
หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

 

 

 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
ว่าด้วยการปฏิบัติการอําพรางเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  วรรคส่ี  แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดียาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ   
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๔๑   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญตัิให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้ขออนุญาต”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
“ผู้มีอํานาจอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  หรือเลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมาย  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๒ การปฏิบัติทุกขั้นตอนตามกฎกระทรวงนี้เป็นเรื่องลับ 
ข้อ ๓ การปฏิบัติการอําพรางตามกฎกระทรวงนี้  ได้แก่ 
(๑)  การแทรกซึมหรือฝังตัวเข้าไปในข่ายงานหรือองค์กรอาชญากรรมยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

และเป็นระยะเวลานาน 
(๒ )  การล่อซ้ือยาเสพติดหรือการปฏิบัติการอําพรางอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นครั้งคราว 

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง  หรือ 
(๓)  การล่อซ้ือยาเสพติดหรอืการปฏิบัติการอําพรางอย่างหนึ่งอย่างใดซ่ึงสามารถดําเนินการได้

แล้วเสร็จในคราวเดียว 
หมวด  ๑ 

การขออนุญาต 
 

 

ข้อ ๔ ให้ผู้ขออนุญาตดําเนินการขออนุญาตปฏิบัติการอําพรางโดยทําเป็นหนังสือต่อผู้มี  
อํานาจอนุญาต  และระบุเหตุผล  ความจําเป็น  และแผนการหรือวิธีการ  รวมทั้งระยะเวลาในการ  
ดําเนินการและรายละเอียดอ่ืน  ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
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หนังสือขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน   
และปราบปรามยาเสพติดกําหนด 

ข้อ ๕ ในกรณีที่เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับอนุญาตให้ครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติด  
ภายใต้การควบคุมตามมาตรา  ๘  มีความจําเป็นต้องปฏิบัติการอําพราง  ให้ถือว่าเจ้าพนักงานผู้นั้นได้รับ  
อนุญาตให้ปฏิบัติการอําพรางและต้องดําเนินการตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ด้วย 

ข้อ ๖ ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตปฏิบัติการอําพรางตามข้อ  ๓  (๑)  ผู้ขออนุญาตต้องได้รับ
การรับรองจากผู้บังคับบัญชา  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ผู้ขออนุญาตเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ซ่ึงเป็นข้าราชการพลเรือนต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาตําแหน่งตั้งแต่ผู้อํานวยการสํานัก 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(๒)  ผู้ขออนุญาตเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ซ่ึงเป็นข้าราชการทหารต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาตําแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพล 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(๓)  ผู้ขออนุญาตเป็นพนักงานฝ่ายปกครองต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาตําแหน่ง
ตั้งแต่นายอําเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(๔)  ผู้ขออนุญาตเป็นข้าราชการตํารวจต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาตําแหน่งตั้งแต่ 
ผู้บังคับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

หมวด  ๒ 
การอนุญาต 

 
 

ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจอนุญาตจะพิจารณาอนุญาตปฏิบัติการอําพรางได้  เม่ือปรากฏว่าเป็นการ  
สืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดในฐานผลิต  นําเข้า  ส่งออก  จําหน่าย  หรือมีไว้ 
ในครอบครองเพื่อจําหน่ายซ่ึงยาเสพติด  หรือสมคบ  สนับสนุน  ช่วยเหลือ  หรือพยายามกระทําความผิด  
ดังกล่าว  ประกอบกับต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลหรือพยานหลักฐานในการกระทําความผิด  
เก่ียวกับยาเสพติดจากการปฏิบัติการอําพราง  และเป็นกรณีจําเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพื่อสืบสวนจับกุมผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดรายสําคัญหรือผู้ที่เ ก่ียวข้อง  
เนื่องจากมีข้อมูลเก่ียวกับพฤตกิารณ์ของผู้กระทําความผิดดังกล่าวตามสมควร 

(๒) การสืบสวนจับกุมผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดด้วยวิธีอ่ืนกระทําได้ยากหรืออาจ  
เกิดภยันตรายหรือความเสียหายในการปฏิบัติหน้าที่  หรือ 

(๓) เพื่อประโยชน์ในการขยายผลการจับกุมผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดที่อยู่เบ้ืองหลัง 
ข้อ ๘ ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายมีอํานาจอนุญาตปฏิบัติการ 

อําพรางกรณีผู้ขออนุญาตอยู่ในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  และให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามยาเสพติดหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายมีอํานาจอนุญาตปฏิบัติการอําพรางกรณีผู้ขออนุญาต  
อยู่ในสังกดสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือในสังกัดหน่วยงานอ่ืน 
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ข้อ ๙ ผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายตามข้อ  ๘  ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งและมีอํานาจอนุญาต  
ปฏิบัติการอําพรางตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ข้าราชการตํารวจตําแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการ  หรือข้าราชการพลเรือนตําแหน่งตั้งแต่   
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  หรือเทียบเท่าขึ้นไป  มีอํานาจอนุญาต  
ปฏิบัติการอําพรางตามข้อ  ๓  (๑) 

(๒)  ข้าราชการตํารวจตําแหน่งตั้งแต่ผู้กํากับการ  หรือข้าราชการพลเรือนตําแหน่งตั้งแต่  
ผู้อํานวยการกอง  หรือเทียบเท่าขึ้นไป  ซ่ึงมีหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติด  มีอํานาจอนุญาต  
ปฏิบัตกิารอําพรางตามข้อ  ๓  (๒)  และ  (๓) 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จและแจ้งคําส่ังไปยังผู้ขออนุญาต  
โดยเร็ว  ในกรณีที่มีคําส่ังอนุญาตให้ส่งหนังสืออนุญาตไปด้วย 

หนังสืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน   
และปราบปรามยาเสพติดกําหนด 

หมวด  ๓   
การดําเนินการ 

 
 

ข้อ ๑๑ ใน  การปฏิบัติการอําพรางหากจําเป็นต้องมีการจัดทําเอกสารหรือหลักฐาน  
ประกอบการปฏิบัติการอําพราง  ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อขอความ  
ร่วมมือในการจัดทําเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว  และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือดําเนินการ  
จัดทําเอกสารหรือหลักฐานแก่ผู้ได้รับอนุญาต 

เอกสารหรือหลักฐานที่ ได้มาตามวรรคหนึ่ ง ใ ห้ ผู้ ได้รับอนุญาตนําไปใช้ เท่าที่ จํ า เ ป็น 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการอําพราง 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ได้รับอนุญาตดําเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาต 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  ผู้ได้รับอนุญาตอาจทําหนังสือเพื่อขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมระยะเวลา
หรือรายการที่ได้รับอนุญาตต่อผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนการดําเนินการเสร็จส้ิน   

หนังสือขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมระยะเวลาหรือรายการที่ได้รับอนุญาตตามวรรคสองให้เป็นไปตาม
แบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกําหนด 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ได้รับอนุญาตยุติการดําเนินการก่อนครบกําหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 
เม่ือปรากฏกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  บรรลุวัตถุประสงค์ตามหนังสืออนุญาตแล้ว 
(๒)  ความจําเป็นหรือพฤติการณ์ที่ต้องดําเนินการเปล่ียนแปลงไปหรือไม่มีความจําเป็นในการ

ดําเนินการนั้นอีกต่อไป 
(๓)  ผู้มีอํานาจอนุญาตมีคําส่ังให้ยุติการดําเนินการและแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบแล้ว 
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ข้อ ๑๔ เม่ือการดําเนินการตามที่ได้รับอนุญาตเสร็จส้ินหรือมีการยุติการดําเนินการตามข้อ  ๑๓  
ให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงานผลการดําเนินการต่อผู้มีอํานาจอนุญาตภายในสามวันนับแต่วันที่การดําเนินการ  
เสร็จส้ินหรือยุติการดําเนินการ 

รายงานผลการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามยาเสพติดกําหนด 

ข้อ ๑๕ ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันสมควร  ให้เจ้าพนักงานมีอํานาจปฏิบัติการ   
อําพรางไปก่อนโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตแล้วรายงานโดยระบุความจําเป็นเร่งด่วนและเหตุอันสมควร   
ต่อผู้มีอํานาจอนุญาตโดยเร็ว  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสามวันนับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติการอําพราง 

ในกรณีที่การปฏิบัติการอําพรางตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ดําเนินการขออนุญาต   
ตามหมวด  ๑  ในทันทีที่สามารถกระทําได้ต่อไป 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติดแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  จัดทําระบบข้อมูลเก่ียวกับการขออนุญาต  การอนุญาต  และการรายงานตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงนี้ 

(๒)  ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ   
การใช้อํานาจตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๓)  รวบรวมและจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการขออนุญาต  การอนุญาต  และการรายงาน  
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการควบคุมและตรวจสอบ 

(๔ )  จัดทํารายงานผลการดําเนินการประจําปีเสนอต่อ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
หรือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  แล้วแต่กรณี  โดยให้รายงานข้อเท็จจริง  
ปัญหา  อุปสรรค  ปริมาณ  และผลสําเร็จของการดําเนินการ 

(๕)  เสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน   
และปราบปรามยาเสพติด  แล้วแต่กรณี  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
เก่ียวกับการอําพราง 

(๖)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ตามที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  
หรือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมอบหมาย  แล้วแต่กรณี 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 

 
พลตํารวจเอก  ประชา  พรหมนอก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 

 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๗  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติ   
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติให้การอนุญาตอําพราง  การอําพราง  และการอําพรางในกรณี  
จําเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันสมควร  รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการอําพราง  เพื่อการสืบสวนความผิด  
ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง   
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


