
 

พระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ.๒๕๑๙(๑) 
_________________________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ปร.  
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙  

เป็นปีที่ ๓๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า  
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒ 
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย(๒) 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาท่ีปรึกษา  
ของนายกรัฐมนตรีท าหน้าท่ีสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ดังต่อไปน ี
 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙” 
 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป(๓) 
 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี ้
 
_________________________________ 

 
(๑) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๒) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนท่ี 
๓๗ก ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ 



ตอนท่ี ๙๖ ก ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ 
(๓) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๓ ตอนท่ี ๑๔๔ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ 
(๔)“ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ตาม
กฎหมาย 
ว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย 
(๕) “กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออก
ฤทธิ์ต่อจิต 
และประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายว่าด้วยมาตรการ ในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด(๖) 
(๗)“ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า ความผิดตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหมายความรวมถึงประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วย  
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
“รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ 
“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งเลขาธิการแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนถงึอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการ หรือของเจ้าหน้าท่ีของส่วน
ราชการใดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการหรือเจ้าพนักงานและของส่วน
ราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีมีอ านาจเกี่ยวกับยาเสพติด 
ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยและวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการประสานงาน 
 
(๘)มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อว่า “ป.ป.ส.” ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ อธิบดีกรมศุลกากร 
เป็นกรรมการโดยต าแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังไม่เกินหกคน และเลขาธิการเป็น
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังตามวรรคหนึ่ง 
ให้พิจารณาแต่งต้ังบุคคลจากภาคเอกชนท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ไม่เกินสองคน 
 

 
(๔) - (๕) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา 
๓ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 



(หมายเหตุ : พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๒) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ 
ตอนท่ี ๑๗๐ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๓๔ 
(๖) หมายถึง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ และ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ร.บ.วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๘ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.  
๒๕๓๕ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ร.ก.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ และ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ร.ก.ป้องกนัการใช้สารระเหย พ.ศ.  
๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๓ และ พ.ร.บ.มาตรการใน 
การปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๗) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓ 
(๘) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔ 
และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

มาตรา ๖ กรรมการซึง่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง
อาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้  
 
มาตรา ๗ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
 
เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งต้ังผู้อื่นแทนได้ 
กรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังซ่อมหรือแต่งต้ังเพิ่มอยู่ในต าแหน่งเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการอื่น  

มาตรา ๘ ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในท่ีประชุม ให้กรรมการท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม  
 
มาตรา ๙ การประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวนของจ านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด  

(๙)มาตรา ๑๐ คณะกรรมการจะต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือท าการ
ใดๆ แทนคณะกรรมการก็ได้ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่งให้กรรมการท่ีปรึกษาหรืออนุกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล



กฎหมายอาญา  
 
(๑๐)มาตรา ๑๑ ให้มีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน 
ป.ป.ส.” เป็นหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม (๑๑) 
มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
 
(๑) ด าเนินงานในฐานะหนว่ยงานปฏิบัติของคณะกรรมการตามอ านาจและหน้าท่ีท่ีก าหนด 
(๒) ประสานนโยบาย แผน งบประมาณและการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 
(๓) สนับสนุนข้อมูล ข่าวสาร วิชาการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน
ใน 
ประเทศและต่างประเทศ 
(๔) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 
(๕) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ในด้านการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด 
(๖) ประสาน ตรวจสอบ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด าเนินงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
(๗) ปฏิบัติราชการอื่นตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

 
(๙) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕ 
และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๑๐) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ 
และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๑๑) แก้ไขเปล่ียนแปลงโดย พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๓ และ พ.ร.ฎ.โอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการ 
ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๔๕มาตรา๑๑๒ 

(๑๒)มาตรา ๑๒ ให้มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีหน้าท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไป
ซึ่งราชการของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม(๑๓) และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงาน และให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยปฏิบัติราชการ 
 
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
(๑) ก าหนดแผนงานและมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด  
(๒) ควบคุมการสืบสวน สอบสวน และการฟ้องคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด  
(๓) วางโครงการและด าเนินการ ตลอดจนส่ังให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติด  
(๔) ควบคุม เร่งรัดและประสานงานการปฏิบัติหนา้ท่ีของส่วนราชการท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติการตาม



กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด  
(๕) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรืองานแผนงาน หรือโครงการ
ของส่วนราชการท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด  
(๖) ประสานงานและก ากับการเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาตัวผู้ติดยาเสพติด  
(๗) พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
(๑๔)(๘) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการและก าหนดให้สถานท่ีซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจใดๆ เป็นสถาน
ประกอบการท่ีอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าว  
(๑๕)(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีพระราชบัญญัตินีบ้ัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ  
(๑๖) (๑๐) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้ความดีความชอบหรือโยกย้ายหรือลงโทษทางวินัยต่อข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ตลอดจนขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเร่งรัดการด าเนินการ ท่ีเกี่ยวข้อง  
(๑๗) (๑๑) พิจารณาและด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมท้ังก ากับและติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
 
_________________________________ 
(๑๒) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ 
และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๑๓) เนื่องจาก พ.ร.ฎ. โอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ (๑) ได้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าท่ี 
ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักนายกรัฐมนตรี ใน
ส่วนของส านักงาน ป.ป.ส. มาเป็นของ ส านักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ดังนั้นส านักงาน ป.ป.ส. จึงขึ้นตรง
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
(๑๔) ¯ (๑๕) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๓ (หมายเหตุ : พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๗ ตอนท่ี ๓๗ ก ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๔๓) 
(๑๖) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗ 
(๑๗) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗ 

(๑๘) (๑๒) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน รวมท้ังประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  
(๑๙)มาตรา ๑๓ ทวิ ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจออกประกาศก าหนด
มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการและประกาศ
ก าหนดให้สถานท่ีซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจใดๆ เป็นสถานประกอบการท่ีอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการ
ดังกล่าว ท้ังนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๒๐)มาตรา ๑๓ ตรี ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานตรวจพบว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการตามมาตรา ๑๓ ทวิ หากเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการ ดังกล่าวไม่สามารถช้ีแจง



หรือพิสูจน์ให้คณะกรรมการเช่ือได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวงัตามสมควรแก่กรณีแล้ว ให้คณะกรรมการมี
อ านาจส่ังปิดสถานประกอบการแห่งนั้นช่ัวคราว หรือส่ังพักใช้ใบอนุญาตประกอบการส าหรับการประกอบ
ธุรกิจนั้นแล้วแต่กรณี แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินครั้งละสิบห้าวันนับแต่วันท่ีเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถาน
ประกอบการนั้นทราบค าส่ัง  
ในกรณีท่ีสถานประกอบการซึ่งถูกส่ังปิดช่ัวคราวหรือถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตประกอบการตามวรรคหนึ่งเป็น
สถานประกอบการซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมการประกอบธุรกิจตามกฎหมายอื่น ให้เลขาธิการแจ้งให้หน่วยงาน
ซึ่งควบคุมการประกอบธุรกิจนั้นทราบ และให้หน่วยงานดังกล่าวถือปฏิบัติตามนั้น  
การส่ังปิดช่ัวคราวหรือการส่ังพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ และการแจ้งให้เจ้าของ หรือผู้ด าเนินกิจการสถาน
ประกอบการทราบตามวรรคหนึ่ง และการแจ้งให้หน่วยงานทราบตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด  
(๒๑)มาตรา ๑๔ เพื่อด าเนินการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้กรรมการ 
เลขาธิการ รองเลขาธิการและเจ้าพนักงานมีอ านาจดังต่อไปนี้  
(๑) เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานท่ีเพื่อตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีบุคคลท่ีมีเหตุอันควร
สงสัยว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลบซ่อนอยู่ หรือมีทรัพย์สินซึ่งมไีว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการ
กระท าความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐาน
ได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเช่ือว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ บุคคลนั้น จะหลบหนีไป หรือ
ทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปล่ียนสภาพไปจากเดิม  
(๒) ค้นบุคคล หรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่โดยไมช่อบด้วย
กฎหมาย  
(๓) จับกุมบุคคลใดๆ ท่ีกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
(๔) ยึดหรืออายัดยาเสพติดท่ีมีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือท่ีอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้  
(๕) ค้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
(๖) สอบสวนผู้ต้องหาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด(๒๒)  

_________________________________ 
 
(๑๘) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗  
(๑๙) - (๒๐) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๔  
(๒๑) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๘ 
และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๒๒) อ านาจสอบสวนตามมาตรา ๑๔(๖) กฎหมายจ ากัดเฉพาะในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการสอบสวนผู้ต้องหาเท่านั้น 
จะตีความให้มีความหมายว่าเป็นอ านาจ  
สอบสวนโดยท่ัวไปมิได้ ( ตามหนังสือตอบข้อหารือของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ี สร ๐๖๐๑/๑๔๐๘ 
ลงวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๕)  

(๗) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ หรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยราชการใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชี 
เอกสาร หรือวัตถุใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา 



 
การใช้อ านาจตามวรรคหนึ่ง(๑)ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนดและแสดงความ
บริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้นรายงานเหตุผลและการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และบันทึก
เหตุอันควรสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเช่ือท่ีท าให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครอง
เคหสถาน หรือสถานท่ีค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ท่ีนั้น  
ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นส่งมอบส าเนาหนังสือนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีท่ีกระท าได้ และหากเป็นการ
เข้าค้นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตก  
เจ้าพนักงานผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นข้าราชการพลเรือนต าแหน่งต้ังแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป หรอื
ข้าราชการต ารวจต าแหน่งต้ังแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
หรือข้าราชการทหารต าแหน่งต้ังแต่ผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 
เจ้าพนักงานต าแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีได้ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท้ังหมดหรือแต่บางส่วน 
หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนด าเนินการ  
ให้เป็นไปตามท่ีเลขาธิการก าหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยท าเอกสารมอบหมายให้ไว้
ประจ าตัวเจ้าพนักงานผู้ได้รับมอบหมายนั้น(๒๓)  
เจ้าพนักงานผู้ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงเอกสารมอบหมายนั้นต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกครั้ง  
ในการปฏิบัติการตามมาตรานี้ให้กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการและเจ้าพนักงาน เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  
ให้เลขาธิการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี โดยให้รายงานข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค  
ปริมาณการปฏิบัติงาน และผลส าเร็จของการปฏิบัติงานโดยละเอียด เพื่อให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงาน
ดังกล่าวพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  

(๒๔)มาตรา ๑๔ ทวิ ในกรณีท่ีจ าเป็นและมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเสพยาเสพติดใน
เคหสถาน สถานท่ีใดๆ หรือยานพาหนะ ให้กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานมีอ านาจ
ตรวจหรือทดสอบหรือส่ังให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย
หรือไม ่
วิธีการตรวจหรือทดสอบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
(๒๕)มาตรา ๑๔ ตรี ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๔ ทวิ ถ้าเจ้าพนักงาน
ได้ขอให้บุคคลใดช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าท่ี ให้บุคคลนั้นมีอ านาจช่วยการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานได  ้  
 
(๒๖)มาตรา ๑๔ จัตวา ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใด ซึ่งส่งทางไปรษณีย์ 
โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการส่ือสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้า
พนักงานซึ่งได้รับอนุมัติจากเลขาธิการเป็นหนังสือจะยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เพื่อมี
ค าส่ังอนุญาตให้เจ้าพนักงานได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้  



 
 

(๒๓) คือ บัตรประจ าตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
(๒๔) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ 

(๒๕) - (๒๖) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙  

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่น
ใดประกอบกับเหตุผลและความจ าเป็นดังต่อไปนี้  
(๑) มีเหตุอันควรเช่ือว่ามีการกระท าความผิดหรือจะมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
(๒) มีเหตุอันควรเช่ือว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจากการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าว  
(๓) ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดท่ีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้  
 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาส่ังอนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน โดยก าหนด
เงื่อนไขใดๆ ก็ได้ และให้ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารในส่ิงส่ือสารตามค าส่ังดังกล่าว จะต้องให้ความร่วมมือ
เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังท่ีมีค าส่ังอนุญาต หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุผลความจ าเป็นไม่
เป็นไปตามท่ีระบุหรือพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไป อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาอาจเปล่ียนแปลงค าส่ังอนุญาตได้
ตามท่ีเห็นสมควร  
เมื่อเจ้าพนักงานได้ด าเนินการตามท่ีได้รับอนุญาตแล้ว ให้รายงานการด าเนินการให้อธิบดี ผู้พิพากษาศาลอาญา
ทราบ  
บรรดาข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาและใช้ประโยชน์ในการสืบสวนและใช้เป็น
พยานหลักฐานในการด าเนินคดีเท่านั้น ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๑๔ ให้ถือว่ากรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และ
เจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอ านาจตามมาตรา ๑๔(๓) มีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ท่ัวราชอาณาจักร และให้มีอ านาจควบคุมผู้ถูกจับตามมาตรา 
๑๔(๓) ไว้เพื่อท าการสอบสวนได้เป็นเวลาไม่เกินสามวัน เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าว หรือก่อนนั้น ตามท่ีจะ
เห็นสมควร ให้ส่งตัวผู้ถูกจับไปยังพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อ
ด าเนินการต่อไปท้ังนี้โดยมิให้ถือว่าการควบคุมผู้ถูกจับดังกล่าวเป็นการควบคุมของพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
(๒๗)มาตรา ๑๕ ทวิ เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศตาม
มาตรา ๑๓ ทวิ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมืน่บาทถึงห้าหมื่นบาท  
(๒๘)มาตรา ๑๖ ผู้ใดไม่ให้ความสะดวก หรือไม่ให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือวัตถุใดแก่กรรมการ 
เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือเจ้าพนักงานซึง่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๔ หรือไม่ยินยอมให้ตรวจ หรือทดสอบ
ตามมาตรา ๑๔ ทวิ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่บาท(๒๙) 
(๓๐)ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าต่อผู้ท่ีช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานตามมาตรา 
๑๔ ตรี ผู้กระท าต้องระวางโทษเช่นเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง  



(๓๑)มาตรา ๑๖/๑ ผู้ใดรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามมาตรา ๑๔ จัตวา กระท าด้วยประการใดๆ ให้
ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึง่แสนบาท เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือตามกฎหมาย 
 
_________________________________ 
(๒๗) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖ 
(๒๘) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗ 
และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๒๙) ดูเปรียบเทียบมาตรา ๙๐ แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๓๐) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๑๐ 

(๓๑) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๑๑  

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือเจ้าพนักงาน ผู้กระท า
ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 
 
มาตรา ๑๗ กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานผู้ใดกระท าความผิดใดๆ ตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติดเสียเอง ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น(๓๒) 
 
( ๓๓)มาตรา ๑๗ ทวิ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้  
มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (๓๔)รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้อ านาจออก
ข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
ธานินทร์ กรัยวิเชียร  
นายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ียาเสพติดเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อการ
ด าเนินการพัฒนา  
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และรัฐบาลนี้มีนโยบายท่ีจะป้องกันและปราบปรามการค้าและการเสพยาเสพ
ติดอย่าง  
เข้มงวดกวดขัน ในการนี้จ าเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อก าหนดมาตรการและให้อ านาจในการด าเนินการป้องกัน
และปราบ  
ปรามให้ได้ผลโดยเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น  



_________________________________ 
(๓๒) ดูเปรียบเทียบมาตรา ๑๐๐ แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ. 
มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๓๓) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘ 
(๓๔) แก้ไขเปล่ียนแปลงโดย พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๓ และ พ.ร.ฎ. 
แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗๔ 

หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ท่ี 
กองนิติการ 
เลขท่ี 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ (662) 245-9087 โทรสาร (662) 245-9413 
 
หรือส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ท่ี http://www.krisdika.go.th 
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