
ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564  

 
 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที ่จะปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที ่เกี ่ยวของกับยาเสพติดใหมี 
ความทันสมัยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และปรับปรุงบทบัญญัติใหสอดคลอง
กับผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษวาดวยปญหายาเสพติดโลก (United Nations General 
Assembly Special Session on the World Drug Problem - UNGASS 2016) ตลอดจนปรับปรุงแกไข
กฎหมายที่เปนอุปสรรคหรือภาระตอการดำรงชีวิตของประชาชน กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส.  
และหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงไดดำเนินการผลักดันในการเสนอและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับยาเสพติด 
จนไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา และไดผานขั้นตอนกระบวนการทางนิติบัญญัติ 
ออกมาเปนกฎหมายจำนวน ๒ ฉบับ คือ ๑) พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔  
โดยมีประมวลกฎหมายยาเสพติดแนบทาย และ ๒) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับดังกลาว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
และจะมีผลใชบังคับ ดังนี้  

๑) พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใชบังคับในวันท่ี  
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งอยูแนบทายพระราชบัญญัติดังกลาว มีผลใชบังคับ
ในวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซ่ึงเปนวันท่ียกเลิกกฎหมายยาเสพติดเดิมและใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติดแทน 

๒) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใชบังคับในวันท่ี 
๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กฎหมายฉบับนี ้ จะเปนการกำหนดกลไกการแกไขปญหายาเสพติด การควบคุม 
และใชประโยชนจากยาเสพติด การปราบปรามการลักลอบคายาเสพติด การดูแลบำบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติด 
ตลอดจนกำหนดมาตรการที ่เกี ่ยวของใหมีความสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศดานยาเสพติด  
และผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษวาดวยปญหายาเสพติดโลก (United Nations General 
Assembly Special Session on the World Drug Problem - UNGASS 2016) โดยประมวลกฎหมายยาเสพติด
ฉบับนี้ จะมีบทบัญญัติรวมท้ังสิ้น ๑๘๖ มาตรา แบงออกเปน ๓ ภาค โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปได ดงันี้ 

ภาค ๑  การปองกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด (มาตรา ๑ - มาตรา ๑๐๗)
สาระสำคัญของภาคนี้จะเปนการกำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับกลไกการแกไขปญหายาเสพติด การควบคุม
ยาเสพติด การขออนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติด การตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด และการกำหนดความผิด          
ในคดียาเสพติด  

ภาค ๒ การบำบัดร ักษาและการฟ นฟ ูสภาพทางส ังคมแก ผ ู ต ิดยาเสพติด 
(มาตรา ๑๐๘ - มาตรา ๑๒๓) สาระสำคัญของภาคนี้จะเปนการกำหนดกลไกและมาตรการท่ีใชดำเนินการกับ 
ผู เสพผู ติดยาเสพติด ที ่ใช ว ิธีการแกปญหาผู เสพผู ต ิดยาเสพติดโดยวิธีการทางสาธารณสุขแทนการใช
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยึดหลัก “ผูเสพ คือ ผูปวย” ท่ีควรไดรับการชวยเหลือใหเขารับการบำบัดรักษา 
ตลอดจนมีการติดตามชวยเหลือใหกลับมาดำรงชีวิตในสังคมไดอยางยั่งยืน 

 
 
 



๒ 
 

ภาค ๓ บทกำหนดโทษ (มาตรา ๑๒๔ - มาตรา ๑๘๖) สาระสำคัญของภาคนี้ คือ  
การปรับปรุงบทลงโทษในคดียาเสพติดใหมีความเหมาะสม ไดสัดสวนกับระดับความรายแรงในการกระทำ
ความผิด รวมถึงปรับปรุงอัตราโทษที่ใชในคดียาเสพติดใหมีความสอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ  
ที่กำหนดใหการกำหนดโทษทางอาญาจะตองใชเฉพาะในกรณีความผิดรายแรง รวมถึงกำหนดมาตรการอ่ืน 
แทนการลงโทษเพื่อใหผูพิพากษาใชสำหรับการพิจารณาพิพากษาคดีผูกระทำความผิดฐานเสพหรือมีไวใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพ อีกทั้งเปนการรวบรวมบทกำหนดโทษดานยาเสพติดที่เดิมกระจายอยูใน
กฎหมายหลายฉบับรวบรวมเขามาไวเปนหมวดหมูเดียวกัน 

๒) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  
กฎหมายฉบับนี้ มีหลักการสำคัญ คือ การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี 

ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับประมวลกฎหมายยาเสพติด 
รวมทั้งกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการแสดงตนของจำเลยตอเจาพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ ยื่นคำขอ
อนุญาตฎีกาและยื ่นฎีกาใหสอดคลองกับประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญาโดยแกไขเพิ ่มเติม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังตอไปนี้ 

(๑) แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคำวา “ยาเสพติด” “กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” “ความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด” และ “เจาพนักงาน” และเพิ่มบทนิยามคำวา “คณะกรรมการ ป.ป.ส.” “กรรมการ 
ป.ป.ส.” และ “เจาพนักงาน ป.ป.ส.”  

(๒) แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
(๓) กำหนดหนาท่ีและอำนาจของกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. 

และเจาพนักงาน ป.ป.ส.  
(๔) เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการแสดงตนของจำเลยตอเจาพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ  

ยื่นคำขออนุญาตฎีกา และยื่นฎีกา  
(๕) ยกเลิกการบังคับโทษปรับตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เนื่องจากการบังคับโทษปรับมีการกำหนดไวในประมวลกฎหมายยาเสพติดแลว 
 

สรุปสาระสำคัญ 

ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

 

(๑) กำหนดใหมีการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไข
ปญหายาเสพติด (มาตรา ๓) 

(๒) ปรับปรุงองคประกอบ หนาท่ีและอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ส. และสำนักงาน ป.ป.ส. (มาตรา 
๔ มาตรา ๕ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔) 

(๓) กำหนดใหมีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ
เก่ียวกับการอนุญาตและการควบคุมยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์และสารระเหย (มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖) 

(๔) ปรับปรุงหลักเกณฑเกี ่ยวกับการประกาศกำหนดชื ่อและประเภทของยาเสพติดใหโทษ 
(มาตรา ๒๙) 

(๕) กำหนดใหนำมาตรการทางปกครองมาใชแทนการลงโทษทางอาญากับผูรับอนุญาตที่ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนด (มาตรา ๔๗) 



๓ 
 

(๖) ใหคณะกรรมการ ป.ป.ส. มีอำนาจประกาศกำหนดพื้นที่เพื่อใหสามารถผลิตเสพ หรือครอบครอง
ยาเสพติดบางชนิด เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย หรือการลดอันตรายจากยาเสพติดได (มาตรา ๕๕) 

(๗) ใหคณะกรรมการ ป.ป.ส. มีอำนาจออกประกาศกำหนดมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ในสถานประกอบการ และกำหนดประเภทสถานประกอบการท่ีอยูภายใตมาตรการดังกลาว (มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗) 

(๘) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจประกาศกำหนดยาเสพติดใหโทษประเภท ๕ 
ท่ีสามารถเสพเพ่ือการรักษาโรค หรือเพ่ือการศึกษาวิจัยได (มาตรา ๕๘) 

(๙) ปรับปรุงองคประกอบ หนาที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน (มาตรา ๖๓ 
มาตรา ๖๔) 

(๑๐) ปรับปรุงการดำเนินการตรวจสอบทรัพยสิน ในกรณีที่ผูตองหาหรือจำเลยหลบหนี หรือ 
ถึงแกความตาย (มาตรา ๗๗) 

(๑๑) กำหนดใหการดำเนินคดีทรัพยสินไมผูกติดกับคดีอาญายาเสพติด แมวาพนักงานอัยการจะมี
คำสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลมีคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหฟองจำเลยคดีอาญายาเสพติด ก็ใหศาลมีอำนาจไตสวน
คำรองของพนักงานอัยการที่ขอใหศาลสั่งริบทรัพยสินที่ไดยื่นไวตอศาลนั้นตอไปได และหากปรากฏหลักฐาน              
เปนที่เชื่อไดวาทรัพยสินในคดีนั้นเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด  
ศาลก็มีอำนาจสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุนได (มาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๒)  

(๑๒) กำหนดใหศาลมีอำนาจสั่งริบมูลคาของทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทำความผิดรายแรง
เก่ียวกับยาเสพติดตามจำนวนท่ีมีหลักฐานจากการตรวจสอบและคำนวณของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
แลววาไดมาจากการกระทำความผิดรายแรงเก่ียวกับยาเสพติด และหากไมสามารถติดตามหรือตรวจสอบหา
ทรัพยสินตามมูลคาดังกลาวได ใหพนักงานอัยการยื่นคำรองเพ่ือบังคับเอากับทรัพยสินอ่ืนของจำเลยไดภายใน ๑๐ 
ป นับแตวันท่ีศาลมีคำสั่ง โดยใหถือวาสำนักงาน ป.ป.ส. เปนเจาหนี้ตามคำพิพากษา (มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕) 

(๑๓) ปรับปรุงการจัดตั้งกองทุนปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด เพื่อใชประโยชน
ในการปองกัน ปราบปรามและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (มาตรา ๘๗) 

(๑๔) กำหนดบทสันนิษฐาน “การมีไวในครอบครองเพ่ือเสพ” ในปริมาณเล็กนอย เพ่ือใหสามารถ
สมัครใจเขารับการบำบัดรักษาโดยไมถูกดำเนินคดี (มาตรา ๑๐๗) 

(๑๕) กำหนดใหมีคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด มีหนาที่และอำนาจในการ
กำหนดนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบำบัดรักษาและฟนฟูสภาพทางสังคมแกผูเสพยาเสพติด รวมถึง 
มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการในสวนท่ีเก่ียวของ (มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๑) 

(๑๖) กำหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข กรณีผูเสพสมัครใจเขารับการบำบัดรักษา (มาตรา ๑๑๓) 
(๑๗) กำหนดหนาท่ีและอำนาจของเจาพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจใน

การดูแลผูเสพหรือผูติดยาเสพติด (มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕) 
(๑๘) กำหนดใหมีศูนยคัดกรอง เพ่ือทำหนาท่ีในการคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติด

ยาเสพติด รวมถึงสงตอผูเขารับการบำบัดรักษาไปยังสถานบำบัดรักษาท่ีเหมาะสม (มาตรา ๑๑๖) 
(๑๙) กำหนดหนาที่และอำนาจของสถานพยาบาลและสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

(มาตรา ๑๑๗) 
(๒๐) กำหนดใหมีการฟนฟูสภาพทางสังคม การติดตาม ดูแลและชวยเหลือผูผานการบำบัดฯ 

(มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ และมาตรา ๑๒๐) 
(๒๑) กำหนดใหการยินยอมใหผูอ่ืนใชชื่อ เอกสาร หลักฐานของตนในการเปด จดหรือลงทะเบียน

ทำธุรกรรมทางการเงิน ซื้อสินคา หรือบริการ หรือยินยอมใหผูกระทำผิดใชบัญชีธนาคาร บัตรอิเล็กทรอนิกส 
หรือซิมการดโทรศัพทเปนความผิด (มาตรา ๑๒๙) 



๔ 
 

(๒๒) ปรับปรุงบทกำหนดโทษคดียาเสพติดใหมีความเหมาะสม ไดสัดสวนกับความรายแรงของ
การกระทำความผิด และสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีกำหนดใหการกำหนดโทษทางอาญาจะตอง
ใชเฉพาะในกรณีความผิดรายแรง (มาตรา ๑๒๔ - มาตรา ๑๘๔) 

(๒๓) ปรับปรุงการดำเนินการบังคับโทษปรับ ในกรณีที่ผู ตองโทษปรับแตไมชำระคาปรับให
ดำเนินการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายอาญา สำหรับเงินที่ไดจากคาปรับเฉพาะสวนที่ตองนำสงคลังโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลังนั้นใหตกเปนของกองทุนฯ (มาตรา ๑๘๖) 

 
 

_____________________________ 
 

จัดทำโดย สวนพัฒนาและวิจัยกฎหมาย กองกฎหมาย 

สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม  
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 


