
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.๒๕๑๙ ฉบับท่ี ๓ (แก้ไข) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นองค์กรกลาง 
รับผิดชอบงานการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดของประเทศ และให้มีส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) มีหน้าที่เป็นหน่วยกลาง ในการประสานการด าเนินงาน ให้
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและปฏิบัติงานธุรการอ่ืน  
 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ประกอบด้วย ประธานกรรมการ คือ 
นายกรัฐมนตรี กรรมการโดยต าแหน่ง คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมต ารวจ อธิบดีกรมศุลกากร อัยการสูงสุด 
กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีก ไม่เกินหกคน (วาระคราวละ ๒ ปี) และมีกรรมการและเลขานุการ คือ 
เลขาธิการ ป.ป.ส. (มาตรา ๕) 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (มาตรา ๑๓) 

 
๑. ก าหนดแผนงานและมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
๒. ควบคุมการสืบสวน สอบสวนและฟ้องคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
๓. วางโครงการและด าเนินการ ตลอดจนสั่งให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องด าเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติด 
๔. ควบคุม เร่งรัดและประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด  
๕. เสนอความคิดเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรืองานแผนงานหรือ โครงการ
ของส่วนราชการ ที่มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด  ู 
๖. ประสานงานและก ากับการเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
๗. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเจ้าพนักงานป.ป.ส.  
๘. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในสถาน
ประกอบการ และก าหนดให้สถานที่ ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจใด ๆ เป็นสถานประกอบการ 
๙. สั่งปิดชั่วคราวหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการสถานประกอบการที่ตรวจพบว่า มีการกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด ในสถานประกอบการ  
๑๐. เปรียบเทียบปรับเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมายนี้ 



 
ส าหรับอ านาจหน้าที่กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. มีดังนี้ (มาตรา ๑๔) 

 
๑. เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในเวลากลางวัน ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระ
อาทิตย์ตก เพ่ือตรวจค้น ยึดหรืออายัดยาเสพติด ที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจับกุมบุคคลใด ๆ ที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่า กระท าความผิดตามกฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามียาเสพติด
ซุกซ่อนอยู่ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบุคคลที่ถูกจับได้หลบซ่อนอยู่ในเคหสถาน หรือสถานที่นั้น ประกอบ
กับมีเหตุอันควรเชื่อว่า หากไม่ด าเนินการในทันที ยาเสพติดนั้นจะถูกโยกย้ายหรือบุคคลที่หลบซ่อนอยู่จะ
หลบหนี ก็ให้มีอ านาจเข้าไปในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตกได้ 
๒. ค้นเคหสถาน สถานที่หรือบุคคลใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ยึดหรืออายัดยาเสพติด หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้รับมา เนื่องจากการกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติด หรือที่ได้ใช้ หรือจะใช้ในการกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่อาจใช้เป็น
พยานหลักฐานได้  
๓. จับกุมบุคคลใด ๆ ที่การกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และมีอ านาจควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้
เพ่ือท าการสอบสวนได้เป็นเวลาไม่เกิน ๓ วัน (มาตรา ๑๕)  
๔. สอบสวนผู้ต้องหาในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
๕. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการใด ๆ มาให้ ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชี
เอกสาร หรือวัตถุใดๆมาเพ่ือตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา  
๖. ตรวจสถานประกอบการว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในสถานประกอบการหรือไม่  
๗. ตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในร่างกายบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเสพยาเสพติด หรือ
สั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบดังกล่าว การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานประกอบการ 

 ประเภทสถานประกอบการ คือ 

๑. สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง (ปั้มน้ ามัน) ซึ่งรวมถึงสถานที่ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งอยู่ใน
ความควบคุม ดูแล หรืออาศัยสิทธิของเจ้าของ หรือผู้ด าเนินกิจการ ๒. สถานีบริการที่บรรจุก๊าซให้แก่
ยานพาหนะ (ปั้มก๊าซ) ๓. สถานบริการ ได้แก่ สถานเต้นร า ร าวง รองเง็งประเภทที่มีและประเภทที่
ไม่ม่หญิงพาตเนอร์บริการ 

- สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ าชา หรือ เครื่องดื่มอย่างอ่ืนจ าหน่าย และ บริการโดยมีหญิงบ าเรอส าหรับ
ปรนนิบัติลูกค้า หรือโดยมีที่ส าหรับพักผ่อน หลับนอน หรือบริการนวดให้แก่ลูกค้า 
- สถานอาบน้ า นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า 



- สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ าชาหรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจ าหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือการ
แสดงอื่นใดเพ่ือการบันเทิง 

๔. ที่พักอาศัยในเชิงพาณิชย์ที่ให้ผู้อื่นเช่า อันได้แก่ หอพัก อาคารชุด เกสเฮ้าส  ์  
๕. สถานที่ที่ได้จัดไว้ให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ ซึ่งเก็บค่าบริการจากผู้เล่น  
๖. โรงงาน เช่น โรงเลื่อย เรือประมง อู่ซ่อมบ ารุงรถ โรงสี เป็นต้น 

หน้าที่ของสถานประกอบการ 

๑. ควบคุม ดูแล สอดส่องพนักงานของตน และบุคคลภายนอกไม่ให้กระท า หรือม่ัวสุมกันกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดใน หรือบริเวณสถานประกอบการ 
๒. พิจารณาคัดเลือกบุคคลกรที่ไม่มีพฤติการณ์เก่ียวกับยาเสพติดเข้าเป็นพนักงาน 
๓. อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในการป้องกันการใช้ยาเสพติด 
๔. จัดท าบันทึกประจ าวันของพนักงานไว้ประจ าสถานประกอบการ 
๕. ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
๖. อ านวยความสะดวกกับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในร่างกาย  
๗. ติดป้ายหรือประกาศท่ีมีข้อความ 
 
(๑) เตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งบังคับขนาดอักษรไว้ 2 ขนาดตาม
ประภทของสถานประกอบการ คือ 
- กว้างไม่น้อยกว่า ๔ ซม. และสูงไม่น้อยกว่า ๗ ซม. ส าหรับปั้มน้ ามัน ปั้มก๊าซ และโรงงาน  
- กว้างไม่น้อยกว่า ๒ ซม. และสุงไม่น้อยกว่า ๓ ซม. ส าหรับสถานบริการ หอพัก อาคารชุด เกสเฮ้าส์ และ
สถานที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ 
(๒) การปฎิบัติตามกฎหมาย คือ "สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด" 
๑. ปฎิบัติตามหนังสือเตือนของเลขาธิการ ป.ป.ส. 

 ความรับผิดชอบของสถานประกอบการ 
- ถูกปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท 
- ถูกปิดชั่วคราวสถานประกอบการ หรือถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน 

 การปิดชั่วคราวหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ 
- การรวมรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
- การกลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ในสถานประกอบการในเขตจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 



- การพิจารณาวินิจฉัย และค าสั่งโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซ่ึง
เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการ มีโอกาสชี้แจงหรือพิสูจน์การใช้ความระมัดระวังของ
ตนได้ 
- การแจ้งค าสั่ง โดยเลขาธิการ ป.ป.ส. แจ้งให้หน่วยงานซึ่งควบคุมการประกอบธุรกิจ ของสถาน
ประกอบการถือปฎิบัติตามค าสั่ง และประธานอนุกรรมการการกลั่นกรองการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ในสถานประกอบการ แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการทราบค าสั่ง 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕      

 
   กฎหมายฉบับนี้ได้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ดังต่อไปนี้ 
             (๑) แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
๕) 
             (๒) ก าหนดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือท าการใด ๆ แทน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๐) 
             (๓) แก้ไขอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ส. และให้มีเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผูค้วบคุมดูแล
โดยทั่วไป ซึ่งราชการของส านักงาน ป.ป.ส. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑ และมาตรา 
๑๒) 
             (๔) เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในมาตรา ๑๓(๑๐) 
(๑๑) และ (๑๒)  
             (๕) ก าหนดเหตุให้ค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔) 
             ( ๖) ก าหนดให้เจ้าพนักงานอาจขอให้บุคคลใดเพ่ือช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการตรวจค้น จับกุม หรือตรวจ หรือทดสอบ หรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ (เพ่ิมมาตรา ๑๔ ตรี) 
             (๗) ก าหนดให้เจ้าพนักงานอาจขอให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้เจ้าพนักงานได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารในสิ่ง
สื่อสารที่ถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ และห้ามไม่ให้น าข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวไปเปิดเผยโดยไม่ชอบ (เพ่ิมมาตรา ๑๔ จัตวา และมาตรา ๑๖/๑) 
             (๘) ก าหนดโทษแก่ผู้ที่ไม่ให้ความสะดวกแก่ผู้ที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ
การตรวจค้น จับกุม หรือตรวจ หรือทดสอบ หรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบสารเสพติดในร่างกาย (เพ่ิม
วรรคสองของมาตรา ๑๖) 

หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ 

กองนิติการ 



เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท์ (๖๖๒) ๒๔๕-๙๐๘๗ โทรสาร (๖๖๒) ๒๔๕-๙๔๑๓  

 

หรือส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ที่ http://www.krisdika.go.th 

http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/

