
การรับฟงความคิดเห็น 
รางประมวลกฎหมายยาเสพติด 

 

๑. สภาพปญหาและสาเหตุของปญหา 
การแกไขปญหายาเสพติด มีกฎหมายท่ีเก่ียวของจํานวนหลายฉบับและอยูในความ

รับผิดชอบของหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายหนวยงาน เปนเหตุใหการบังคับใชกฎหมายขาดความเชื่อมโยง 
สอดคลองและไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๑๙ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตน ซ่ึงท่ีผานมาพบวามีปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการบังคับใชกฎหมาย
ดังกลาว ไดแก  

(๑) บทบัญญัติมุงเนนการปราบปรามเปนสําคัญ มีการกําหนดความผิดและบทลงโทษ          
ท่ีเด็ดขาดและรุนแรง ทําใหมีคดียาเสพติดเขาสูการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจํานวนมาก 

(๒) บทลงโทษคอนขางแข็ง ไมเปดชองใหศาลไดใชดุลยพินิจในการพิจารณากําหนดโทษ
ท่ีเหมาะสมกับความผิด สงผลใหผูกระทําความผิดบางรายไดรับโทษท่ีรุนแรงและไมไดสัดสวนกับ             
การกระทําความผิด 

(๓) ความไมสอดคลอของบทบัญญัติแหงกฎหมายและบทกําหนดโทษของกฎหมาย                
ในแตละฉบับ  

(๔) การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด มีการแบงแยกระบบการบําบัด
ฟนฟูตามกฎหมายหลายฉบับ ไมเชื่อมโยงและไมสามารถแกไขฟนฟูผูติดยาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ปญหาหรือขอบกพรองท่ีตองแกไข 
  (๑) กําหนดใหมีบทบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด ประกอบดวย การบังคับใช
ประมวลกฎหมายยาเสพติดและบทเฉพาะกาลท่ีเก่ียวของกับอนุบัญญัติ เจาพนักงานและพนักงาน
เจาหนาท่ีตามกฎหมายท่ีถูกยกเลิกใหคงเปนเจาพนักงานและพนักงานเจาหนาท่ีตามประมวลกฎหมายนี้ 
แลวแตกรณี  

(๒) กําหนดใหมีการใชประมวลกฎหมายยาเสพติด ปรากฏตามสาระสําคัญแนบทาย โดย
รางประมวลกฎหมายยาเสพติด แบงออกเปน ๓ ภาค ไดแก  

ภาค ๑ ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
ภาค ๒ การดําเนินคดียาเสพติด 
ภาค ๓ การบําบัดรักษาและการฟนฟูสภาพทางสังคมแกผูติดยาเสพติด 
 
 

๒. ความจําเปนท่ีตองตรากฎหมาย 
  เนื่องจากการแกไขปญหายาเสพติดมีกฎหมายท่ีเก่ียวของจํานวนหลายฉบับ อยูในความ
รับผิดชอบของหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายหนวยงาน เปนเหตุใหการบังคับใชกฎหมายขาดความเชื่อมโยง 
สอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน สมควรนํามาประมวลไวในกฎหมายฉบับเดียวกัน และปรับปรุง
สาระสําคัญบางประการเสียใหมเพ่ือใหสามารถดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดไดอยางเปนเอกภาพและ    

   



๒ 

มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนของประเทศและประชาชน จึงจําเปนตองมีพระราชบัญญัติใหใชประมล
กฎหมายยาเสพติดและประมวลกฎหมายยาเสพติดท่ีเชื่อมโยงการแกไขปญหาในทุกมิติ  
  เนื่องจากการบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดของประเทศไทยเพ่ือสอดคลองกับ
อนุสัญญาระหวางประเทศดานยาเสพติดและสนองตอสถานการณปญหายาเสพติดในขณะท่ีมีการบัญญัติ
กฎหมายนั้น เม่ือไดมีบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดมานานพอสมควรแลว พบวาสมควรปรับปรุง
กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของปญหายาเสพติดท้ังในและตางประเทศ พรอม
กับการจัดทําในรูปแบบประมวลกฎหมายยาเสพติดจะสนับสนุนใหการดําเนินภารกิจของรัฐในการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพและคุมคามากยิ่งข้ึน ประชาชนไดรับความเปนธรรมและสังคมมี
ความปลอดภัย 
  หากไมทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 

กฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมสอดคลองกับทิศทางการแกไขปญหายาเสพติด
แนวใหมของสหประชาชาติ การแกไขปญหายาเสพติดยังคงดําเนินการอยางไมเปนเอกภาพ ขาดความ
เชื่อมโยงของคณะกรรมการตางๆ ท่ีรับผิดชอบการแกไขปญหายาเสพติด อัตราโทษท่ีใชในเรื่องยาเสพติด
บางสวนยังไมเหมาะสม เชน ยังคงมีการกําหนดโทษทางอาญากับความผิดในบางเรื่องท่ีไมใชความผิด
รายแรง หรืออัตราโทษทางอาญาในบางฐานความผิดยังคงไมเหมาะสมกับระดับของการกระทําความผิด 
เจาหนาท่ียังคงขาดเครื่องมือทางกฎหมายบางประการเพ่ือใชในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด การดําเนินการปองกัน การดําเนินการคดียาเสพติด และการดําเนินการ
ตรวจสอบทรัพยสินยังประสบปญหาบางประการ และหลักเกณฑ วิธีการและข้ันตอนในการดําเนินการกับ
ผูเสพยาเสพติดยังคงไมไดรับการแกไขใหสอดคลองกับการแกไขปญหายาเสพติดท่ียึดหลักผูเสพคือผูปวย  

 

๓. หลักการ/สาระสําคัญ 
รางประมวลกฎหมายยาเสพติด เปนการรวบรวมกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดมา             

เรียบเรียง จัดเปนหมวดหมูและปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของยาเสพติด 
ในปจจุบัน ในรูปแบบของประมวลกฎหมาย โดยเปนการนํากฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด จํานวน ๗ ฉบับ 
มาดําเนินการจัดทําเปนประมวลกฎหมายยาเสพติด ไดแก 

๑. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙  
๒. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
๓. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔. พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕. พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖. พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๗. พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  รางประมวลกฎหมายยาเสพติด มีสาระสําคัญซ่ึงแบงออกไดเปน ๓ ภาค คือ 
ภาค ๑ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
๑. แนวนโยบายเก่ียวกับยาเสพติด ไดกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติ          

วาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจะตองดําเนินการให
สอดคลองกับนโยบายและแผนดังกลาว 



๓ 

๒. กําหนดใหมีคณะกรรมการชุดตาง ๆ เพ่ือกํากับนโยบายในดานตาง ๆ ไดแก 
(๑) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
(๒) คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด (มาตรการเฉพาะดานควบคุมยาเสพติดใหโทษ 

วัตถุออกฤทธิ์และสารระเหย) 
(๓) คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน (มาตรการเฉพาะดานควบคุมทรัพยสินท่ี

เก่ียวเนื่องกับการคายาเสพติด) 
(๔) คณะกรรมการบําบัดรักษาฟนฟูผูติดยาเสพติด (มาตรการเฉพาะดานบําบัด

ฟนฟูและใหการชวยเหลือสงเคราะหผูเสพหรือผูติดยาเสพติด) 
๓. ใหมีสํานักงาน ป.ป.ส. เปนหนวยงานกลางดานยาเสพติด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของ 

คณะกรรมการ ป.ป.ส. ซ่ึงกํากับดูแลคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตามประมวลกฎหมายนี้ 
๔. การควบคุมยาเสพติด ใหอยูในความดูแลของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด           

กระทรวงสาธารณสุข โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการขออนุญาตและออกใบอนุญาตเก่ียวกับ 
ยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ รวมถึงรับผิดชอบดูแลควบคุมการใชสารระเหย 

๕. กําหนดใหการไมปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการอนุญาต ไมเปนความผิดทางอาญาท่ีมีโทษ
จําคุก แตกําหนดใหเปนความผิดทางปกครองท่ีมีโทษเปนการตักเตือน การสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตแทน 

๖. ความผิดและบทกําหนดโทษเก่ียวกับยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ ไดมีปรับปรุงอัตรา
โทษในคดียาเสพติดท่ีใชอยูในปจจุบัน โดยการกําหนดใหมีอัตราโทษท่ีมีความแตกตางกันตามพฤติการณ
และระดับความรายแรงของการกระทําความผิด เพ่ือใหอัตราโทษท่ีใชในคดียาเสพติดมีความเหมาะสม
และไดสัดสวนกับการกระทําความผิด 

๗. กําหนดโทษสําหรับนิติบุคคล หากนิติบุคคลนั้นมีสวนรวมกับการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด 

 
 
ภาค ๒ การดําเนินคดียาเสพติด 
๑. การสืบสวนสอบสวน ได กําหนดใหใชเครื่องมือพิเศษเพ่ือการสืบสวน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเอาตัวผูมีบทบาทนํา หรือบทบาทสําคัญมาลงโทษ เชน การอําพราง การครอบครอง           
ยาเสพติดภายใตการควบคุม การใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสในการสะกดรอยติดตาม การไดมาซ่ึง
ขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิด การใหขอมูลสําคัญและเปนประโยชน
อยางยิ่งในการสืบสวนสอบสวน เปนตน 

๒. กําหนดใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจคน จับ ยึด สอบสวนและมีหนังสือเรียกมาให
ถอยคํา สงเอกสาร ตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในรางกาย การดักฟงและการควบคุมตัวผูถูกจับไว 
เพ่ือการสืบสวนขยายผลไมเกิน ๓ วัน เปนตน 

๓. กําหนดใหมีการตรวจสอบทรัพยสินผูกระทําความผิด โดยใหอยูในอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน และในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาใหทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตกเปนของกองทุนฯ หากไมสามารถบังคับเอากับทรัพยสินดังกลาวได  
ใหสามารถบังคับเอากับทรัพยสินอ่ืนท่ีมีมูลคาเทากันแทนไดและใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของกองทุน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีคณะอนุกรรมการกองทุนฯ เปนผูบริหารจัดการทรัพยสินเพ่ือใช
ประโยชนในการแกไขปญหายาเสพติด 

ภาค ๓ การบําบัดรักษาและการฟนฟูสภาพทางสังคมแกผูติดยาเสพติด 



๔ 

๑. กําหนดหลักเกณฑและกระบวนการในการเขารับการบําบัดรักษา กรณีผูเสพยาเสพติด
สมัครใจเขารับการบําบัดรักษา และเม่ือเขารับการบําบัดรักษาจนครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกฎหมาย
กําหนดแลวก็พนจากความผิด 

๒. กําหนดหลักเกณฑและกระบวนการในการดําเนินการของเจาพนักงาน ป.ป.ส. หรือ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในกรณีท่ีพบผูท่ีมีพฤติการณอันควรสงสัยวากระทําความผิดฐานเสพ 
ยาเสพติดหรือมีไวในครอบครองเพ่ือเสพ ซ่ึงไมปรากฏวาผูนั้นเปนผูตองหาหรืออยูในระหวางถูกดําเนินคดี
ในความผิดอ่ืนซ่ึงเปนความผิดท่ีมีโทษจําคุกหรืออยูในระหวางรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลและ
ไมมีพฤติกรรมท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายแกผูอ่ืนหรือสังคม โดยในกรณีท่ีผูนั้นยินยอมเขารับการบําบัดรักษา
ใหเจาพนักงานสงตัวผูนั้นไปยังสถานพยาบาลยาเสพติดหรือศูนยคัดกรองเพ่ือเขารับการบําบัดรักษาโดยไม
มีการดําเนินคดีกับผูนั้น แตหากไมยินยอมก็ใหแจงไปยังพนักงานสอบสวน เพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย
ตอไป 

๓. กําหนดใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ มีอํานาจใน
สวนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการกับผูเสพเพ่ือสงตัวไปเขารับการบําบัดรักษา เชน ตรวจคนผูมีพฤติการณ
อันควรสงสัย ตรวจหรือทดสอบหรือสั่งใหรับการตรวจหรือทดสอบสารเสพติดในรางกาย สอบถามและ
ตรวจสอบประวัติ รวมถึงใหผูเสพอยูในความดูแลไดเปนเวลาไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง กอนสงไปยังศูนยคัดกรอง
หรือสถานพยาบาลยาเสพติด 

๔. ในการดําเนินคดีกับผูเสพจะมีการนํามาตรการอ่ืนแทนการดําเนินคดีอาญา หรือ
มาตรการอ่ืนแทนการลงโทษมาใชบังคับ 

๕. กําหนดใหมีระบบการคัดกรองผูเสพยาเสพติด เพ่ือจําแนกผูเสพตามระดับการเสพ
การติด เพ่ือกําหนดวิธีการบําบัดรักษาใหถูกตองเหมาะสม และในกระบวนการบําบัดรักษาผูเสพยาเสพติด 
จะใหกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบ โดยใหอยูในความดูแลของแพทยหรือเจาหนาท่ีดาน
สาธารณสุข 

 ๖ . กําหนดใหมีคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดนโยบายหรือมาตรการเก่ียวกับการบําบัดรักษา
และฟนฟูสมรรถภาพทางสังคมแกผูเสพยาเสพติด รวมถึงมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใน
สวนท่ีเก่ียวของ 

 ๗. กําหนดใหมีคณะอนุกรรมการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในทุกจังหวัด เพ่ือควบคุมและ
กํากับดูแลการดําเนินงานเก่ียวกับการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดในระดับพ้ืนท่ี 

 ๘. กําหนดใหมีคณะอนุกรรมการฟนฟูสภาพทางสังคมและดูแลชวยเหลือผูติดยาเสพติด
ในทุกจังหวัด เพ่ือสนับสนุน กํากับ ติดตาม ดูแล เก่ียวกับการฟนฟูสภาพทางสังคมและดูแลชวยเหลือผูติด
ยาเสพติดและผูผานการบําบัดรักษา 

๙. กําหนดใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร เปน
ผูรับผิดชอบในการติดตาม ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหความชวยเหลือ และสงเคราะหแกผูเขารับการ
บําบัดรักษา เพ่ือใหการแกไขปญหาผูเสพเปนไปอยางยั่งยืน 

๔. ประเด็นท่ีจะรับฟงความคิดเห็น 



๕ 

          ๑. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติ วาดวย
การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนกรอบและแนวทาง
ในการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด  

 ๒. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหมีคณะกรรมการเพ่ือเปนกลไกการแกไขปญหา 
ยาเสพติด จํานวน ๔ คณะ ประกอบดวย ๑. คณะกรรมการ ป.ป.ส. เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด ๒. คณะกรรมการควบคุม 
ยาเสพติด ทําหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมและการขออนุญาตเก่ียวกับยาเสพติด ๓. คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสิน ทําหนาท่ีเก่ียวกับการวินิจฉัยวาทรัพยสินของผูตองหาเก่ียวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดหรือไม และ ๔. คณะกรรมการบําบัดรักษาฟนฟูผูติดยาเสพติด ทําหนาท่ีเก่ียวกับการบําบัดรักษา
และกํากับ ติดตาม ดูแลชวยเหลือผูเสพยาเสพติด 

  ๓. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะใหคณะกรรมการ ป.ป.ส. มีอํานาจกําหนดเขตพ้ืนท่ีหนึ่ง 
พ้ืนท่ีใดเปนพ้ืนท่ีเพ่ือทดลองเพาะปลูกพืชเสพติดหรือทดลอง ทดสอบผลิตยาเสพติดหรือใหเสพหรือ
ครอบครองยาเสพติดตามประเภท ชนิดและปริมาณท่ีกําหนด ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน ในการศึกษา วิจัย  
การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดและลดอันตรายจากยาเสพติด โดยใหอยูภายใต 
การควบคุมตามพระราชกฤษฎีกา 

 ๔. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหสามารถอนุญาตใหเสพยาเสพติดใหโทษประเภท ๕ 
เชน กัญชาหรือพืชกระทอม เพ่ือการบําบัดรักษาโรค หรือเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย 

  ๕. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะมีการปรับปรุงอัตราโทษในคดียาเสพติดท่ีใชอยูในปจจุบัน 
โดยการกําหนดใหมีอัตราโทษท่ีมีความแตกตางกันตามพฤติการณและระดับความรายแรงของการกระทํา
ความผิด เพ่ือใหอัตราโทษท่ีใชในคดียาเสพติดมีความเหมาะสมและไดสัดสวนกับการกระทําความผิด 

  ๖. ทานเห็นดวยหรือไมท่ียังคงกําหนดโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติด ในกรณีท่ี
ผูกระทําความผิดเปนผูผลิต นายทุนหรือผูคายาเสพติดรายใหญ 

 ๗. ทานเห็นดวยหรือไมท่ียังคงกําหนดใหมีความผิดฐานเสพยาเสพติด 

 ๘. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหการไมปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการอนุญาต เชน  
การท่ีผูไดรับอนุญาตใหจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท ๓ เชน รานขายยาไมจัดใหมีปายเพ่ือแสดงวาเปน
สถานท่ีจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท ๓ ไมเปนความผิดทางอาญาท่ีมีโทษจําคุก แตกําหนดใหเปน
ความผิดทางปกครองท่ีมีโทษเปนการตักเตือน การสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตแทน 

 ๙. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดโทษสําหรับนิติบุคคล หากนิติบุคคลนั้นมีสวนรวมกับ 
การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

  ๑๐. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนสงสํานวนใหพนักงาน
อัยการแลว หากพนักงานอัยการเห็นควรแจงขอหาสมคบหรือสนับสนุนหรือชวยเหลือเพ่ิมเติมกับผูตองหา 
ใหพนักงานอัยการมีอํานาจอนุมัติใหพนักงานสอบสวนแจงขอหาฐานสมคบหรือฐานสนับสนุนหรือ
ชวยเหลือแกผูตองหา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินคดี 

 ๑๑. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจท่ีไดรับอนุญาตจากเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูไดรับมอบหมาย



๖ 

แลวแตกรณี มีอํานาจในการใชเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือสะกดรอยติดตาม 
ผูตองสงสัยวากระทําความผิดหรือจะกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด 

 ๑๒. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดเปนความผิด
ตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร เพ่ือใหสามารถดําเนินการปดก้ันการเขาถึง
ขอมูลเว็บไซต 

 ๑๓. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินท่ีมีอัยการ
สูงสุดเปนประธาน เพ่ือทําหนาท่ีวินิจฉัยวาทรัพยสินผูตองหาเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดหรือไม 

 ๑๔. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน มีอํานาจ
มอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน ทําหนาท่ีวินิจฉัยวาทรัพยสินผูตองหาเปนทรัพยสิน 
ท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดแทนคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินได 

 ๑๕. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งใหริบทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่อง
กับการกระทําความผิดของจําเลยแลว แตหากไมสามารถบังคับคดีแกทรัพยสินนั้นได ใหบังคับคดีเอาแก
ทรัพยสินอ่ืนของจําเลยหรือผูถูกตรวจสอบได แตตองไมเกินมูลคาของทรัพยสินนั้น 

 ๑๖. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิด 
ของผูตองหาหรือจําเลย เม่ือศาลไดมีคําสั่งใหริบแลว ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุนปองกัน 
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด เพ่ือใชประโยชนในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา 
ยาเสพติด 

 ๑๗. ท านเห็นดวยหรือไม ท่ีจะกําหนดใหผู เสพยาเสพติด ท่ีสมัครใจและเขารับ 
การบําบัดรักษาจนครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดแลว พนจากความผิดฐานเสพยาเสพติด 

 ๑๘. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหในกรณีท่ีเจาพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงาน 
ฝายปกครองหรือตํารวจเม่ือตรวจพบผูเสพยาเสพติด ใหเจาพนักงาน สอบถามผูนั้นวาจะยินยอมเขารับ
การบําบัดรักษาหรือไม หากผูนั้นยินยอมก็ใหเจาพนักงานสงตัวผูนั้นไปยังสถานพยาบาลยาเสพติดหรือ
ศูนยคัดกรองเพ่ือเขารับการบําบัดรักษาโดยไมมีการดําเนินคดีกับผูนั้น แตหากไมยินยอมก็ใหแจงไปยัง
พนักงานสอบสวน เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

 ๑๙. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหการดําเนินคดีกับผูเสพจะมีการนํามาตรการอ่ืน
แทนการดําเนินคดีอาญา หรือมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษมาใชบังคับ 

 ๒๐. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจมีอํานาจตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ 

 ๒๑. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจ มีอํานาจใหผูเสพอยูในความดูแลไดเปนเวลาไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง กอนสงไปยังศูนยคดกรองหรือ
สถานพยาบาล เพ่ือใหเจาหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบ ชื่อ อาชีพ ท่ีอยูประวัติ รายไดและพฤติการณอ่ืน
ของผูนั้น 



๗ 

 ๒๒. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหมีคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติด 
ยาเสพติด ท่ีอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดนโยบายหรือมาตรการ
เก่ียวกับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทางสังคมแกผูเสพยาเสพติด รวมถึงมีอํานาจในการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในสวนท่ีเก่ียวของ 

 ๒๓. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหมีคณะอนุกรรมการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
ในทุกจังหวัด เพ่ือควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินงานเก่ียวกับการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด 
ในระดับพ้ืนท่ี 

 ๒๔. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหมีคณะอนุกรรมการฟนฟูสภาพทางสังคมและ
ดูแลชวยเหลือผูติดยาเสพติดในทุกจังหวัด เพ่ือสนับสนุน กํากับ ติดตาม ดูแล เก่ียวกับการฟนฟูสภาพทาง
สังคมและดูแลชวยเหลือผูติดยาเสพติดและผูผานการบําบัดรักษา 

 ๒๕. ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะกําหนดใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และ
กรุงเทพมหานคร เปนผูรับผิดชอบในการติดตาม ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหความชวยเหลือ และ
สงเคราะหแกผูเขารับการบําบัดรักษา 
 

 
กองกฎหมาย 

สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 


