
๑ 
 

 
แนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.) 

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ .ศ.  ๒๕๑๙ ได้ก าหนดให้                     
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. มีอ านาจในการเข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ เพ่ือตรวจค้นและมีอ านาจ
ควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้เพ่ือท าการสอบสวนได้เป็นเวลาไม่เกินสามวัน เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.) ในการปฏิบัติหน้าที่มีแนวทางของกรอบในการใช้ดุลพินิจและการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในเรื่อง 
มาตรการในการก ากับดูแลการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ส านักงาน ป .ป.ส. ก าชับให้               
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่และ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้งการปฏิบัติ
หน้าที่และการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๔๕ อย่างเคร่งครัด ดังนี้  

๑. การใช้อ านาจค้นเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ ตามมาตรา ๑๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ    
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 

หลักกฎหมาย  
เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ เพ่ือตรวจค้น เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่า                  

มีบุคคลกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลบซ่อนอยู่ หรือมีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดย
การกระท าความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือซึ่งอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่า เนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้บุคคล
นั้นจะหลบหนีไป หรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพ ไปจากเดิม   

แนวทางการใช้อ านาจดังกล่าวตามกฎหมาย ก าหนดให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. การใช้อ านาจตามมาตรา ๑๔ (๑) ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนด  

๒. แสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้น รายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือ                 
ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  

๓. บันทึกเหตุอันควรสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเชื่อที่ท าให้สามารถเข้าค้นได้ เป็นหนังสือ
ให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถาน หรือสถานที่ค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้เจ้าพนักงานผู้ค้น
ส่งมอบส าเนาหนังสือนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีท่ีกระท าได้  

๔. หากเป็นการเข้าค้นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตก เจ้าพนักงานผู้เป็นหัวหน้า      
ในการเข้าค้นต้องเป็นข้าราชการพลเรือนต าแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจต าแหน่ง
ตั้งแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือข้าราชการทหารต าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้น
ไป และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่า
ด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป .ป.ส.         
พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้  

(๑) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับทราบก่อนด าเนินการ เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน
ให้ด าเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว 

(๒) ก่อนลงมือตรวจค้น ต้องแสดงความบริสุทธิ์ และแสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ครอบครอง   
ผู้ดูแลหรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น 

  /(๓)การค้นให้... 
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(๓) การค้นให้ค้นต่อหน้าบุคคลใน (๒) หากหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืน  
อย่างน้อยสองคน ซึ่งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ได้ร้องขอให้มาเป็นพยาน 

กรณีท่ีลงมือค้นในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ 
(๔) ท าบันทึกระบุเหตุอันควรสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเชื่อที่ท าให้สามารถเข้าค้นได้ให้  

ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถาน หรือสถานที่ค้นตามแบบที่เลขาธิการก าหนด แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่    
ณ ที่นั้น ให้ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  ส่งมอบส าเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่ผู้ครอบครองเคหสถาน                 
หรือสถานที่ค้นในทันทีที่กระท าได้ 

(๕) เมื่อค้นเสร็จให้บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและบัญชีสิ่งของที่ค้นได้แล้วอ่านให้บุคคลตาม 
(๒) หรือพยานบุคคลตาม (๓) ฟังและลงลายมือชื่อรับรองไว้ หากบุคคลดังกล่าวไม่ยอมลงลายมือชื่อ    
ให้หมายเหตุ ไว้ในบันทึกการค้น แล้วรายงานการค้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

(๖) ท ารายงานตามแบบที่เลขาธิการก าหนด พร้อมส าเนาบันทึกการค้นให้เลขาธิการทราบ
ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันค้น  

(๗) การค้นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตก นอกจากต้องปฏิบัติตาม (๑)-(๖) แล้ว            
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งประเภท
บริหาร ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการขึ้นไป ต าแหน่ง    
ประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจต าแหน่งตั้งแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป    
หรอืข้าราชการทหารต าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่าข้ึนไป  

๒. การใช้อ านาจควบคุมผู้ถูกจับไว้เพื่อสอบสวนตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙  

หลักกฎหมาย 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๑๔ ให้เจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอ านาจ       

ตามมาตรา ๑๔ (๓) มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา       
ความอาญาได้ทั่วราชอาณาจักร และให้มีอ านาจควบคุมผู้ถูกจับตามมาตรา ๑๔(๓) ไว้เพ่ือท าการ
สอบสวนได้เป็นเวลาไม่เกินสามวัน เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าว หรือก่อนนั้นตามที่เห็นสมควรให้ส่งตัว 
ผู้ถูกจับไปยังพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือด าเนินการต่อไป ทั้งนี้
โดยมิให้ถือว่า    การควบคุมผู้ถูกจับดังกล่าวเป็นการควบคุมของพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

แนวทางการใช้อ านาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ        
ปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ                         
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้  

๑. การควบคุมผู้ถูกจับเพ่ือสอบสวนตามมาตรา ๑๕ จะกระท าได้เฉพาะเพ่ือประโยชน์          
ในการสอบสวนผู้ถูกจับเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ   
ยาเสพติดเท่านั้น           

๒. ในกรณีที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งประเภททั่วไปช านาญงาน หรือข้าราชการต ารวจชั้นยศร้อยต ารวจเอกหรือ 

 
 

          /เทียบเท่าลงมา... 
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เทียบเท่าลงมา หรือข้าราชการทหารชั้นยศตั้งแต่ร้อยเอกหรือเทียบเท่าลงมา เป็นผู้ควบคุมผู้ถูกจับ 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปหนึ่งระดับ  

๓. บุคคลตามข้อ ๒ หากจะควบคุมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
หัวหน้าหน่วยงาน  

๔. เมื่อมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับแล้วให้บันทึกการควบคุมไว้ท้ายบันทึกการการจับกุมด้วย 
 

 
   _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


