กรรมการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต9งต้ัง มีวาระอยู9ในตําแหน9งคราวละสองป3 

กรรมการซ่ึงพ+นจากตําแหน9งอาจได+รับการแต9งต้ังอีกได+ 
 
มาตรา ๗  กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต9งต้ังพ+นจากตําแหน9งก9อนวาระ เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 

                                                                                                                                            
๔ มาตรา ๓ นิยามคําว9า “ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕ มาตรา ๕ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๙/๒๕๕๗ เรื่อง 

การแก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วยการป�องกันและปราบปรามยาเสพติด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) คณะรัฐมนตรีให+ออก 
(๔) เป2นคนไร+ความสามารถหรือเสมือนไร+ความสามารถ 
(๕) ได+รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให+จําคุก 
เม่ือกรรมการพ+นจากตําแหน9งก9อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต9งต้ังผู+อ่ืนแทนได+ 
กรรมการซ่ึงได+รับแต9งต้ังซ9อมหรือแต9งต้ังเพ่ิม อยู9ในตําแหน9งเท9าวาระท่ีเหลืออยู9ของ

กรรมการอ่ืน 
 
มาตรา ๘  ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ+าประธานไม9มาประชุมหรือไม9อยู9ในท่ี

ประชุม ให+กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป2นประธานในท่ีประชุม 
 
มาตรา ๙  การประชุมทุกครั้ง ต+องมีกรรมการมาประชุมไม9น+อยกว9าก่ึงจํานวนของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป2นองคOประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาด ให+ถือเสียงข+างมาก กรรมการคนหนึ่งให+มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถ+าคะแนนเสียงเท9ากัน ให+ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป2นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๐๖  คณะกรรมการจะต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ

เพ่ือพิจารณาหรือทําการใด ๆ แทนคณะกรรมการก็ได+ 
ในการปฏิบัติหน+าท่ีตามวรรคหนึ่งให+กรรมการท่ีปรึกษาหรืออนุกรรมการเป2นเจ+า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๑๑๗  ให+มีสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียก

โดยย9อว9า “สํานักงาน ป.ป.ส.” เป2นหน9วยงานในสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน+าท่ีดังต9อไปนี้ 
(๑) ดําเนินงานในฐานะหน9วยงานปฏิบัติของคณะกรรมการตามอํานาจและหน+าท่ีท่ี

กําหนด 
(๒) ประสานนโยบาย แผน งบประมาณ และการปฏิบัติงานป�องกันและปราบปราม

ยาเสพติดกับหน9วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข+องท้ังภาครัฐและเอกชน 
(๓) สนับสนุนข+อมูล ข9าวสาร วิชาการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของหน9วยงานท่ี

เก่ียวข+องท้ังภาครัฐและเอกชนในประเทศและต9างประเทศ 
(๔) ปฏิบัติงานด+านการประชาสัมพันธOต9อต+านยาเสพติด 
(๕) ประสานความร9วมมือกับต9างประเทศและองคOกรระหว9างประเทศในด+านการ

ป�องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(๖) ประสาน ตรวจสอบ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานป�องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดของหน9วยงานท่ีเก่ียวข+อง 
(๗) ปฏิบัติราชการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

                                                 
๖ มาตรา ๑๐ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗ มาตรา ๑๑ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๒๘  ให+มีเลขาธิการคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามยาเสพติดมี

หน+าท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงราชการของสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามยาเสพติด
ข้ึนตรงต9อนายกรัฐมนตรี และเป2นผู+บังคับบัญชาข+าราชการในสํานักงานและให+มีรองเลขาธิการเป2น
ผู+ช9วยปฏิบัติราชการ 

 
มาตรา ๑๓๙  ให+คณะกรรมการมีอํานาจและหน+าท่ีดังต9อไปนี้ 
(๑) กําหนดยุทธศาสตรO นโยบาย แผนงาน มาตรการ และกลไกในการสกัดก้ัน 

ป�องกันและปราบปราม บําบัดรักษา และแก+ไขป5ญหายาเสพติด ในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ เพ่ือให+ทุกส9วน
ราชการท่ีเก่ียวข+องสามารถบูรณาการการดําเนินงานร9วมกันอย9างเป2นเอกภาพ ครบวงจร เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(๒) กําหนดยุทธศาสตรOและแนวทางในการประสานความร9วมมือกับประเทศต9าง ๆ 
หรือองคOการระหว9างประเทศ เพ่ือปราบปรามการลักลอบผลิตและค+ายาเสพติด รวมท้ังประสานงาน
การข9าวเพ่ือสกัดก้ันและปราบปรามจับกุมขบวนการและเครือข9ายการค+ายาเสพติดระหว9างประเทศ 

(๓) ควบคุม เร9งรัด และประสานงาน เพ่ือการปฏิบัติงานของส9วนราชการท่ีมีอํานาจ
หน+าท่ีในการสืบสวน สอบสวน ปราบปราม การฟ�องคดี และการบังคับโทษตามกฎหมายเก่ียวกับยา
เสพติด 

(๔) กําหนดสถานะของพ้ืนท่ีหรือกลุ9มพ้ืนท่ีในแต9ละป3 หรือพ้ืนท่ีท่ีมีความจําเป2น
เร9งด9วนและกําหนดผู+รับผิดชอบในพ้ืนท่ีดังกล9าวเพ่ือป�องกันและปราบปรามยาเสพติด พร+อมกับ
กําหนดให+มีกลไก โครงสร+าง และเจ+าหน+าท่ีผู+ปฏิบัติงาน รวมท้ังจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมกับ
สถานะของป5ญหาและให+ส9วนราชการให+การสนับสนุนตามท่ีร+องขอ 

(๕) วางโครงการและดําเนินการ ตลอดจนสั่งให+ส9วนราชการท่ีเก่ียวข+องดําเนินการ
เผยแพร9ความรู+เก่ียวกับยาเสพติด 

(๖) เสนอความเห็นต9อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให+มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรืองาน 
แผนงานหรือโครงการของส9วนราชการท่ีมีอํานาจหน+าท่ีในการปฏิบัติการตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

(๗) ประสานงานและกํากับเก่ียวกับการบําบัดรักษาและฟTUนฟูสมรรถภาพผู+ติดยาเสพติด 
(๘) พิจารณาอนุมัติหรือมอบหมายให+คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต9งต้ัง

เจ+าพนักงานเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๙) เสนอความเห็นต9อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการป�องกันและปราบปราม

การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการและกําหนดให+สถานท่ีซ่ึงใช+ในการ
ประกอบธุรกิจใด ๆ เป2นสถานประกอบการท่ีอยู9ภายใต+บังคับของมาตรการดังกล9าว 

(๑๐) เสนอความเห็นเก่ียวกับการให+ความดีความชอบหรือโยกย+ายหรือลงโทษทาง
วินัยต9อข+าราชการ พนักงานส9วนท+องถ่ิน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของหน9วยงานของรัฐท่ี
ได+รับมอบหมายให+ปฏิบัติหน+าท่ีเก่ียวกับการแก+ไขป5ญหายาเสพติด หรือท่ีเข+าไปเก่ียวข+องกับการ
                                                 

๘ มาตรา ๑๒ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๙ มาตรา ๑๓ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๙/๒๕๕๗ 
เรื่อง การแก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วยการป�องกันและปราบปรามยาเสพติด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ตลอดจนขอให+ส9วนราชการเจ+าสังกัดเร9งรัดการดําเนินการท่ี
เก่ียวข+อง รวมท้ังให+ความคุ+มครองแก9ข+าราชการและเจ+าหน+าท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติงานด+านยาเสพติด 

(๑๑) พิจารณาและดําเนินการจัดสรรงบประมาณด+านการป�องกันและปราบปรามยา
เสพติดให+แก9หน9วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข+องกับการป�องกันและปราบปรามยาเสพติด 
รวมท้ังกํากับและติดตามการใช+งบประมาณของหน9วยงานดังกล9าว 

(๑๒) สนับสนุนให+หน9วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีส9วนร9วมในการป�องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

(๑๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้ บัญญัติให+เป2นอํานาจหน+าท่ีของ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๓ ทวิ๑๐  ให+นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจ

ออกประกาศกําหนดมาตรการป�องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการและประกาศกําหนดให+สถานท่ีซ่ึงใช+ในการประกอบธุรกิจใด ๆ เป2นสถานประกอบการท่ี
อยู9ภายใต+บังคับของมาตรการดังกล9าว  ท้ังนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๓ ตรี  ในกรณีท่ีเจ+าพนักงานตรวจพบว9ามีการกระทําความผิดเก่ียวกับยา

เสพติดในสถานประกอบการตามมาตรา ๑๓ ทวิ หากเจ+าของหรือผู+ดําเนินกิจการสถานประกอบการ
ดังกล9าวไม9สามารถชี้แจงหรือพิสูจนOให+คณะกรรมการเชื่อได+ว9าตนได+ใช+ความระมัดระวังตามสมควรแก9
กรณีแล+ว ให+คณะกรรมการมีอํานาจสั่งปVดสถานประกอบการแห9งนั้นชั่วคราว หรือสั่งพักใช+ใบอนุญาต
ประกอบการสําหรับการประกอบธุรกิจนั้น แล+วแต9กรณี เว+นแต9ในกรณีจําเป2นเร9งด9วน ให+เลขาธิการมี
อํานาจในการดําเนินการดังกล9าว  ท้ังนี้ ต+องไม9เกินครั้งละสามสิบวันนับแต9วันท่ีเจ+าของหรือผู+ดําเนิน
กิจการสถานประกอบการนั้นทราบคําสั่ง๑๑ 

ในกรณี ท่ีสถานประกอบการซ่ึงถูกสั่งปVดชั่วคราวหรือถูกสั่ งพักใช+ใบอนุญาต
ประกอบการตามวรรคหนึ่งเป2นสถานประกอบการซ่ึงอยู9ภายใต+การควบคุมการประกอบธุรกิจตาม
กฎหมายอ่ืน ให+เลขาธิการแจ+งให+หน9วยงานซ่ึงควบคุมการประกอบธุรกิจนั้นทราบ และให+หน9วยงาน
ดังกล9าวถือปฏิบัติตามนั้น 

การสั่งปVดชั่วคราวหรือการสั่งพักใช+ใบอนุญาตประกอบการ และการแจ+งให+เจ+าของ
หรือผู+ดําเนินกิจการสถานประกอบการทราบตามวรรคหนึ่ง และการแจ+งให+หน9วยงานทราบตามวรรค
สอง ให+เป2นไปตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๔๑๒  เพ่ือดําเนินการป�องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ

ยาเสพติดให+กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ+าพนักงานมีอํานาจ ดังต9อไปนี้ 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๑๑ มาตรา ๑๓ ตรี วรรคหน่ึง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ฉบับท่ี 

๑๐๙/๒๕๕๗ เรื่อง การแก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วยการป�องกันและปราบปรามยาเสพติด 
๑๒ มาตรา ๑๔ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) เข+าไปในเคหสถาน หรือสถานท่ีใด ๆ เพ่ือตรวจค+นเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยตาม
สมควรว9ามีบุคคลท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว9ากระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดหลบซ9อนอยู9 หรือมี
ทรัพยOสินซ่ึงมีไว+เป2นความผิดหรือได+มาโดยการกระทําความผิด หรือได+ใช+หรือจะใช+ในการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดหรือซ่ึงอาจใช+เป2นพยานหลักฐานได+ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว9า
เนื่องจากการเนิ่นช+ากว9าจะเอาหมายค+นมาได+ บุคคลนั้นจะหลบหนีไป หรือทรัพยOสินนั้นจะถูกโยกย+าย 
ซุกซ9อน ทําลาย หรือทําให+เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(๒) ค+นบุคคล หรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว9ามียาเสพติด
ซุกซ9อนอยู9โดยไม9ชอบด+วยกฎหมาย 

(๓) จับกุมบุคคลใด ๆ ท่ีกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
(๔) ยึดหรืออายัดยาเสพติดท่ีมีไว+โดยไม9ชอบด+วยกฎหมาย หรือทรัพยOสินอ่ืนใดท่ีได+ใช+

หรือจะใช+ในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด หรือท่ีอาจใช+เป2นพยานหลักฐานได+ 
(๕) ค+นตามบทบัญญัติแห9งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(๖) สอบสวนผู+ต+องหาในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
(๗) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ หรือเจ+าหน+าท่ีของหน9วยราชการใด ๆ 

มาให+ถ+อยคําหรือให+ส9งบัญชี เอกสาร หรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือประกอบพิจารณา 
การใช+ อํานาจตามวรรคหนึ่ ง (๑) ให+ เจ+าพนักงานผู+ค+นปฏิ บั ติตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนดและแสดงความบริสุทธิ์ก9อนการเข+าค+น รายงานเหตุผลและผลการตรวจค+นเป2น
หนังสือต9อผู+บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป และบันทึกเหตุอันควรสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเชื่อท่ีทํา
ให+สามารถเข+าค+นได+เป2นหนังสือให+ไว+แก9ผู+ครอบครองเคหสถาน หรือสถานท่ีค+น แต9ถ+าไม9มีผู+
ครอบครองอยู9 ณ ท่ีนั้น ให+เจ+าพนักงานผู+ค+นส9งมอบสําเนาหนังสือนั้นให+แก9ผู+ครอบครองดังกล9าว
ในทันทีท่ีกระทําได+ และหากเป2นการเข+าค+นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตยOตก เจ+าพนักงานผู+
เป2นหัวหน+าในการเข+าค+นต+องเป2นข+าราชการพลเรือนตําแหน9งต้ังแต9ระดับ ๗ ข้ึนไป หรือข+าราชการ
ตํารวจตําแหน9งต้ังแต9สารวัตรหรือเทียบเท9าข้ึนไป หรือข+าราชการทหารตําแหน9งต้ังแต9ผู+บังคับกองร+อย
หรือเทียบเท9าข้ึนไป 

เจ+าพนักงานตําแหน9งใดหรือระดับใดจะมีอํานาจหน+าท่ีตามท่ีได+กําหนดไว+ตามวรรค
หนึ่งท้ังหมดหรือแต9บางส9วนหรือจะต+องได+รับอนุมัติจากบุคคลใดก9อนดําเนินการ ให+เป2นไปตามท่ี
เลขาธิการกําหนดด+วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยทําเอกสารมอบหมายให+ไว+ประจําตัวเจ+า
พนักงานผู+ได+รับมอบหมายนั้น 

เจ+าพนักงานผู+ได+รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ต+องแสดงเอกสารมอบหมายนั้นต9อ
บุคคลท่ีเก่ียวข+องทุกครั้ง 

ในการปฏิบัติการตามมาตรานี้ให+กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ+า
พนักงานเป2นเจ+าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ให+เลขาธิการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ เสนอต9อคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป3 โดยให+รายงานข+อเท็จจริง ป5ญหาอุปสรรค ปริมาณการปฏิบัติงาน 
และผลสําเร็จของการปฏิบัติงานโดยละเอียด เพ่ือให+คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานดังกล9าวพร+อม
ข+อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต9อสภาผู+แทนราษฎรและวุฒิสภา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๔ ทวิ๑๓  ในกรณีจําเป2นและมีเหตุอันควรเชื่อได+ว9ามีบุคคลหรือกลุ9มบุคคล
ใดเสพยาเสพติดในเคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือยานพาหนะ ให+กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ 
และเจ+าพนักงานมีอํานาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให+รับการตรวจหรือทดสอบว9าบุคคลหรือกลุ9ม
บุคคลนั้นมีสารเสพติดอยู9ในร9างกายหรือไม9 

วิธีการตรวจหรือทดสอบตามวรรคหนึ่งให+เป2นไปตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๔ ตรี๑๔  ในการปฏิบัติหน+าท่ีของเจ+าพนักงานตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา 

๑๔ ทวิ ถ+าเจ+าพนักงานได+ขอให+บุคคลใดช9วยเหลือการปฏิบัติหน+าท่ี ให+บุคคลนั้นมีอํานาจช9วยการ
ปฏิบัติงานของเจ+าพนักงานได+ 

 
มาตรา ๑๔ จัตวา๑๕  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได+ว9า เอกสารหรือข+อมูลข9าวสารอ่ืน

ใดซ่ึงส9งทางไปรษณียO โทรเลข โทรศัพทO โทรสาร คอมพิวเตอรO เครื่องมือ หรืออุปกรณOในการสื่อสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกสO หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช+หรืออาจถูกใช+เพ่ือประโยชนOในการ
กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด เจ+าพนักงานซ่ึงได+รับอนุมัติจากเลขาธิการเป2นหนังสือ จะยื่นคําขอ
ฝYายเดียวต9ออธิบดีผู+พิพากษาศาลอาญาเพ่ือมีคําสั่งอนุญาตให+เจ+าพนักงานได+มาซ่ึงข+อมูลข9าวสาร
ดังกล9าวได+ 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให+อธิบดีผู+พิพากษาศาลอาญา พิจารณาถึงผลกระทบต9อ
สิทธิส9วนบุคคลหรือสิทธิอ่ืนใดประกอบกับเหตุผลและความจําเป2น ดังต9อไปนี้ 

(๑) มีเหตุอันควรเชื่อว9ามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดเก่ียวกับ
ยาเสพติด 

(๒) มีเหตุอันควรเชื่อว9าจะได+ข+อมูลข9าวสารเก่ียวกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยา
เสพติดจากการเข+าถึงข+อมูลข9าวสารดังกล9าว 

(๓) ไม9อาจใช+วิธีการอ่ืนใดท่ีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว9าได+ 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให+อธิบดีผู+พิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตได+คราวละไม9

เกินเก+าสิบวัน โดยกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ก็ได+ และให+ผู+เก่ียวข+องกับข+อมูลข9าวสารในสิ่งสื่อสารตามคําสั่ง
ดังกล9าวจะต+องให+ความร9วมมือเพ่ือให+เป2นไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังท่ีมีคําสั่งอนุญาต หาก
ปรากฏข+อเท็จจริงว9าเหตุผลความจําเป2นไม9เป2นไปตามท่ีระบุหรือพฤติการณOเปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผู+
พิพากษาศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งอนุญาตได+ตามท่ีเห็นสมควร 

เม่ือเจ+าพนักงานได+ดําเนินการตามท่ีได+รับอนุญาตแล+ว ให+รายงานการดําเนินการให+
อธิบดีผู+พิพากษาศาลอาญาทราบ 

                                                 
๑๓ มาตรา ๑๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๑๔ มาตรา ๑๔ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๑๕ มาตรา ๑๔ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บรรดาข+อมูลข9าวสารท่ีได+มาตามวรรคหนึ่ง ให+เก็บรักษาและใช+ประโยชนOในการ
สืบสวนและใช+เป2นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีเท9านั้น  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๕  เพ่ือประโยชนOในการปฏิบัติการตามมาตรา ๑๔ ให+ถือว9ากรรมการ

เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ+าพนักงานซ่ึงได+รับมอบหมายให+มีอํานาจตามมาตรา ๑๔ (๓) มี
อํานาจหน+าท่ีเช9นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได+ท่ัว
ราชอาณาจักร และให+มีอํานาจควบคุมผู+ถูกจับตามมาตรา ๑๔ (๓) ไว+เพ่ือทําการสอบสวนได+เป2นเวลา
ไม9เกินสามวัน เม่ือครบกําหนดเวลาดังกล9าวหรือก9อนนั้นตามท่ีจะเห็นสมควร ให+ส9งตัวผู+ถูกจับไปยัง
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือดําเนินการต9อไป  ท้ังนี้ โดยมิให+
ถือว9าการควบคุมผู+ถูกจับดังกล9าวเป2นการควบคุมของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๑๕ ทวิ๑๖  เจ+าของหรือผู+ดําเนินกิจการสถานประกอบการผู+ใดฝYาฝTนหรือไม9

ปฏิบัติตามประกาศตามมาตรา ๑๓ ทวิ ต+องระวางโทษปรับต้ังแต9หนึ่งหม่ืนบาทถึงห+าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๖๑๗  ผู+ใดไม9ให+ความสะดวก หรือไม9ให+ถ+อยคํา หรือไม9ส9งบัญชีเอกสาร หรือ

วัตถุใดแก9กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือเจ+าพนักงานซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา ๑๔ หรือไม9
ยินยอมให+ตรวจหรือทดสอบตามมาตรา ๑๔ ทวิ ต+องระวางโทษจําคุกไม9เกินหกเดือนหรือปรับไม9เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท 

ถ+าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป2นการกระทําต9อผู+ท่ีช9วยเหลือการปฏิบัติหน+าท่ีของเจ+า
พนักงานตามมาตรา ๑๔ ตรี ผู+กระทําต+องระวางโทษเช9นเดียวกับท่ีบัญญัติไว+ในวรรคหนึ่ง๑๘ 

 
มาตรา ๑๖/๑๑๙  ผู+ใดรู+หรือได+มาซ่ึงข+อมูลข9าวสารท่ีได+มาตามมาตรา ๑๔ จัตวา

กระทําด+วยประการใด ๆ ให+ผู+อ่ืนรู+หรืออาจรู+ข+อมูลข9าวสารดังกล9าวต+องระวางโทษจําคุกไม9เกินห+าป3
หรือปรับไม9เกินหนึ่งแสนบาท เว+นแต9เป2นการเปVดเผยในการปฏิบัติหน+าท่ีหรือตามกฎหมาย 

ถ+าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป2นการกระทําโดยกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ 
หรือเจ+าพนักงาน ผู+กระทําต+องระวางโทษเป2นสามเท9าของโทษท่ีกําหนดไว+ในวรรคหนึ่ง 

 

                                                 
๑๖ มาตรา ๑๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๑๗ มาตรา ๑๖ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๘ มาตร ๑๖ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๙ มาตรา ๑๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๗  กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ+าพนักงานผู+ใดกระทํา
ความผิดใด ๆ ตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดเสียเอง ต+องระวางโทษเป2นสามเท9าของโทษท่ีกําหนดไว+
สําหรับความผิดนั้น ๆ 

 
มาตรา ๑๗ ทวิ๒๐  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ให+

คณะกรรมการหรือผู+ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได+ 
 
มาตรา ๑๘  ให+รัฐมนตรีว9าการกระทรวงยุติธรรม*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให+มีอํานาจออกข+อบังคับหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู+รับสนองพระบรมราชโองการ 
ธานินทรO  กรัยวิเชียร 

นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๒๐ มาตรา ๑๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ียาเสพติดเป2นภัยอย9างร+ายแรง
ต9อการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และรัฐบาลนี้มีนโยบายท่ีจะป�องกันและ
ปราบปรามการค+าและการเสพยาเสพติดอย9างเข+มงวดกวดขัน ในการนี้จําเป2นต+องมีกฎหมายเพ่ือ
กําหนดมาตรการและให+อํานาจในการดําเนินการป�องกันและปราบปรามให+ได+ผลโดยเด็ดขาดและมี
ประสิทธิภาพ  จึงจําเป2นต+องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
       
พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๒๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให+การป�องกันและปราบปราม
ผู+กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดและการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบทรัพยOสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
กระทําความผิดตามกฎหมายว9าด+วยมาตรการในการปราบปรามผู+กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
รวมท้ังการป�องกันและปราบปรามผู+กระทําความผิดเก่ียวกับสารระเหยตามกฎหมายว9าด+วยการ
ป�องกันการใช+สารระเหย มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงจําเป2นต+องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓๒๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีในป5จจุบันมีการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดท้ังการค+าและการเสพยาเสพติดในสถานท่ีซ่ึงใช+ในการประกอบธุรกิจ 
สถานบริการเป2นจํานวนมาก จึงสมควรให+นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
กําหนดมาตรการป�องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานประกอบการได+เป2นการเฉพาะและให+มี
อํานาจกําหนดว9าสถานประกอบการประเภทใดจะอยู9ภายใต+บังคับของมาตรการดังกล9าว หากพบว9ามี
การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการแห9งใด สมควรให+คณะกรรมการป�องกัน
และปราบปรามยาเสพติดมีอํานาจสั่งปVดสถานประกอบการหรือสั่งพักใช+ใบอนุญาตประกอบการของ
สถานประกอบการแห9งนั้นได+ชั่วคราว นอกจากนั้น เพ่ือให+การป�องกันและปราบปรามยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สมควรให+อํานาจกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ+าพนักงานในการ
ตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให+รับการตรวจหรือทดสอบว9าบุคคลหรือกลุ9มบุคคลใด ๆ มีสารเสพติดอยู9ใน
ร9างกายหรือไม9ด+วย  จึงจําเป2นต+องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕๒๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญ
แห9งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให+ในคดีอาญาการค+นในท่ีรโหฐานจะกระทํามิได+ เว+นแต9จะมีคําสั่งหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุให+ค+นได+โดยไม9ต+องมีคําสั่งหรือหมายของศาล  ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ดังนั้น เพ่ือให+สอดคล+องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย จึงสมควรกําหนดเหตุให+
ค+นได+โดยไม9ต+องมีหมายค+นไว+ให+ชัดเจน นอกจากนั้น เพ่ือให+การดําเนินงานป�องกันและปราบปรามยา
                                                 

๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๗๐/ฉบับพิเศษ หน+า ๑๕/๒๗ กันยายน ๒๕๓๔ 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๓๗ ก/หน+า ๑๘/๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ 
๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๙๖ ก/หน+า ๑/๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เสพติดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สมควรแก+ไของคOประกอบและอํานาจหน+าท่ีของคณะกรรมการป�องกัน
และปราบปรามยาเสพติด กําหนดการบังคับบัญชาและอํานาจหน+าท่ีสํานักงานคณะกรรมการป�องกัน
และปราบปรามยาเสพติด กําหนดให+คณะกรรมการท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการมีอํานาจทําการใด 
ๆ แทนคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามยาเสพติดได+ และให+ผู+ซ่ึงเจ+าพนักงานได+ขอให+ช9วยเหลือ
ในการปฏิบัติหน+าท่ีมีอํานาจดําเนินการตรวจค+น จับ หรือตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให+รับการตรวจหรือ
ทดสอบว9าบุคคลหรือกลุ9มบุคคลใด ๆ มีสารเสพติดในร9างกายหรือไม9 รวมท้ังสมควรกําหนดมาตรการ
พิเศษให+เจ+าพนักงานสามารถได+มาซ่ึงข+อมูลข9าวสารในสิ่งสื่อสารท่ีถูกใช+เพ่ือประโยชนOในการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  จึงจําเป2นต+องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก+ไขบทบัญญัติให+สอดคล+องกับการโอนอํานาจหน+าท่ีของส9วนราชการให+เป2นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒๔ 
 

มาตรา ๗๔  ในพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ใน
มาตรา ๑๘ ให+แก+ไขคําว9า “นายกรัฐมนตรี” เป2น “รัฐมนตรีว9าการกระทรวงยุติธรรม” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได+บัญญัติให+จัดต้ังส9วนราชการข้ึนใหม9โดยมีภารกิจใหม9 ซ่ึงได+มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน+าท่ีของส9วนราชการให+เป2นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล+ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล9าวได+
บัญญัติให+โอนอํานาจหน+าท่ีของส9วนราชการ รัฐมนตรีผู+ดํารงตําแหน9งหรือผู+ซ่ึงปฏิบัติหน+าท่ีในส9วน
ราชการเดิมมาเป2นของส9วนราชการใหม9 โดยให+มีการแก+ไขบทบัญญัติต9าง ๆ ให+สอดคล+องกับอํานาจ
หน+าท่ีท่ีโอนไปด+วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให+เป2นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล9าว จึงสมควรแก+ไขบทบัญญัติของกฎหมายให+สอดคล+องกับการโอนส9วนราชการ เพ่ือให+
ผู+เก่ียวข+องมีความชัดเจนในการใช+กฎหมายโดยไม9ต+องไปค+นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน+าท่ีว9าตาม
กฎหมายใดได+มีการโอนภารกิจของส9วนราชการหรือผู+รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป2นของ
หน9วยงานใดหรือผู+ใดแล+ว โดยแก+ไขบทบัญญัติของกฎหมายให+มีการเปลี่ยนชื่อส9วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู+ดํารงตําแหน9งหรือผู+ซ่ึงปฏิบัติหน+าท่ีของส9วนราชการให+ตรงกับการโอนอํานาจหน+าท่ี และเพ่ิมผู+แทน
ส9วนราชการในคณะกรรมการให+ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส9วนราชการเดิมมาเป2นของส9วน
ราชการใหม9รวมท้ังตัดส9วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล+ว ซ่ึงเป2นการแก+ไขให+ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล9าว  จึงจําเป2นต+องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๙/๒๕๕๗ เรื่อง การแก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว9าด+วย
การป�องกันและปราบปรามยาเสพติด๒๕ 
 

ข+อ ๔  ให+คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามยาเสพติดซ่ึงดํารงตําแหน9งอยู9ในวัน
ก9อนวันท่ีประกาศนี้ใช+บังคับพ+นจากตําแหน9ง 
                                                 

๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน+า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง/หน+า ๒๐/๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ข+อ ๕  ในระหว9างท่ียังไม9มีกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ แห9งพระราชบัญญัติ

ป�องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซ่ึงแก+ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศนี้ ให+คณะกรรมการ
ป�องกันและปราบปรามยาเสพติดประกอบด+วยนายกรัฐมนตรีเป2นประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย รัฐมนตรีว9าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว9าการ
กระทรวงการต9างประเทศ รัฐมนตรีว9าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยO 
รัฐมนตรีว9าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว9าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว9าการกระทรวง
แรงงาน รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว9าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ผู+อํานวยการสํานักงบประมาณ ผู+บัญชาการทหารสูงสุด ผู+บัญชาการทหารบก ผู+บัญชาการ
ตํารวจแห9งชาติ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร เลขาธิการคณะกรรมการป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และอัยการสูงสุด เป2นกรรมการโดยตําแหน9ง และเลขาธิการคณะกรรมการ
ป�องกันและปราบปรามยาเสพติดเป2นกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 

ป5ทมา/แก+ไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ 
 

กองกฎหมายไทย/เพ่ิมเติม 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 


