
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕    

๑. หลักการ 

            (๑) ยกเลิกพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรา ๓) เนื่องจากมี

บทบัญญัติบางประการเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล 

            (๒) น าหลักการผู้เสพ (Drug User) คือ ผู้ป่วยมิใช่อาชญากรปกติมาใช้เช่นเดียวกับกรณีที่ถือว่าผู้ติด

ยาเสพติด (Drug Addict) เป็นผู้ป่วยที่ต้องรับการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (มาตรา ๑๙) 

            (๓) น าหลักการชะลอการฟ้องมาใช้เพ่ือให้ระบบแทนการด าเนินคดีอาญา (Diversion) มีความ

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น (มาตรา ๒๒) 

            (๔) น าหลักการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองมาใช้กับค าวินิจฉัยหรือค าสั่งเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หรือ

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (มาตรา ๓๘-๔๐) 

            (๕) ขยายขอบเขตการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้เสพดังต่อไปนี้ (มาตรา 

๑๙) 

                 - ผู้เสพและมีไว้ในครอบครองยาเสพติดจ านวนเล็กน้อย 

                 - ผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายยาเสพติดจ านวนเล็กน้อย 

                 - ผู้เสพและจ าหน่ายยาเสพติดจ านวนเล็กน้อย 

            (๖) ขยายสถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติดและสถานที่เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติดให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึน โดยไม่จ ากัดแต่เฉพาะหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมเท่านั้น (มาตรา 

๑๔-๑๘) 

        ๒. บุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

             (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (มาตรา ๕-๘, มาตรา ๑๔, ๑๖, ๑๘) 

             (๒) คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน และ

หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ (มาตรา ๖-๑๒) 

             (๓) คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (มาตรา ๑๓) 



             (๔) พนักงานสอบสวน (มาตรา ๑๙, ๒๐, ๒๒, ๒๔, ๓๓) 

             (๕) พนักงานอัยการ (มาตรา ๑๙, ๒๐, ๒๒, ๓๓) 

             (๖) ศาล (มาตรา ๑๙, ๓๔) 

             (๗) ผู้อ านวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (มาตรา ๑๗) 

             (๘) พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ (มาตรา ๓๖-๓๗) 

        ๓. กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

              (๑) ขั้นตอนการสอบสวน (มาตรา ๑๙) 

                   เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดังต่อไปนี้ และเป็นยาเสพติดให้

โทษในชนิด ประเภท และปริมาณที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

                    ก. เสพ 

                    ข. เสพและครอบครอง 

                    ค. เสพและครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

                    ง. เสพและจ าหน่าย 

                    พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องน าตัวผู้ต้องหาไปศาลภายใน ๔๘ ชั่วโมง (หากผู้ต้องหามีอายุไม่

ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ต้องส่งภายใน ๒๔ ชั่วโมง) นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้นมาถึงท่ีท าการของพนักงานสอบสวน 

เพ่ือให้ศาลพิจารณามีค าสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหานั้นไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด 

                    เมื่อศาลมีค าสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่

เพ่ือการตรวจพิสูจน์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือการควบคุมตัวแล้วแต่กรณี และได้แจ้งให้

คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งท้องที่นั้นทราบแล้ว พนักงานสอบสวนต้องด าเนิน

กระบวนการสอบสวนคดีต่อไป และเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้ส่งส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการโดย

ไม่ต้องส่งตัวผู้ต้องหาไปด้วย แต่ต้องแจ้งให้พนักงานอัยการทราบว่าผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ ณ สถานที่แห่งใด

ตามกฎหมายนี้ 

 



              (๒) ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติด 

                   เมื่อคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งท้องที่ที่พนักงานสอบสวนได้ส่งตัว

ผู้ต้องหามาตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติดตามค าสั่งศาลรับตัวผู้ต้องหาไว้แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

จัดท าบันทึกประวัติ พฤติกรรมในการกระท าความผิด สภาพแวดล้อมทั้งปวงของผู้นั้นและด าเนินการตรวจ

พิสูจน์ โดยต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนัที่รับตัวผู้นั้นไว้ (มาตรา ๒๑) 

                  หากคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็น 

ผู้เสพหรือติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการฯ ต้องจัดให้มีแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและต้องแจ้งผล

การตรวจพิสูจน์ให้พนักงานอัยการทราบเพ่ือด าเนินการตาม (๕) ต่อไป แต่หากผลการตรวจพิสูจน์ไม่ปรากฏว่า

ผู้ต้องหาเป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการฯต้องรายงานผลการตรวจพิสูจน์ให้พนักงานสอบสวน

หรือพนักงานอัยการพิจารณาด าเนินการต่อไปโดยให้ส่งตัวผู้ต้องหาคืนให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน

อัยการเพ่ือด าเนินการต่อไป (มาตรา ๒๒-๒๓) 

              (๓) ขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

                    ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าเป็นผู้ติด

ยาเสพติดผู้นั้นต้องอยู่รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็น

เวลาไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และหากผลการฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ คณะอนุกรรมการฯ สามารถขยายเวลาออกไปได้อีกก่ีครั้งก็ได้โดย

ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๖ เดือน และรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันที่ถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (มาตรา ๒๕) 

                    หากผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาผู้ติดยาเสพติดหลบหนีจากการควบคุมของ

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการ

ควบคุมตัวผู้นั้น ให้ถือว่าผู้นั้นหนีการคุมขังตามมาตรา ๑๙๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๒๙) 

                    เมื่อคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้

ติดยาเสพติดผู้ใดได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วน ตามที่ได้ก าหนดในแผนการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่พอใจแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจาก

ความผิดที่ถูกกล่าวหา และให้คณะอนุกรรมการฯ มีค าสั่งปล่อยตัวผู้นั้นไป และแจ้งผลให้พนักงานสอบสวนหรือ



พนักงานอัยการทราบ แต่หากผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ ให้คณะอนุกรรมการฯ 

รายงานความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาด าเนินคดีผู้นั้น (มาตรา ๓๓) 

              (๔) ขั้นตอนการอุทธรณ์ 

                    ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติดมีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งของ

คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งเก่ียวกับการเสพหรือติดยาเสพติด หรือการสั่งไม่อนุญาตให้

ปล่อยตัวชั่วคราว โดยอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้

รับทราบค าวินิจฉัยหรือค าสั่ง ซึ่งหากค าวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ เป็นประการใด ก็ให้เป็นที่สุด (มาตรา ๓๘) 

             (๕) ขั้นตอนการชะลอการฟ้องและการด าเนินคดี 

                   เมื่อพนักงานอัยการได้รับแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ผู้ต้องหาเกี่ยวกับการเสพหรือติดยาเสพติดแล้ว 

พนักงานอัยการมีหน้าที่ดังนี้ 

                  (ก) กรณีผลการตรวจพิสูจน์ ปรากฏว่าผู้ต้องหาเป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด 

                        พนักงานอัยการต้องมีค าสั่งชะลอการฟ้องไว้จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้

ติดยาเสพติดจากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (มาตรา ๒๒) 

                   (ข) กรณีผลการตรวจพิสูจน์ไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหาเป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด พนักงานอัยการ

ต้องสั่งฟ้องและส่งตัวผู้นั้นด าเนินคดีต่อไป (มาตรา ๒๒) 

                   (ค) กรณีผู้ต้องหานั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายนี้ 

พนักงานอัยการต้องสั่งฟ้อง และด าเนินคดีกับผู้นั้นต่อไป โดยต้องแจ้งให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้

ติดยาเสพติดทราบ (มาตรา ๒๐) 

                   (ง) กรณีผู้ต้องหานั้นได้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แต่ผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้

ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ พนักงานอัยการต้องพิจารณาสั่งฟ้องและส่งตัวผู้นั้นด าเนินคดี 

ต่อไป (มาตรา ๓๓)  

         ๔. บทก าหนดโทษ 



                (๑) ห้ามเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนซึ่งข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานใด อันเป็นข้อมูลข่าวสารส่วน

บุคคลที่ได้จากการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ และห้ามเปิดเผยข้อเท็จจริงใดที่ได้มาหรือล่วงรู้จากบุคคลที่ปฏิบัติตาม

กฎหมายนี้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในกรณี 

                     ก. การปฏิบตัิตามหน้าที่ 

                     ข. การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

                     ค. ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(มาตรา ๔๑) 

                (๒) ห้ามฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (มาตรา 

๔๒) 

 

หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ 

กองนิติการ 

เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  

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

 


