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๑. สภาพปญหาและสาเหตุของปญหา 
โดยท่ีปจจุบันสถานการณการลักลอบคายาเสพติดมีลักษณะท่ีซับซอนและเปนเครือขายองคกร

อาชญากรรมมากข้ึน รัฐบาลไดเรงรัดการแกไขปญหามาอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการดําเนินการกับ 
นักคายาเสพติดรายสําคัญและกลุมเครือขายยาเสพติดท่ีมีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรม เพ่ือยุติสถานการณ
การแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ีหมูบานหรือชุมชนใหไดอยางยั่งยืน นอกจากนี้ในการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยพิเศษวาดวยปญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ (United Nations General Assembly 
Special Session 2016 : UNGASS 2016) ท่ีประชุมไดมีมุมมองใหมตอปญหายาเสพติดโดยมองวาเปนเรื่องของ
สุขภาพ ระบบสาธารณสุข อาชญากรรม สิทธิมนุษยชน ความยากจน และการพัฒนา ซ่ึงจะตองจัดความสมดุล
อยางเหมาะสมในการแกไขปญหา ไมเนนหนักในดานใดดานหนึ่งมากเกินไป จึงควรกําหนดใหมีนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด เพ่ือกําหนดทิศทางในการแกไขปญหา 
รวมถึงการปรับโครงสรางกลไกระดับนโยบายและการขับเคลื่อนใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ การจัดโครงสราง บทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาท่ีของ สํานักงาน ป.ป.ส.  
ในการบริหารราชการเพ่ือการอํานวยการและขับเคลื่อนนโยบายและแผนการปองกัน ปราบปราม และ 
แกไขปญหายาเสพติดของประเทศในปจจุบันยงัขาดความเหมาะสมไมสอดคลองกับบทบาท ภารกิจ และอํานาจ
หนาท่ีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Agenda) ท้ังในระดับชาติและระหวางประเทศ และตองรับผิดชอบตอ 
การดําเนินงานในภาพรวมระดับมาตรการ (Function) และรับผิดชอบงานแตละดานตามภารกิจของกระทรวง 
กรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ี (Area) เพ่ือการบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ
และงบประมาณ รวมท้ังการดําเนินงานใหเขาถึงกลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีเปาหมายซ่ึงตองประสานการทํางาน
รวมกับภาคีทุกสวนท้ังในและตางประเทศเพ่ือใหการแกไขปญหายาเสพติดสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืน 

ดังนั้น เพ่ือใหมีนโยบายและมาตรการในการแกไขปญหายาเสพติดอยางเหมาะสมและเอ้ือตอ
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สนับสนุน และสงเสริมการปฏิบัติงานปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดใหบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรการแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาล และสอดคลองกับทิศทาง
หรือมุมมองในการแกไขปญหายาเสพติดของโลกอยางมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมี
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานปองกัน ปราบปราม 
และแกไขปญหายาเสพติดของประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกลไกระดับนโยบายในการแกไข
ปญหายาเสพติดของประเทศโดยการปรับปรุงองคประกอบ และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายยาเสพติดของชาติ ควบคุม กํากับ และดูแล
การปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามนโยบายและแผน ปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจ 
และอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติใหเปนสวนราชการ 
ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กําหนดใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดแหงชาติข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี เพ่ือใหสอดคลองกับบทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ กําหนดใหขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งเปนเจาพนักงาน ป.ป.ส. เปนผูดํารงตําแหนงท่ีมี



๒ 
 

เหตุพิเศษและไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงดังกลาว กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แหงชาติมีอํานาจในการเสนอใหมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือทดลองเพาะปลูกพืชเสพติด 
หรือผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด หรือใหมีการเสพหรือครอบครองยาเสพติดตามประเภทและปริมาณ            
ท่ีกําหนดเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด หรือการลดอันตราย
จากยาเสพติด กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติมีอํานาจและหนาท่ี 
ในการควบคุมและกํากับดูแลการแจก จาย หรือใหอุปกรณทางการแพทยแกผูเสพยาเสพติดเพ่ือประโยชน 
ในการบําบัดรักษาหรือลดอันตรายจากยาเสพติดตามแผนงานหรือโครงการ ปรับปรุงอํานาจของกรรมการ 
เลขาธิการ ป.ป.ส. และเจาพนักงาน ป.ป.ส. ในการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยใหรวมถึงทรัพยสินท่ีไดมาโดย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงาน ป.ป.ส. ผูเปนหัวหนาในการคนในเวลา
กลางคืนใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน เพ่ิมเติมใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ซ่ึงไดรับ
อนุญาตจากเลขาธิการ ป.ป.ส. มีอํานาจในการใชเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส หรือดวยวิธีการอ่ืนใด
เพ่ือสะกดรอยติดตามผูตองสงสัยวากระทําความผิดหรือจะกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดได ปรับปรุง 
ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกขอบังคับหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดบทเฉพาะกาลใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดซ่ึงดํารง
ตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับพนจากตําแหนง โดยในระหวางท่ียังไมมีผูทรงคุณวุฒิ                       
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติประกอบดวยคณะกรรมการโดยตําแหนง กําหนด   
ใหบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติท่ีออกโดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด        
ท่ีใชอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ รวมท้ัง
กําหนดใหบรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใด                  
ท่ีอางถึงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหถือวาอางถึงคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดแหงชาติ ท้ังนี้ เพ่ือใหการแกไขปญหายาเสพติดบรรลุผลและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและสังคม 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

  ปญหาหรือขอบกพรองท่ีตองแกไข 
๑) ปญหาเก่ียวกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา

ยาเสพติดท่ีชัดเจนและตอเนื่อง และปญหากลไกในการแกไขปญหายาเสพติดระดับชาติ  
๒) ปญหาโครงสราง บทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาท่ีของ สํานักงาน ป.ป.ส. และการกําหนด

ตําแหนง เลขาธิการ ป.ป.ส. ท่ีไมสอดคลองกับบทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาท่ี ปญหาความเหลื่อมล้ํา 
ของคาตอบแทนและแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดของ สํานักงาน ป.ป.ส. ท่ีขาด
ความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับผูดํารงตําแหนงท่ีมีภารกิจและอํานาจหนาท่ีในลักษณะเดียวกันของ 
สวนราชการอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมซ่ึงทุกหนวยงานไดรับคาตอบแทนท่ีสูงกวามาก ท้ังท่ีเจาพนักงาน 
ของ สํานักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมีความเสี่ยงอันตรายสูงและเก่ียวของกับการอํานวย 
ความยุติธรรม  

๓) ปญหาการทดลองหรือทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด การใหเสพหรือครอบครองยาเสพติด          
บางชนิดเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย การลดอันตรายจากยาเสพติด การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา
ยาเสพติด และใชเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนนโยบายการควบคุมยาเสพติดของประเทศ และปญหา 
การใหอุปกรณทางการแพทยเพ่ือประโยชนในการบําบัดรักษาหรือเพ่ือลดอันตรายจากยาเสพติด เปนตน 
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  ๔) ปญหาเก่ียวกับมาตรการในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดในการตรวจคนบุคคล
หรือยานพาหนะท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติดซุกซอนอยูโดยการใชเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส            
ในการตรวจคน ปญหาการยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีไดมาโดยการกระทําความผิด และปญหาขอจํากัดเก่ียวกับ
การใชเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการสืบสวน สะกดรอย และติดตามผูกระทําความผิดของ               
เจาพนักงาน ป.ป.ส. เปนตน 

๒. ความจําเปนท่ีตองตรากฎหมาย 
 เนื่องจากการแกไขปญหายาเสพติดยังขาดความชัดเจนในดานนโยบายและแผนระดับชาติ            

วาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด เพ่ือเปนทิศทางในการแกไขปญหา รวมถึงโครงสราง
กลไกระดับนโยบายและการขับเคลื่อนยังขาดความชัดเจน การจัดโครงสรางองคกรในการบริหารราชการของ
หนวยงานรับผิดชอบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามกฎหมายในปจจุบันยังไมสอดคลองกับบทบาท 
ภารกิจและอํานาจหนาท่ี ประกอบกับการกําหนดตําแหนงของ เลขาธิการ ป.ป.ส. ซ่ึงไมเหมาะสมกับบทบาท 
ภารกิจ และอํานาจหนาท่ีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Agenda) ระดับชาติและระหวางประเทศ การรับผิดชอบ
ตอการดําเนินงานในภาพรวมระดับมาตรการ (Function) รวมท้ังตองรับผิดชอบงานแตละดานตามภารกิจของ
กระทรวง กรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของระดับพ้ืนท่ี (Area) เพ่ือการบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการ และงบประมาณ รวมตลอดถึงการดําเนินงานเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีเปาหมายซ่ึงจะตอง
ประสานการทํางานรวมกับภาคีทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศ ท้ังนี้ เพ่ือใหการแกไขปญหายาเสพติดสามารถ
ดําเนินการไดอยางยั่งยืน นอกจากนี้ ผูปฏิบัติงานดานการปราบปรามยาเสพติดก็มีปญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานซ่ึงยังขาดมาตรการหรือเครื่องมือทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการดําเนินการ
ปราบปรามและการรวมรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดซ่ึงเปนตัวการหรือนายทุนท่ีอยู
เบื้องหลังการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

  หากไมทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 
เนื่องจากมีประเด็นปญหาสําคัญหลายประการท่ีไมสอดคลองกับทิศทางการแกไขปญหา             

ยาเสพติดแนวใหมของสหประชาชาติ ประกอบกับรัฐบาลไดกําหนดนโยบายท่ีมุงเนนการแกไขปญหายาเสพติด           
ในพ้ืนท่ีหมูบานหรือชุมชนใหไดอยางยั่งยืน ซ่ึงกลไกและหนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองดําเนินการโดยเรงดวน              
การไมทําภารกิจดังกลาวอาจสงผลกระทบตอนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศและจะไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการแกไขปญหายาเสพติดโลก การแกไขปญหายาเสพติดจะไมมีแนวนโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดท่ีชัดเจนและตอเนื่องเพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของได
นําไปใชในการกําหนดแผนงานหรือโครงการดําเนินงานอยางเปนเอกภาพและเปนไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือลด
ปญหาความซํ้าซอนของการดําเนินงานและงบประมาณ นอกจากนี้ยังจะสงผลตอกลไกลและมาตรการในการแกไข
ปญหายาเสพติดท่ีขาดความความเหมาะสมและขาดประสิทธิผลในการแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน 

๓. ผลกระทบและความคุมคา 

 ๑) ผูซ่ึงไดผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย 
สวนราชการ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ เจาพนักงาน ป.ป.ส. พนักงานอัยการ และศาล 

อาจมีภาระเพ่ิมข้ึนบาง แตเม่ือพิจารณาถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการปฏิบัติการตามรางกฎหมายนี้ซ่ึงจะทําให
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ถือวาคุมคา  

 
 



๔ 
 

 ๒) สิทธิและเสรีภาพของบุคคลถูกจํากัด 
เนื่องจากการไดมาซ่ึงพยานหลักฐาน อาจจําเปนตองจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลในชีวิต 

รางกาย การควบคุมหรือคุมขัง ความเปนอยูสวนตัวและทรัพยสินอยูบาง ซ่ึงการจํากัดสิทธินั้นเปนการจํากัดเทาท่ี
จําเปนเพ่ือรับรองหรือคุมครองประโยชนของสาธารณะหรือประโยชนสวนรวมของประชาชนหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน เพ่ือใหสังคมมีความสงบเรียบรอยของประชาชน กฎหมายฉบับนี้ไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพ่ิมภาระ
หรือจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ ไมกระทบศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลและมีผลใช
บังคับเปนการท่ัวไปโดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะ  

 ๓) ประโยชนท่ีประชาชนและสังคมจะไดรับ 
สังคมและประชาชนจะไดรับการรับรองหรือคุมครองประโยชนของสาธารณะหรือประโยชน

สวนรวมของประชาชนหรือสวัสดิภาพของประชาชน มีความสงบเรียบรอย มีความม่ันคงปลอดภัยจากอันตราย
ของยาเสพติด 


