
 

พระราชบัญญัติ  
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

พ.ศ. ๒๕๔๕  
_________________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕  

เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๑)เว้นแต่
บทบัญญัติหมวด ๓ จะให้ใช้บังคับเมื่อใด ในท้องท่ีใด ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ท้ังนี้ให้ใช้
บังคับท่ัวราชอาณาจักรภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี ้

“ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและยาเสพติดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
“ติดยาเสพติด” หมายความว่า เสพยาเสพติดเป็นประจ าติดต่อกัน และตกอยู่ในสภาพที่จ าเป็นต้องพึ่งยาเสพ
ติดนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ 
“ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” หมายความว่า การกระท าใดๆ อันเป็นการบ าบัดการติดยาเสพติดและฟื้นฟู  

_________________________ 
 
(๑) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนท่ี ๙๖ ก ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ 



สภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด รวมตลอดถึงการรักษาสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ซึ่งเสพยาเสพ
ติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไม่เส่ียงต่อการเป็นผู้ติดยาเสพติด  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้อ านวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ัง
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
“รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจแต่งต้ังพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด ๑  
คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อัยการสูงสุด เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม อธิบดี
กรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรม
ควบคุมโรคติดต่อ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกไม่เกินส่ีคน โดยในจ านวนนี้ให้
เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งปฏิบัติงานด้านการป้องกันหรือฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและมีประสบการณ์
การท างานโดยตรงกับผู้ติดยาเสพติดอย่างน้อยสองคน เป็นกรรมการ และให้อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็น
กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการจะแต่งต้ังข้าราชการในกรมคุมประพฤติไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เสนอแนะรัฐมนตรีในการประกาศเกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๔ และ 
มาตรา ๑๖ 
(๓) แต่งต้ังและถอดถอนอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(๔) วางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดตามมาตรา ๑๓ 
(๕) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการก าหนดสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจน์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
หรือการควบคุมตัว 
(๖) วางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด และการส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการ 
(๗) วางระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมและการย้ายตัวผู้ต้องหาในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(๘) วางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว 



(๙) วางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจสอบและติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดของผู้ได้รับอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว 
(๑๐) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าวินิจฉัยหรือค าส่ังของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม
มาตรา ๓๘ 
(๑๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการเยี่ยมและการติดต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด ในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(๑๒) วางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ในการลดและการขยายระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด 
(๑๓) วางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อ
คณะกรรมการ และวิธีการรายงานผลการตรวจพิสูจน์ รวมท้ังผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ 
(๑๔) วางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไขและ
ข้อบังคับตามมาตรา ๓๒ 
(๑๕) วางระเบียบอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๖) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย และปฏิบัติการอื่นใดท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจและ
หน้าท่ีของคณะกรรมการ 
มาตรา ๘ กรรมการซึง่รัฐมนตรีแต่งต้ังมีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจได้รับ
การแต่งต้ังอีกได้ 
มาตรา ๙ กรรมการซึง่รัฐมนตรีแต่งต้ังพน้จากต าแหน่งก่อนวาระเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  
ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งต้ังผู้อื่นขึ้นเป็นกรรมการแทนได้ 
ในกรณีท่ีมีการแต่งต้ังกรรมการในระหว่างท่ีกรรมการซึ่งแต่งต้ังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่งไม่ว่าจะเป็น
แต่งต้ังเพิ่มข้ึนหรือแต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของ
คณะกรรมการซึ่งแต่งต้ังไว้แล้วนั้น  
มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการ
ท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม  
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา้คะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ 
และให้น าความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในเขตพื้นท่ี
ต่างๆ ตาม 



ความเหมาะสม ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานคณะอนุกรรมการ แพทย์หนึ่งคน 
นักจิตวิทยาหนึ่งคน นักสังคมสงเคราะห์หนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
ไม่เกินสองคนเป็นอนุกรรมการและให้ผู้แทนกรมคุมประพฤติหนึ่งคนเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
แพทย์ตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาแต่งต้ังจากจิตแพทย์ ถ้าไม่อาจแต่งต้ังจิตแพทย์ให้แต่งต้ังจากแพทย์อื่นท่ี
เหมาะสม 
จ านวนคณะอนุกรรมการฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะมีกี่คณะ ให้คณะกรรมการ พิจารณาแต่งต้ังโดย
ค านึงถึงปริมาณคดีเกี่ยวกับยาเสพติดท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีนั้น 
อนุกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นข้าราชการประจ าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ได้รับค่าตอบแทนตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 
ให้น าความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดย
อนุโลม 
มาตรา ๑๓ คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติดหรือไม่ 
(๒) ติดตามดูแลการควบคุมตัวผู้ต้องหาในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
(๓) พิจารณาย้ายตัวผู้เข้ารับการบ าบัดการติดยาเสพติดหรือเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดจากสถานบ าบัด
หรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง รวมท้ังพิจารณาลดหรือขยายระยะเวลาการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(๔) พิจารณาอนุญาตให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้รับการ
ปล่อยช่ัวคราว 
(๕) แจ้งผลการตรวจพิสูจน์หรือผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อคณะกรรมการพนักงานสอบสวน 
หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี 
(๖) พิจารณาแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแก่ผู้ต้องหาท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดในฐาน
ความผิดท่ีระบุไว้ในมาตรา ๑๙ 
(๗) ติดตามดูแลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในเขต
อ านาจของตนให้เป็นไปตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(๘) พิจารณาผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา ๓๓ 
(๙) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับวิธีการตรวจพิสูจน์ และวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด 
(๑๑) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาตาม (๑) (๓) (๖) และ (๘) ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

หมวด ๒  
สถานที่เพือ่การตรวจพิสูจน์และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชน์แก่การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้รัฐมนตรีมีอ านาจจัดต้ังและยุบเลิกศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นสถานพยาบาลตามประมวลกฎหมายอาญา 



ให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
มาตรา ๑๕ ประกาศจัดต้ังศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดเขตของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ชัดเจนโดยมีแผนท่ีแสดงเขตดังกล่าวไว้ท้ายประกาศ
ด้วย 
(๒) ก าหนดท้องท่ีท่ีอยู่ในเขตอ านาจของศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม (๑) 
มาตรา ๑๖ ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปล่ียนเขตของศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๕(๑) หรือเปล่ียนแปลงท้องท่ีท่ีอยู่ในเขตอ านาจของศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๕(๒) ก็ได้ 
การเปล่ียนแปลงเขตของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามวรรคหนึ่ง ให้มีแผนท่ีแสดงเขตเดิมของศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและเขตท่ีเปล่ียนแปลงให้ชัดเจนไว้ท้ายประกาศด้วย  
มาตรา ๑๗ ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแต่ละแห่ง ให้มีผู้อ านวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและมี
อ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ท่ีได้รับตัวมาตามมาตรา ๑๙ 
(๒) ควบคุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไว้ในระหว่างการตรวจ
พิสูจน์หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และดูแลให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือ ผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข และข้อบังคับต่างๆ 
(๓) ด าเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามระเบียบท่ี
ก าหนด 
(๔) ติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดซึ่งได้รับ
อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว 
(๕) จัดท ารายงานผลการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดรวมท้ังผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดต่อคณะอนุกรรมการฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(๖) ออกข้อบังคับของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมอบหมาย 
มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ีเห็นสมควร ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้สถานพยาบาล 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานท่ีของราชการ หรือสถานท่ีอื่นใดเป็นสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจน์
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัว นอกเหนือจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ 
ในกรณีเช่นว่านี้ ให้คณะอนุกรรมการฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอ านาจก าหนดให้ผู้ควบคุมสถานท่ีนั้นมี
อ านาจหน้าท่ีอย่างหนึ่งอย่างใด เช่นเดียวกับผู้อ านวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๗ 
ได้ตามท่ีเห็นเหมาะสมกับสถานท่ีดังกล่าว 

หมวด ๓  
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

มาตรา ๑๙ ผู้ใดต้องหาว่ากระท าความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อจ าหน่าย หรือเสพและจ าหน่ายยาเสพติดตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง ถ้าไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีความในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดท่ีมี
โทษจ าคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล ให้พนักงานสอบสวนน าตัวผู้ต้องหาไปศาล



ภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมงนับแต่เวลาท่ีผู้ต้องหานั้นมาถึงท่ีท าการของพนักงานสอบสวน เพื่อให้ศาลพิจารณามี
ค าส่ังให้ส่งตัวผู้นั้นไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอื่นท่ี
เกิดจากตัวผู้ต้องหานั้นเอง หรือจากพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปซึ่งท าให้ไม่อาจน าตัวผู้ต้องหาไปศาลภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวได้  
 
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ต้องหามีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ให้พนักงานสอบสวนน าตัวส่งศาล
เพื่อมีค าส่ังให้ตรวจพิสูจน์ภายในยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่เวลาท่ีผู้ต้องหานั้นมาถึงท่ีท าการของพนักงานสอบสวน  
การส่งไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด ให้ศาลพิจารณาส่งตัวไปควบคุมเพื่อตรวจพิสูจน์ท่ีศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการ
ควบคุมตัวตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยค านึงถึงอายุ เพศ และลักษณะเฉพาะตัวบุคคลประกอบด้วย 
แล้วให้ศาลแจ้งคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทราบ 
 
ในระหว่างการตรวจพิสูจน์และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้พนักงานสอบสวนด าเนินกระบวนการ
สอบสวนคดีต่อไป และเมื่อสอบสวนเสร็จให้ส่งส าเนาการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ โดยไม่ต้องส่งผู้ต้องหา
ไปด้วย และแจ้งให้ทราบว่าผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานท่ีเพื่อการ
ตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวแห่งใด ในระหว่างท่ีผู้ต้องหาถูกควบคุม
ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ไม่ต้องด าเนินการฝากขังหรือขอผัดฟ้องตาม
กฎหมาย  
มาตรา ๒๐ ถ้าปรากฏว่าผู้ต้องหาผู้ใดเสพยาเสพติดก่อน ขณะ หรือภายหลังท่ีถูกจับกุม เพื่อให้ตนเองได้รับการ
ส่งตัวไปฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและไม่ต้องถูกด าเนินคดีในข้อหาฐานเสพและมีไว้ในครอบครอง เสพ
และมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย หรือเสพและจ าหน่ายยาเสพติด ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแจ้งให้พนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี มารับตัวผู้นั้นไปเพื่อด าเนินคดีต่อไปตามกฎหมาย ในระหว่างท่ีรอ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมารับตัวผู้ต้องหาไปเพื่อด าเนินคดีให้สถานท่ีท่ีรับผู้ต้องหาไว้ตรวจพิสูจน์
หรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอ านาจควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้เท่าท่ีจ าเป็น ท้ังนี้ ให้พนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี มารับตัวผู้ต้องหาไปในทันทีท่ีสามารถกระท าได้ 
มาตรา ๒๑ ในการตรวจพิสูจน์ผู้ต้องหาตามมาตรา ๑๙ ให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ด าเนินการให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกประวัติ พฤติกรรมในการกระท าความผิด ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ท้ังปวงของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด  
การตรวจพิสูจน์ให้กระท าให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีรับตัวผู้นั้นไว้ในสถานท่ีท่ีตรวจพิสูจน์ เว้นแต่มี
เหตุจ าเป็นคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจส่ังให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจพิสูจน์ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๒๒ ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการ 
ตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด ให้จัดให้มีแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และให้แจ้งผลการ
ตรวจพิสูจน์ให้พนักงานอัยการทราบ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้พนักงานอัยการมีค าส่ังชะลอการฟ้องไว้ก่อนจนกว่าจะ
ได้รับแจ้งผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากคณะอนุกรรมการ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม
มาตรา ๓๓ 
ในกรณีท่ีพนักงานอัยการเห็นว่าผู้ต้องหาซึ่งได้รับแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งไม่มีสิทธิได้รับการฟื้นฟู



สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานอัยการด าเนินคดีต่อไปและแจ้งผลให้
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทราบ 
ถ้าผลการตรวจพิสูจน์ไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหาเป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด ให้คณะอนุกรรมการฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดรายงานผลการตรวจพิสูจน์ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาด าเนินคดีต่อไป
ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีต้องส่งตัวผู้ต้องหาคืนให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อด าเนินคดีต่อไปให้
น าบทบัญญัติมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓ ในการจัดท าแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา ๒๒ ให้ก าหนดสถานท่ีและวิธีการ
ส าหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
โดยค านึงถึงอายุ เพศ ประวัติ พฤติกรรมในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนสภาพแวดล้อมท้ัง
ปวงของผู้นั้นประกอบด้วย 
การก าหนดสถานท่ีส าหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามวรรคหนึ่ง อาจก าหนดเป็นศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดหรือสถานท่ีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดจากสถานพยาบาล สถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานท่ีของราชการ หรือสถานท่ีอื่นท่ีเห็นสมควรก็ได้ การก าหนดวิธีการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ก าหนดโดยค านึงวิธีการดงัต่อไปนี ้ 
(๑) ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องควบคุมตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างเข้มงวดให้ส่งตัวผู้นั้นเข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือสถานท่ีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดท่ีมีระบบการควบคุมมิให้หลบหนี  
(๒)ในกรณีท่ีไม่จ าเป็นต้องควบคุมตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างเข้มงวดให้ส่งตัวผู้นั้นเข้า
รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานท่ีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามความเหมาะสมและ
ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องอยู่ภายในเขตท่ีก าหนดในระหว่างการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(๓) ในกรณีท่ีไม่จ าเป็นต้องควบคุมตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อาจก าหนดให้ผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องปฏิบัติด้วยวิธีการอื่นใดภายใต้การดูแลของพนักงานคุมประพฤติก็ได้  
(๔) ในระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจก าหนดให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ฝึกอาชีพ ท างานบริการสังคม หรือให้ด าเนินการอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต
โดยห่างไกลจากยาเสพติด 
มาตรา ๒๔ ในกรณีท่ีข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังจากท่ีศาลมีค าส่ังตามมาตรา ๑๙ ว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นต้องหาหรือถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิด
ท่ีมีโทษจ าคุกหรือต้องค าพิพากษาให้จ าคุก ให้ศาลพิจารณามีค าส่ังให้ส่งตัวผู้นั้นไปยังพนกังานสอบสวนเพื่อ
ด าเนินคดีต่อไป 
มาตรา ๒๕ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องอยู่รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม
แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด  
ในกรณีท่ีปรากฏว่าผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นท่ีพอใจ ให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพิจารณาขยายระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดออกไปอีกได้  
ในระหว่างการฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะพิจารณา
ลดระยะเวลา 



การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
การขยายและการลดระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครั้งหนึ่งต้องไม่เกนิหกเดือน และรวมกันท้ัง
หมดแล้วต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
มาตรา ๒๖ ในกรณีท่ีมีเหตุสมควร คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจพิจารณาปล่อย
ช่ัวคราวส าหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๒๗ ในกรณีท่ีผู้ต้องหามีภูมิล าเนาซึ่งไม่สะดวกต่อการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานท่ีเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวผู้นั้น เมื่อ
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจากผู้ต้องหา อาจมีค าส่ังให้
ย้ายผู้นั้นไปเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือการควบคุมท่ีสถานท่ีแห่งอื่นได้ แต่ต้องปรากฏว่า
การย้ายดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้นั้นด้วย 
มาตรา ๒๘ การท่ีผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดถูกควบคุมตัวใน
ลักษณะเดียวกับถูกคุมขังให้ถือว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
แล้วแต่กรณี เป็นผู้ถูกคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา 
ในกรณีท่ีมีการหลบหนีจากการควบคุมของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจน์ 
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวผู้นั้นมิให้นับระยะเวลาท่ีผู้นั้นเข้ารับการตรวจพิสูจน์
หรือเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมาแล้วจนถึงวันท่ีหลบหนีเข้าในก าหนดระยะเวลาการคุมขัง 
มาตรา ๒๙ ในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ถ้าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดหลบหนีจากการควบคุมหรือหลบหนีออกนอกเขตศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัว
ผู้นั้น ให้ถือว่าผู้นั้นหนีการคุมขังตามมาตรา ๑๙๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญาและให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งให้
พนักงานสอบสวนทราบทันที ในกรณีนี้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจออกติดตามจับกุมผู้นั้นได้ด้วย 
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งในส่วนท่ีเกี่ยวกับความผิดและโทษตามมาตรา ๑๙๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามิให้
น ามาใช้บังคับกับผู้ท่ีมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ท้ังนี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๒ วรรคสอง มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
ในการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอ านาจเปรียบเทียบ
คดีได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการท่ีก าหนด 
มาตรา ๓๐ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดก าหนดรวมท้ัง
ข้อบังคับของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยา
เสพติด หรือการควบคุมตัวผู้นั้นโดยเคร่งครัด  
มาตรา ๓๑ ในกรณีท่ีผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งได้รับการ
ปล่อยช่ัวคราวไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนระเบียบ เงื่อนไข หรือข้อบังคับท่ีก าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี จับตัวผู้
นั้นกลับเข้าไว้ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยา
เสพติด หรือการควบคุมตัวได้โดยมิต้องมีหมาย 
มาตรา ๓๒ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ ให้
ผู้อ านวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ควบคุมสถานท่ีท่ีรับตัวผู้นั้นไว้มีอ านาจลงโทษสถานหนึ่ง
หรือหลายสถาน ดังต่อไปนี ้ 



(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดการอนุญาตให้รับการเยี่ยมหรือการติดต่อไม่เกินสามเดือน  
(๓) จัดให้อยู่เด่ียวครั้งละไม่เกินสิบวัน 

ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องมีการลงโทษบุคคลตามวรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ให้น ามาตรการลง
ทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาใช้
บังคับโดยอนุโลม  
มาตรา ๓๓ เมื่อคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดผู้ใดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามท่ีก าหนดในแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดและผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นท่ีพอใจแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากความผิดท่ีถูก
กล่าวหาตามมาตรา ๑๙ และให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีค าส่ังให้ปล่อยตัวผู้นั้นไป 
แล้วแจ้งผลให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซึ่งยังด าเนินคดีอยู่ทราบแล้วแต่กรณี 
ในกรณีท่ีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดแม้จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบ
ก าหนดเวลาตามมาตรา ๒๕ แล้ว แต่ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นท่ีพอใจ ให้
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายงานความเป็นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนกังาน
อัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบพิจารณาด าเนินคดีผู้นั้นต่อไป และให้น าความในมาตรา ๒๒ วรรคส่ี มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๔ ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้ต้องหาท่ีได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้วตาม
มาตรา ๓๓ วรรคสอง ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใด หรือจะไม่
ลงโทษเลยก็ได้ ท้ังนี้ โดยค านึงถึงระยะเวลาท่ีผู้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้ว 
มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงาน  
เจ้าหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัตินี ้เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด ๔  
พนักงานเจ้าหน้าที ่ 

มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจค้นและจับตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดท่ีฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๑ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่าบุคคล  
ดังกล่าวหลบซ่อนอยู่ ประกอบกับมีเหตุอันควรเช่ือว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ บุคคลนั้น
จะหลบหนีไป  
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมาให้ถ้อยค า ส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานใดมาเพื่อการ
ตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติการตามมาตรา ๑๗ 
(๓) สอบปากค าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือบุคคลอื่นใดท่ี
สามารถให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๑๗ 
(๔) ส่ังหรือให้จัดผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับการตรวจ หรือ
ทดสอบว่ามียาเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ 



พนักงานเจ้าหน้าท่ีต าแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอ านาจตามท่ีได้ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท้ังหมดหรือแต่บางส่วน 
หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนด าเนินการ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยระบไุว้ในบัตร
ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมายนั้น ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา- 
นุเบกษา 

หมวด ๕  
การอุทธรณ์  

มาตรา ๓๘ ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีค าวินิจฉัยตามมาตรา ๒๒ ว่าผู้เข้ารับ
การตรวจพิสูจน์นั้นเสพหรือติดยาเสพติด หรือมีค าส่ังไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้า
รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดช่ัวคราว ตามมาตรา ๒๖ หรือมีค าส่ังขยายระยะเวลาการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดออกไปอีกตามมาตรา ๒๕ ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ
ภายในสิบส่ีวันนับแต่วันท่ีได้รับทราบค าวินิจฉัยหรือค าส่ังแล้วแต่กรณี 
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งย่อมไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๓๙ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๐ ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) แจ้งให้ผู้อุทธรณ์มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาประกอบการ
พิจารณา 
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลท่ีเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการ
พิจารณา 
ในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์ไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานตามค าส่ังของ คณะกรรมการตาม 
(๑) โดยมิได้แจ้งเหตุขัดข้องเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับค าส่ังของ
คณะกรรมการ ให้ถือว่าผู้อุทธรณ์ไม่ประสงค์จะมาให้ถ้อยค าหรือส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม 
และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อไปตามท่ีเห็นสมควร 
หนังสือเรียกมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานตาม (๒) ต้องระบุด้วยว่าจะมาให้ถ้อยค า
หรือส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานในเรื่องใด 

 
หมวด ๖  

บทก าหนดโทษ  

มาตรา ๔๑ ผู้ใดน าข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานใดอันเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีได้มาจากการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือท้ังจ าท้ังปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติตามหน้าท่ี การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี หรือได้รับ



อนุญาตจากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ผู้ใดได้มาหรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้วเปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 
เว้นแต่เป็นกรณีท่ีอาจเปิดเผยได้ตามวรรคหนึ่ง 
มาตรา ๔๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามมาตรา ๓๖(๒) หรือไม่อ านวยความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม หรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการ ตามมาตรา 
๔๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
มาตรา ๔๓ ความผิดตามมาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบได้และในครั้งนี้คณะกรรมการมี
อ านาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด าเนินการเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 
เมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด ให้ด าเนินคดีต่อไป 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีปัญหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดให้โทษ
ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งโดยหลักการแล้วผู้เสพยาเสพติดมีสภาพเป็นผู้ป่วยอย่างหนึ่ง มิใช่อาชญา
กรปกต ิการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดจึงสมควรกระท าให้กว้างขวาง และโดยท่ีผู้เสพยาเสพติด
จ านวนหนึ่งถูกบังคับให้เป็นผู้จ าหน่ายยาเสพติดเพื่อแลกกับการได้ยาเสพติดไปเสพด้วย สมควรขยายขอบเขต
ของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ครอบคลุมถึงผู้เสพและมีไว้ในครอบครอง ผู้เสพและมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อจ าหน่าย และผู้เสพและจ าหน่ายยาเสพติดจ านวนเล็กน้อยด้วย นอกจากนั้นเนื่องจากบุคคลซึ่ง
ติดหรือเสพยาเสพติดมีจ านวนมากและเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ สมควรขยายสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจน์
การเสพหรือติดยาเสพติด และสถานท่ีเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพราะ
นอกจากมีหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมแล้วยังมีหน่วยงานอื่นของรัฐ และหน่วยงานเอกชนท่ีมีขีด
ความสามารถเข้ามาร่วมในการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดและการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล
ดังกล่าว อาทิเช่น สถานท่ีของหน่วยงานในราชการทหาร เขต อ าเภอ และกิ่งอ าเภอ สถานพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลของเอกชนหรือหน่วยงานอืน่ ซึ่งสมควรรวมทรัพยากรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี ้

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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