
ราง 

พระราชบัญญัติ 

วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. ....  

 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

.................................................................................................................................... 

……………………………………. 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด  

พระราชบัญญัตินี ้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล             

ซึ ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ของร ัฐธรรมนูญ                         

แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

เหตุผลและความจำเปนในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้                          

เพ่ือกำหนดหนาท่ีและอำนาจของเจาหนาท่ีของรัฐในกระบวนการสืบสวนและดำเนินคดียาเสพติดใหสอดคลอง

กับสภาพปญหาและเปนไปตามหลักนิติธรรมอันเปนประโยชนตอการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม                    

ซ่ึงการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว 

.................................................................................................................................... 

……………………………………. 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี ้ใหใชบังคับเมื ่อพนกำหนดสามสิบวันนับแตว ันประกาศ             

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหเพ่ิมบทนิยามตอไปนีต้อจากคำวา “ศาลอุทธรณ” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ

วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ““เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 

รางฯ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

ฉบับรับฟงความคิดเห็น 

 

 



 ๒ 

“สำนักงาน” หมายความวา สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

“ธุรกรรม” หมายความวา กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใด ๆ 

กับผูอ่ืน ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน 

“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวา ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทำข้ึน 

เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยยาเสพติด และพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรม 

ที่เกี ่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี ้ ไมวาจะเปนการทำธุรกรรม 

เพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และใหหมายความรวมถึงการพยายามกระทำธุรกรรมดังกลาวดวย 

 “สถาบันการเงิน” หมายความวา 

(๑) ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจ

สถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีมีกฎหมายจัดตั้งข้ึนโดยเฉพาะ 

(๒) บริษัทหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(๓) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย 

ตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 

(๔) สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เฉพาะสหกรณที่มีทุนดำเนินการซึ่งมีมูลคาหุนรวม

ตั้งแตสองลานบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงคดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ใหกู ใหสินเชื่อ รับจำนอง 

หรือรับจำนำทรัพยสิน หรือจัดใหไดมาซ่ึงเงินและทรัพยสินตาง ๆ โดยวิธีใด ๆ 

(๕) นิติบุคคลท่ีดำเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการเงินตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๔ ให  เพ ิ ่มความต อไปน ี ้ เป นมาตรา ๑๐/๑ มาตรา ๑๐/๒  มาตรา ๑๐/๓   

มาตรา๑๐/๔  มาตรา  ๑๐/๕  มาตรา  ๑๐/๖  มาตรา  ๑๐/๗  มาตรา  ๑๐/๘  มาตรา  ๑๐/๙   

มาตรา  ๑๐/๑๐ มาตรา  ๑๐/๑๑ มาตรา ๑๐/๑๒ มาตรา ๑๐/๑๓ มาตรา ๑๐/๑๔ มาตรา ๑๐/๑๕  

มาตรา ๑๐/๑๖ และมาตรา ๑๐/๑๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐  

“มาตรา ๑๐/๑ เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อมีการทำธุรกรรม

กับสถาบันการเงิน ใหสถาบันการเงินมีหนาท่ีตองรายงานการทำธุรกรรมนั้นตอสำนักงาน เม่ือปรากฏวาธุรกรรม

ดังกลาวเปน 

(๑) ธุรกรรมท่ีใชเงินสดมีจำนวนเกินกวาท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีมีมูลคาเกินกวาท่ีกำหนดในกฎกระทรวง หรือ 

(๓) ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ท้ังนี้ ไมวาจะเปนธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒) หรือไมก็ตาม 

ในกรณีที ่ปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที ่เกี ่ยวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการยืนยัน 

หรือยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินไดรายงานไปแลว ใหสถาบันการเงินรายงานขอเท็จจริงนั้น

ใหสำนักงานทราบโดยไมชักชา  



 ๓ 

มาตรา ๑๐/๒ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวามีเหตุอันควรเชื่อไดวาธุรกรรมใดที่ไดกระทำ          

ไปแล วโดยม ิได ม ีการรายงานตามมาตรา ๑๐/๑ (๓) เป นธ ุรกรรมที ่สถาบ ันการเง ินต องรายงาน 

ตามมาตรา ๑๐/๑ ใหสถาบันการเงินรายงานใหสำนักงานทราบโดยไมชักชา  

มาตรา ๑๐/๓ เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหสำนักงานที ่ดิน

กรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ มีหนาที่ตองรายงาน

ตอสำนักงาน เมื่อปรากฏวามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่สถาบันการเงิน      

มิไดเปนคูกรณีและท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) เม่ือมีการชำระดวยเงินสดเปนจำนวนเกินกวาท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

(๒) เม่ืออสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามราคาประเมินเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมเกินกวาท่ีกำหนดในกฎกระทรวง เวนแตเปนการโอนในทางมรดกใหแกทายาทโดยธรรม หรือ 

(๓) เม่ือเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย  

มาตรา ๑๐/๔ เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อพนักงานเจาหนาท่ี

ศุลกากรผู ใดไดร ับแจงรายการเกี ่ยวกับการนำเงินตรา   ไมวาจะเปนเงินตราหรือเงินตราตางประเทศ 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเขามาในหรือออกไปนอกประเทศ อันมีมูลคารวมกัน 

ถึงจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด ใหพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรดังกลาวรวบรวมและจัดสงขอมูลที่ไดรับแจงนั้น         

ไปยังสำนักงาน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและแบบการแจงรายการท่ีคณะกรรมการกำหนด 

จำนวนเงินตราหรือเงินตราตางประเทศที่คณะกรรมการกำหนดตามวรรคหนึ่ง ตองไมนอยกวา

จำนวนที ่ผ ู นำเง ินตราที ่นำเขามาในหรือออกไปนอกประเทศตองแจงรายการตามที ่กฎหมายวาดวย               

การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินกำหนด  

มาตรา ๑๐/๕ เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหผูประกอบอาชีพ

ดังตอไปนี้ มีหนาที่ตองรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงานในกรณีเปนธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจำนวนเกินกวา 

ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง หรือเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ท้ังนี้ ผูประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) 

ตองเปนนิติบุคคล เวนแตในกรณีที ่มีเหตุอันควรสงสัยที ่มีพยานหลักฐานอันสมควรวามีการทำธุรกรรม                      

ท่ีเก่ียวของหรืออาจเก่ียวของกับการกระทำความผิดเก่ียวกับยาเสพติดกับผูประกอบอาชีพตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) 

ที่มิไดเปนนิติบุคคล ใหสำนักงานมีอำนาจสั่งเปนหนังสือใหผูประกอบอาชีพดังกลาวรายงานการทำธุรกรรม                

ตอสำนักงาน 

(๑) ผู ประกอบอาชีพเกี ่ยวกับการดำเนินการ การใหคำแนะนำ หรือการเปนที ่ปร ึกษา 

ในการทำธุรกรรมที ่เก ี ่ยวกับการลงทุนหรือการเคล ื ่อนยายเง ินทุนตามกฎหมายว าดวยหลักทร ัพย 

และตลาดหลักทรัพยท่ีไมใชสถาบันการเงินตามมาตรา ๑๐/๑ 

(๒) ผูประกอบอาชีพคาอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับดวยอัญมณี 

เพชรพลอย หรือทองคำ 

(๓) ผูประกอบอาชีพคาหรือใหเชาซ้ือรถยนต 



 ๔ 

(๔) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับนายหนาหรือตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพย 

(๕) ผ ู ประกอบอาชีพคาของเก าตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการขายทอดตลาด 

และคาของเกา 

(๖) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับสำหรับผูประกอบธุรกิจท่ีมิใช

สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับ

หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(๗) ผู ประกอบอาชีพเกี ่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสที ่มิใชสถาบันการเงินตามประกาศ         

กระทรวงการคลังเกี ่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจ 

สถาบันการเงิน 

(๘) ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใชสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง

เก่ียวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(๙) ผ ู ประกอบอาชีพเกี ่ยวกับการชำระเง ินทางอิเล ็กทรอนิกสตามกฎหมายวาด วย 

การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

(๑๐) ผู ประกอบอาช ีพที ่ดำเน ินธ ุรก ิจทางการเง ินตามกฎหมายว าด วยการควบคุม 

การแลกเปลี่ยนเงินที่มิใชเปนสถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการสนับสนุนทางการเงินแกผูกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดวามีความเสี่ยง

ท่ีอาจถูกใชเปนชองทางในการกระทำความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ท้ังนี้ ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที ่ปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที ่เกี ่ยวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการยืนยัน 

หรือยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ไดรายงานไปตามวรรคหนึ่งแลว ใหบุคคลดังกลาวรายงานขอเท็จจริงนั้น

ใหสำนักงานทราบโดยไมชักชา 

ใหนำความในมาตรา ๑๐/๒ มาใชบังคับกับผูมีหนาที่รายงานตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม 

เวนแตกรณีผูมีหนาท่ีรายงานดังกลาว เปนผูกระทำความผิดเก่ียวกับยาเสพติดเสียเอง  

มาตรา  ๑๐/๖  การรายงานตามมาตรา  ๑๐/๑ มาตรา  ๑๐/๒  มาตรา  ๑๐/๓   

และมาตรา ๑๐/๕ ใหเปนไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๑๐/๗  ธ ุรกรรมใดท ี ่ร ัฐมนตร ี เห ็นสมควรให  ได ร ับยกเว นไม ต องรายงาน 

ตามมาตรา ๑๐/๑ มาตรา ๑๐/๓ และมาตรา ๑๐/๕ ใหเปนไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา  ๑๐/๘  การรายงานตามมาตรา  ๑๐/๑  มาตรา  ๑๐/๒  มาตรา  ๑๐/๓  

และมาตรา ๑๐/๕ ซึ ่งผู รายงานกระทำโดยสุจริต หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใดผู รายงาน 

ไมตองรับผิด  

มาตรา ๑๐/๙ หามมิใหผูมีหนาท่ีรายงานตามมาตรา ๑๐/๑ และมาตรา ๑๐/๕ หรือบุคคลใด

เปดเผยขอมูลหรือกระทำดวยประการใด ๆ อันอาจทำใหล ูกคาหรือบ ุคคลภายนอกทราบเกี ่ยวกับ 

การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา การรายงานธุรกรรมหรือการสงขอมูลอื่นใดไปยังสำนักงาน 



 ๕ 

เวนแตเปนการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือเปนการเปดเผยขอมูลระหวางสำนักงานใหญ 

กับสาขาของผูมีหนาท่ีรายงานตามมาตรา ๑๐/๑ และมาตรา ๑๐/๕ ท่ีตั้งอยูในหรือตางประเทศเพ่ือดำเนินการ 

อันเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

รายงานที่สำนักงานไดรับตามหมวดนี้ถือเปนความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใชประโยชนจากขอมูลดังกลาว

เฉพาะเพ่ือการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๑๐/๑๐ ในกรณีที ่ผ ู มีหนาที ่รายงานตามมาตรา ๑๐/๑ และมาตรา ๑๐/๕  

ไมสามารถดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาได ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพดังกลาว

รายงานใหสำนักงานทราบโดยทันที 

ในกรณีท่ีสำนักงานไดตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา

ธ ุรกรรมใดเกี ่ยวของหรืออาจเกี ่ยวของกับการกระทำความผิดเกี ่ยวกับยาเสพติด ใหม ีอำนาจสั ่งให                        

สถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพดังกลาวระงับการทำธุรกรรมไวกอนไดไมเกินสิบวันทำการ  

มาตรา ๑๐/๑๑ ในการดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพ

รานงานตามมาตรา ๑๐/๑ และมาตรา ๑๐/๕ กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรวา

ธุรกรรมใดเกี ่ยวของหรืออาจเกี ่ยวของกับการกระทำความผิดเกี ่ยวกับยาเสพติด ใหเลขาธิการมีอำนาจ                    

สั่งเปนหนังสือใหสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพดังกลาวยับยั้งการทำธุรกรรมนั้นไวกอนไดภายในเวลา               

ท่ีกำหนดแตไมเกินหาวันทำการ 

มาตรา ๑๐/๑๒ ในกรณีท ี ่ม ีพยานหล ักฐานเป นท ี ่ เช ื ่อได ว  าธ ุรกรรมใดเก ี ่ยวข อง 

หรืออาจเกี่ยวของกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ใหเลขาธิการดำเนินการตอไปตามกฎหมายวาดวย

มาตรการในการปราบปรามผูกระทำความผิดเก่ียวกับยาเสพติดโดยเร็ว 

ในกรณีที ่พิจารณาแลวเห็นวาพยานหลักฐานยังไมเพียงพอเปนที ่เชื ่อไดวาธุรกรรมนั้น

เกี ่ยวของหรืออาจเกี ่ยวของกับการกระทำความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ใหร ีบแจงใหสถาบันการเงิน 

และผูประกอบอาชีพทราบโดยเร็ว เพ่ือใหสงพยานหลักฐานเพ่ิมเติมตามท่ีระบุไวใหครบถวนในคราวเดียวกัน 

มาตรา ๑๐/๑๓ ในการดำเนินการตามมาตรา ๑๐/๑๑ หรือมาตรา ๑๐/๑๒ ใหเลขาธิการ

บันทึกไวเปนหลักฐานในรายงานการสั ่งการของเลขาธิการวามีพยานหลักฐานใด และผูใดเปนผูขอ ผูใช 

หรือสั่งการใหมีการดำเนินการตามบทบัญญัติดังกลาว  

มาตรา ๑๐/๑๔ ในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หากมีเหตุ 

อันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จำหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่อง 

กับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ใหเลขาธิการมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั ้นไวชั ่วคราว 

มีกำหนดไมเกินเกาสิบวัน 



 ๖ 

การตรวจสอบรายงานและขอมูลเก ี ่ยวก ับการทำธ ุรกรรมตามวรรคหนึ ่ง ให เป นไป 

ตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ผูทำธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินจะแสดงหลักฐาน

วาเงินหรือทรัพยสินในการทำธุรกรรมนั้นมิใชทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

เพ่ือใหมีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดก็ได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๐/๑๕ ในกรณีที ่ม ีความจำเปนเพื ่อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวน 

หรือเพ่ือประสิทธิภาพในการสืบสวนปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับยาเสพติดท่ีมีลักษณะเปนเครือขาย

องคการอาชญากรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมอาจเสนอใหนายกรัฐมนตรี

ในฐานะหัวหนารัฐบาลมีคำสั ่งตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินใหเจาหนาที ่ของรัฐ 

ในหนวยงานอื่นมาปฏิบัติหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนเพื่อชวยเหลือในการสืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติด

นั้นได 

ใหเจาหนาที ่ของรัฐตามวรรคหนึ ่งเปนเจ าพนักงานสำหรับการสืบสวนและสอบสวน                      

คดียาเสพติดท่ีไดรับการแตงตั้ง 

มาตรา ๑๐/๑๖ เพื ่อประโยชนในการประสานการปฏิบัติงานปองกันและปราบปราม                  

การกระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด ใหคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม           

ยาเสพติดมีอำนาจออกขอบังคับการปฏิบัติหนาท่ีในคดียาเสพติดระหวางหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของดังตอไปนี ้

(๑) วิธีปฏิบัติระหวางหนวยงานเกี ่ยวกับการดำเนินการเกี ่ยวกับการสืบสวนสอบสวน  

และการดำเนินการอื่นเกี่ยวกับคดียาเสพติดระหวางหนวยงานของรัฐที่มีอำนาจหนาที่ปองกันและปราบปราม

การกระทำความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

(๒) ขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ พนักงานสอบสวน 

คดีพิเศษ และเจาหนาที่คดีพิเศษ พนักงานเจาหนาที่ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเจาพนักงานอ่ืน              

ของรัฐ ในการสืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติด ทั ้งนี ้ เพื ่อใหเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหนาท่ี                        

ของหนวยงานของรัฐแตละแหง ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ผลกระทบของการกระทำความผิด และประสิทธิภาพ   

ในการปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไดอยางทั่วถึง ในการนี้ อาจกำหนดให  

กรณีใดตองดำเนินการรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของดวยก็ได 

(๓) การแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามคดียาเสพติด 

(๔) การสนับสนุนของหนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ

กับการสืบสวนและสอบสวนคดียาเสพติด 

เม่ือมีขอบังคับตามวรรคหนึ่งแลว ใหหนวยงานของรัฐมีหนาที่ปฏิบัติตามขอบังคับที่กำหนดนั้น 

ถาขอบังคับดังกลาวเปนการกำหนดหนาที ่ในระหวางเจาหนาที ่ของรัฐที ่เปนเจาพนักงานฝายปกครอง 

หรือตำรวจ หรือพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา 



 ๗ 

ใหถือวาการดำเนินการของเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวในสวนที่เกี่ยวของเปนการดำเนินการของผูมีอำนาจหนาท่ี

สืบสวนและสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในระหวางท่ียังไมมีขอบังคับตามวรรคหนึ่ง สำหรับคดียาเสพติดในเรื่องใด ใหการปฏิบัติหนาท่ี

ของเจาหนาที ่ของรัฐเพื ่อใหเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี ่ยวกับการสืบสวน 

และสอบสวนคดียาเสพติดในเรื่องนั้นเปนไปตามท่ีสำนักงานและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจะตกลงกัน  

มาตรา ๑๐/๑๗ ในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี ่ยวกับ 

คดียาเสพติด สำนักงานอาจขอใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่อื ่นของรัฐใหความชวยเหลือ สนับสนุน 

หรือเขารวมปฏิบัติหนาท่ีไดตามความเหมาะสม 

ใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที ่ของรัฐตามวรรคหนึ ่งใหความชวยเหลือ สนับสนุน  

หรือเขารวมปฏิบัติหนาท่ีตามสมควรแกกรณี โดยไดรับคาใชจายหรือคาตอบแทนอ่ืนใดท่ีจำเปนในการชวยเหลือ 

สนับสนุน หรือเขารวมปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหการดำเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ” 

  

ผูรับสนองพระราชโองการ 

 

..................................... 

     นายกรฐัมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


