
(ราง) 
พระราชบัญญัติ 

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

 

……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 

 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………. 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพ่ือใหการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแนวทางการแกไข
ปญหายาเสพติดโลก ซ่ึงการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๒๖  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว 

  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด    
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา             
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “คณะกรรมการ” “กรรมการ” และ “เลขาธิการ”  
ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 

““คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ และ

หมายความรวมถึงประธานกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

แหงชาติ” 

มาตรา ๔ ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา “สํานักงาน ป.ป.ส.” ระหวาง บทนิยามคําวา “เลขาธิการ” 
กับบทนิยามคําวา “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๑๙ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

““สํานักงาน ป.ป.ส.” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม           
ยาเสพติดแหงชาติ” 



๒ 
 

มาตรา ๕ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๔/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 

“มาตรา ๔/๑  เพ่ือใหการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดเปนไปอยาง 
มีเอกภาพ มีความตอเนื่อง มีกระบวนการในการดําเนินการอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ อันจะ
กอใหเกิดประโยชนแกเศรษฐกิจ สังคม ความสงบเรียบรอย และความม่ันคงของรัฐ ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมี
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ  

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด  
อยางนอยตองมีในเรื่อง ดังตอไปนี้  

(๑) เปาหมายและยุทธศาสตรในการดําเนินงาน รวมถึงการกําหนด และการบริหารจัดการ
ดานงบประมาณในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด  

(๒) มาตรการในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด โดยเฉพาะอยางยิ่ง           
ในโรงเรียน สถานศึกษา และชุมชน ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  
การสนับสนุนและสงเสริมการจัดหางานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือใหผูผานการบําบัดรักษา และฟนฟู
สมรรถภาพกลับคืนสูสังคมได รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวน และผูประกอบธุรกิจเขามา 
มีสวนรวมในการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว  

(๓) การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด รวมท้ังการบําบัด
ฟนฟูผูติดยาเสพติดใหสามารถดํารงชีวิตในสังคม การประกอบอาชีพ การศึกษา และการสงเคราะหอ่ืน ๆ  
 (๔) ยุทธศาสตรและแนวทางในการประสานความรวมมือกับประเทศตาง ๆ หรือองคกร 
ระหวางประเทศ เพ่ือปราบปรามการลักลอบผลิตและคายาเสพติด รวมท้ังประสานงานการขาวเพ่ือสกัดก้ัน
และปราบปรามจับกุมขบวนการและเครือขายการคายาเสพติดระหวางประเทศ 

(๕) การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย และพัฒนาดานวิชาการเก่ียวกับยาเสพติด 
มาตรการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด และสงเสริมใหมีการเผยแพรความรูความเขาใจ 
แกประชาชนและเยาวชนท้ังในและนอกสถานศึกษา  

(๖) การติดตามและประเมินผลการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด  
เม่ือมีการประกาศใชนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไข

ปญหายาเสพติดแลว หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของตองดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของตนใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนระดับชาติดังกลาว 

นโยบายและแผนระดับชาติตามวรรคหนึ่ ง เม่ือประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแลว  
ใหมีผลใชบังคับ  

ใหคณะกรรมการดําเนินการทบทวนนโยบายและแผนระดับชาติทุกหาป และในกรณี 
ท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน หรือความจําเปนอ่ืนเก่ียวกับ 
การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด ใหดําเนินการปรับปรุงและแกไขนโยบายและ 
แผนระดับชาติดังกลาวและเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป”  

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๑๙ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐๙/๒๕๕๗ เรื่อง การแกไข

 
 



๓ 
 

เพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ เรียกโดยยอวา 
“ป.ป.ส.” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรวีาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ  
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมศุลกากร อธิบด ี            
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อัยการสูงสุด 
และปลัดกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 
ไมเกินสามคน และเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการแตงตั้งขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดแหงชาติจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม                
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ  
เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ป.ป.ส.” เปนสวนราชการท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง            
มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  

(๑) ดําเนินงานในฐานะหนวยงานปฏิบัติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แหงชาติตามอํานาจและหนาท่ีท่ีกําหนด 

(๒) พิจารณาใหคําแนะนําและกําหนดหลักการใหกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการ             
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม และรัฐวิสาหกิจเพ่ือจัดทําแผนงานและโครงการ
ดานการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 

(๓) ประสานนโยบาย แผน งบประมาณ และการปฏิบัติงานดานการปองกัน ปราบปราม 
และแกไขปญหายาเสพติดกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

(๔) กํากับ ติดตาม ประสาน ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา         
ยาเสพติด 

(๕) เปนหนวยงานกลางของประเทศในการศึกษา คนควา วิเคราะหสภาพปญหาและ
มาตรการดานการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด และสนับสนุนขอมูลขาวสารวิชาการ 
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและตางประเทศ 
รวมท้ังสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธและเผยแพรความรูและความเขาใจแกประชาชนเก่ียวกับยาเสพติด   

 
 



๔ 
 

(๖) ประสานความรวมมือกับคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ คณะกรรมการ               
วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท คณะกรรมการปองกันการใชสารระเหย และคณะอนุกรรมการของ
คณะกรรมการดังกลาว เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ และสํานักงาน ป.ป.ส. 

(๗) ประสานความรวมมือกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศในดานการปองกัน 
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด  

(๘) ออกระเบียบเพ่ือใหมีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๙) ปฏิบัติราชการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ

มอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม             
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒ ให มี เลขาธิการ ป.ป.ส. มีหนาท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงราชการของ              
สํานักงาน ป.ป.ส. ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการใน สํานักงาน ป.ป.ส. โดยมี             
รองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการ เปนผูชวยปฏิบัติราชการ 

ใหขาราชการของ สํานักงาน ป.ป.ส. ซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงานเปนตําแหนงท่ีมี 
เหตุพิเศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และในการกําหนดใหไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนง
ท่ีมีเหตุพิเศษตองคํานึงถึงภาระหนาท่ี คุณภาพของงาน และการดํารงตนอยูในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบ
กับคาตอบแทนของผูปฏิบัติงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมดวย ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม             
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี้  

(๑) เสนอนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา                    
ยาเสพติดตอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔/๑ รวมท้ังดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติดังกลาว             
แลวรายงานผลการดําเนินการใหคณะรัฐมนตรีทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

(๒) ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุน และเรงรัดการดําเนินการของคณะกรรมการท่ีมี
อํานาจหนาท่ีเก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือใหมีการดําเนินการสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย 
การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 

(๓) กําหนดเขตพ้ืนท่ีตามมาตรา ๑๓ จัตวา  
(๔) กําหนดมาตรการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการกระทําความผิดเก่ียวกับ         

ยาเสพติดในสถานประกอบการและกําหนดใหสถานท่ีซ่ึงใชในการประกอบธุรกิจใด ๆ เปนสถานประกอบการ
ท่ีอยูภายใตบังคับของมาตรการดังกลาว 
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(๕) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรืองาน 
แผนงานหรือโครงการของหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) ควบคุม เรงรัด และประสานงานในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ี
ในการสืบสวน สอบสวน ปราบปราม และการบังคับโทษตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

(๗) กําหนดสถานะของพ้ืนท่ีหรือกลุมพ้ืนท่ีในแตละป หรือพ้ืนท่ีท่ีมีความจําเปนเรงดวนและ
กําหนดผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ีดังกลาวเพ่ือปองกันและปราบปรามยาเสพติด พรอมกับกําหนดใหมีกลไก 
โครงสราง และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน รวมท้ังจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมกับสถานะของปญหาและ 
ใหหนวยงานของรัฐใหการสนับสนุนตามท่ีรองขอ 

(๘) กํากับและติดตามการใชงบประมาณของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับ
การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 

(๙) วางโครงการและดําเนินการ ตลอดจนสั่งใหหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของดําเนินการ
เผยแพรความรูเก่ียวกับยาเสพติด 

(๑๐) สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน 
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 

(๑๑) ประสานงานและกํากับเก่ียวกับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
(๑๒) พิจารณาอนุมัติหรือมอบหมายใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแตงตั้ง                  

เจาพนักงานเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี

ของคณะกรรมการ” 

มาตรา ๑๐  ให เพ่ิมความตอไปนี้ เปนมาตรา ๑๓ จัตวา และมาตรา ๑๓ เบญจ แห ง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 

“มาตรา ๑๓ จัตวา ในกรณีท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ 
เห็นสมควรเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย การลดอันตรายจากยาเสพติด และการปองกัน ปราบปราม และ
แกไขปญหายาเสพติด จะกําหนดเขตพ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใดเพ่ือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ก็ได  

(๑) ทดลองเพาะปลูกพืชท่ีเปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิตเปน                
ยาเสพติดใหโทษ  

(๒) ผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด  
(๓) เสพหรือครอบครองยาเสพติดตามประเภทและปริมาณท่ีกําหนด  
การกําหนดพ้ืนท่ีและการกระทําการตามวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา และ              

พระราชกฤษฎีกาดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการเสพและการครอบครอง             
ยาเสพติดดวย  

ใหการกระทําการในเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดในวรรคหนึ่งซ่ึงอยูภายใตมาตรการควบคุมและ
ตรวจสอบการเสพและการครอบครองยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้ไมเปนความผิด 

มาตรา ๑๓ เบญจ เพ่ือประโยชนในการบําบัดรักษาหรือลดอันตรายจากยาเสพติด  
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติมีอํานาจและหนาท่ีในการควบคุมและกํากับดูแล 
การแจก จาย หรือใหอุปกรณทางการแพทยแกผูเสพยาเสพติดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดตามแผนงาน
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หรือโครงการลดอันตรายจากยาเสพติด ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแหงชาติกําหนด” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความใน (๒) และ (๔) ของมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๒)  คนบุคคล หรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามียาเสพติด              
ซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย ในกรณีจําเปนสามารถใชเครื่องมือ หรืออุปกรณ อิเล็กทรอนิกส 
ในการตรวจคนก็ได 

(๔) ยึดหรืออายัดยาเสพติดท่ีมีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือทรัพยสินอ่ืนใดท่ีไดใชหรือ 
จะใชในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด หรือท่ีไดมาโดยการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด หรือ 
ท่ีอาจใชเปนพยานหลักฐานได” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในวรรคสอง ของมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง (๑) ใหเจาพนักงานผูคนปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนดและแสดงความบริสุทธิ์กอนการเขาคน รายงานเหตุผลและผลการตรวจคนเปนหนังสือตอ
ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป และบันทึกเหตุอันควรสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเชื่อท่ีทําใหสามารถเขาคนได
เปนหนังสือให ไวแกผูครอบครองเคหสถาน หรือสถานท่ีคน  แตถาไม มีผูครอบครองอยู  ณ  ท่ีนั้ น                           
ใหเจาพนักงานผูคนสงมอบสําเนาหนังสือนั้นใหแกผูครอบครองดังกลาวในทันทีท่ีกระทําได และหากเปน 
การเขาคนในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตยตก เจาพนักงานผูเปนหัวหนาในการเขาคนตองเปนขาราชการ             
พลเรือนตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ 
ข้ึนไป ตําแหนงประเภทท่ัวไประดับอาวุโสข้ึนไป หรือขาราชการตํารวจตําแหนงตั้งแตสารวัตรหรือเทียบเทา
ข้ึนไป หรือขาราชการทหารตําแหนงตั้งแตผูบังคับกองรอยหรือเทียบเทาข้ึนไป” 

มาตรา ๑๓ ใหเพ่ิมความตอไปนี้ เปนมาตรา ๑๔/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 

“มาตรา ๑๔/๑   ในกรณี จํ าเป นและเพ่ือประโยชน ในการสืบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐาน เจาพนักงานอาจใชเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส หรือดวยวิธีการอ่ืนใด เฉพาะ 
ในการสะกดรอยติดตามผูตองสงสัยวากระทําความผิดหรือจะกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือสืบสวน 
จับกุม แสวงหา และรวบรวมพยานหลักฐาน โดยไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเลขาธิการหรือผูซ่ึงไดรับ
มอบหมาย แลวแตกรณี   

ในกรณีจําเปนเรงดวนและมีเหตุอันสมควร ใหเจาพนักงานมีอํานาจปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง
เพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดไปกอนแลวรายงานผูมีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
โดยเร็ว 

การอนุญาตและการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ ในกฎกระทรวงดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการควบคุม
และตรวจสอบการใชอํานาจดวย 

 
 



๗ 
 

การกระทําและพยานหลักฐานท่ีไดมาจากการดําเนินการของเจาพนักงานตามวรรคหนึ่ง 
ใหรับฟงเปนพยานหลักฐานได” 

มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม            
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออก
ขอบังคับหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๑๕ ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวัน
กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับพนจากตําแหนง 

มาตรา ๑๖ ในระหวางท่ียังไมมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๗ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติท่ีออกโดยคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีใชอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไป 
เพียงเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง 
หรือมติตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๘ บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดท่ีอางถึงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหถือวาอางถึงคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
       นายกรัฐมนตร ี
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(ราง) 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

 

หลักการ 

แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ดังตอไปนี้ 
 ๑. ปรับปรุงบทนิยามคําวา “คณะกรรมการ” “กรรมการ” “เลขาธิการ” และเพ่ิมบทนิยาม

คําวา “สํานักงาน ป.ป.ส.” (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓) 
 ๒. เพ่ิมเติมใหคณะรัฐมนตรีจัดให มีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน 

ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แหงชาติ เพ่ือใหการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (เพ่ิมมาตรา ๔/๑)  
  ๓. ปรับปรุงชื่อ องคประกอบ และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม              
ยาเสพติดแหงชาติ โดยใหมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงและหัวหนาสวนราชการ                  
ท่ีเก่ียวของเปนกรรมการ มีอํานาจและหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน 
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ ควบคุม กํากับ และดูแลการดําเนินของหนวยงาน                   
ท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา              
ยาเสพติด (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕ และมาตรา ๑๓) 

๔. ปรับปรุงชื่อและโครงสรางของ สํานักงาน ป.ป.ส. ใหเปนสวนราชการท่ีไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และปรับปรุงอํานาจหนาท่ีใหสอดคลองกับภารกิจและรองรับ                   
การปรับเปลี่ยนนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดโลก (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑) 

๕. ปรับปรุงใหเลขาธิการ ป.ป.ส. ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และใหขาราชการของ สํานักงาน 
ป.ป.ส. ซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงาน ป.ป.ส. เปนตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนและใหไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ส. 
กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒) 

๖. เพ่ิมเติมใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ มีอํานาจในการเสนอ
ใหมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใดเปนพ้ืนท่ีเพ่ือทดลองเพาะปลูกพืชเสพเสพติดหรือ
ผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติดหรือใหเสพหรือครอบครองยาเสพติดตามประเภทและปริมาณท่ีกําหนด 
ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด และลดอันตรายจาก              
ยาเสพติด (เพ่ิมมาตรา ๑๓ จัตวา) 

๗. เพ่ิมเติมใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีอํานาจหนาท่ีในการควบคุม
และกํากับดูแล การแจก จ าย หรือให อุปกรณ ทางการแพทยแกผู เสพยาเสพติดเพ่ือประโยชน 
ในการบําบัดรักษาหรือลดอันตรายจากยาเสพติดตามแผนงานหรือโครงการ (เพ่ิมมาตรา ๑๓ เบญจ) 

๘. ปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของกรรมการ เลขาธิการ ป.ป.ส. และเจาพนักงาน ป.ป.ส.  
ในการตรวจคนยานพาหนะท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติดซุกซอนอยู โดยใหสามารถใชเครื่องมือ 
หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการตรวจคนได ปรับปรุงอํานาจการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยใหรวมถึง
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ทรัพยสินท่ีไดมาโดยการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดดวย และปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงาน 
ผูเปนหัวหนาในการคนในเวลากลางคืนใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  
(แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔ (๒) และ (๔) และมาตรา ๑๔ วรรคสอง) 

๙. เพ่ิมเติมใหเจาพนักงานซ่ึงไดรับอนุญาตจาก เลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย               
มีอํานาจในการใชเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส หรือดวยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือสะกดรอยติดตาม 
ผูตองสงสัยวากระทําความผิดหรือจะกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดเพ่ือใหไดมาซ่ึงพยานหลักฐาน 
ในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดได (เพ่ิมมาตรา ๑๔/๑)   

๑๐. ปรับปรุงใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญ ญัตินี้  และให มี อํานาจ 
ออกขอบังคับหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘) 

๑๑. กําหนดบทเฉพาะกาล ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดซ่ึงดํารง
ตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับพนจากตําแหนง โดยในระหวางท่ียังไมมีผูทรงคุณวุฒิ             
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติประกอบดวยคณะกรรมการโดยตําแหนง 
กําหนดใหบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติท่ีออกโดยคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดท่ีใชอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ รวมท้ังกําหนดใหบรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดท่ีอางถึงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหถือวาอางถึงคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘) 

 
เหตุผล 

 
 โดยท่ีปจจุบันสถานการณการลักลอบคายาเสพติดมีลักษณะท่ีซับซอนและเปนเครือขาย

องคกรอาชญากรรมมากข้ึน รัฐบาลไดเรงรัดการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการดําเนินการกับนักคา
ยาเสพติดรายสําคัญและกลุมเครือขายยาเสพติดท่ีมีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรมเพ่ือยุติสถานการณ         
การแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ีหมูบานหรือชุมชนใหไดอยางยั่งยืน นอกจากนี้ ในการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยพิเศษวาดวยปญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ (United Nations General Assembly 
Special Session 2016 : UNGASS 2016) ท่ีประชุมไดมีมุมมองใหมตอปญหายาเสพติดวาเปนเรื่องของ
สุขภาพ ระบบสาธารณสุข อาชญากรรม สิทธิมนุษยชน ความยากจน และการพัฒนาซ่ึงจะตองจัดความสมดุล
ท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหายาเสพติดไมเอียงหรือเนนหนักในดานใดดานหนึ่งมากเกินไป ดังนั้นเพ่ือ
ปรับปรุงนโยบายและมาตรการในการแกไขปญหายาเสพติดใหมีความเหมาะสมและเอ้ือตอการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามยุทธศาสตรการแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาลและสอดคลองกับทิศทางหรือมุมมอง 
ในการแกไขปญหายาเสพติดของโลกอยางมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีนโยบายและ
แผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
นโยบายยาเสพติดแหงชาติเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
ของประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกลไกระดับนโยบายในการแกไขปญหายาเสพติดของ
ประเทศ กําหนดโครงสราง บทบาทและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแหงชาติเพ่ือทํา
หนาท่ีในการกําหนดนโยบายยาเสพติดของชาติ โดยมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

๒ 

 
 



๑๐ 
 

แหงชาติเปนกลไกอํานวยการในการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ปรับปรุงให
สํานักงาน ป.ป.ส. เปนสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง กําหนดใหเลขาธิการ 
ป.ป.ส. ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือใหสอดคลองกับบทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาท่ีของ สํานักงาน ป.ป.ส.  
กําหนดใหขาราชการของสํานักงาน ป.ป.ส. ซ่ึงไดรับการแตงตั้งเปนเจาพนักงานเปนผูดํารงตําแหนงท่ีมี 
เหตุพิเศษและไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงดังกลาว กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
แหงชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแหงชาติมีอํานาจออกพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือทดลองเพาะปลูกพืชเสพเสพติด หรือผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด หรือให 
มีการเสพหรือครอบครองยาเสพติดตามประเภทและปริมาณท่ีกําหนดเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย  
การปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แหงชาติ มีอํานาจและหนาท่ีในการควบคุมและกํากับดูแลการแจก จาย หรือใหอุปกรณทางการแพทย 
แกผูเสพยาเสพติดเพ่ือประโยชนในการบําบัดรักษาหรือลดอันตรายจากยาเสพติดตามแผนงานหรือโครงการ 
ปรับปรุงอํานาจกรรมการ เลขาธิการ และเจาพนักงานในการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยใหรวมถึงทรัพยสิน 
ท่ีไดมาโดยการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานผูเปนหัวหนาในการคน 
ในเวลากลางคืนใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กําหนดใหเจาพนักงานซ่ึงไดรับ
อนุญาตจากเลขาธิการ ป.ป.ส. มีอํานาจในการใชเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส หรือดวยวิธีการอ่ืน
ใดเพ่ือสะกดรอยติดตามผูตองสงสัยวากระทําความผิดหรือจะกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด กําหนด 
ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกขอบังคับหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดบทเฉพาะกาลใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดซ่ึงดํารง
ตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับพนจากตําแหนง โดยในระหวางท่ียังไมมีผูทรงคุณวุฒ ิ
ใหคณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแหงชาติและคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ
ประกอบดวยคณะกรรมการโดยตําแหนงเพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ตลอดจนกําหนดใหบรรดาระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติท่ีออกโดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีใชอยูในวันกอน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และ
ใหบรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอางถึง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหถือวาอางถึงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แหงชาติ ท้ังนี้ เพ่ือใหการแกไขปญหายาเสพติดบรรลุผลและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและสังคม  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
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