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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาที่

ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 

2519” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ยาเสพติด”2 หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุออก

ฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้
สารระเหย 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93/ตอนที่ 144/ฉบับพิเศษ หนา้ 14/17 พฤศจกิายน 2519 
2 มาตรา 3 นยิามค าว่า “ยาเสพติด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 



“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด”3 หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วย
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายว่าด้วยมาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

“ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด”4 หมายความว่า ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติด 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหมายความรวมถึง
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วย 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 4  พระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนถึงอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการหรือของ

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการใดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือเจ้าพนักงาน 
และของส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอ านาจเกี่ยวกับยาเสพติด ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย
และวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการประสานงาน 

  
มาตรา  5 5  ให้ มี คณะกรรมการป้ อ ง กั นและปราบปร ามยา เสพติ ด  เ รี ย ก โดยย่ อ

ว่า “ป.ป.ส.” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีซึ่ง
น า ยกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย  รั ฐ มนตรี ว่ า ก า ร ก ร ะทร ว งกล า โ หม  รั ฐ มนตรี ว่ า ก า ร ก ร ะทร ว งก า ร
ต่ างประเทศ  รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์  รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้
บัญชาการทหารสู งสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  อธิบดีกรมศุลกากร อ ธิบดี
กรมสรรพากร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อัยการสูงสุด เป็นกรรมการโดย

                                                           
3 มาตรา 3 นยิามค าว่า “กฎหมายเกี่ยวกบัยาเสพติด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 
4 มาตรา 3 นยิามค าว่า “ความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2545 
5 มาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 109/2557 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 



ต าแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินสามคน และเลขาธิการเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา 6  กรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้น

จากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
  
มาตรา 7  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) คณะรัฐมนตรีให้ออก 

(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(5) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้ 
กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งซ่อมหรือแต่งตั้งเพ่ิม อยู่ในต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการอ่ืน 

  
มาตรา 8  ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้

กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

  
มาตรา 9  การประชุมทุกครั้ง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวนของจ านวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาด ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา 106  คณะกรรมการจะตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ท าการใด ๆ แทนคณะกรรมการก็ได้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้กรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา  

                                                           
6 มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 



มาตรา 117  ให้มีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อ
ว่า “ส านักงาน ป.ป.ส.” เป็นหน่วยงานในส านักนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินงานในฐานะหน่วยงานปฏิบัติของคณะกรรมการตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนด 

(2) ประสานนโยบาย แผน งบประมาณ และการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

(3) สนับสนุนข้อมูล ข่าวสาร วิชาการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ 

(4) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 

(5) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพตดิ 

(6) ประสาน ตรวจสอบ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(7) ปฏิบัติราชการอ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

  
มาตรา 128  ให้มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีหน้าที่ควบคุมดูแล

โดยทั่วไปซึ่งราชการของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และ
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานและให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยปฏิบัติราชการ 

  
มาตรา 139  ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน มาตรการ และกลไกในการสกัดกั้น ป้องกันและ

ปราบปราม บ าบัดรักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สามารถบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ ครบวงจร เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(2) ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ เพ่ือปราบปรามการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด รวมทั้งประสานงานการข่าวเพ่ือสกัดกั้นและ
ปราบปรามจับกุมขบวนการและเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ 

(3) ควบคุม เร่งรัด และประสานงาน เพ่ือการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
สืบสวน สอบสวน ปราบปราม การฟ้องคดี และการบังคับโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 

                                                           
7 มาตรา 11 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 
8 มาตรา 12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 
9 มาตรา 13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 109/2557 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 



(4) ก าหนดสถานะของพ้ืนที่หรือกลุ่มพ้ืนที่ในแต่ละปี หรือพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและ
ก าหนดผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมกับก าหนดให้มีกลไก โครงสร้าง 
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับสถานะของปัญหาและให้ส่วนราชการให้การ
สนับสนุนตามที่ร้องขอ 

(5) วางโครงการและด าเนินการ ตลอดจนสั่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด 

(6) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรืองาน แผนงาน
หรือโครงการของส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 

(7) ประสานงานและก ากับเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(8) พิจารณาอนุมัติหรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(9) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการและก าหนดให้สถานที่ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจใด ๆ เป็นสถาน
ประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าว 

(10) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้ความดีความชอบหรือโยกย้ายหรือลงโทษทางวินัยต่อ
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ตลอดจนขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเร่งรัดการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความคุ้มครองแก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 

(11) พิจารณาและด าเนินการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้แก่
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งก ากับและติดตามการ
ใช้งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(12) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

(13) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

มาตรา 13 ทวิ10  ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจออกประกาศ
ก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการและประกาศ
ก าหนดให้สถานที่ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจใด ๆ เป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการ
ดังกล่าว  ทั้งนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                           
10 มาตรา 13 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2543 



มาตรา 13 ตรี  ในกรณีที่เจ้าพนักงานตรวจพบว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการตามมาตรา 13 ทวิ หากเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการดังกล่าวไม่สามารถชี้แจงหรือ
พิสูจน์ให้คณะกรรมการเชื่อได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งปิด
สถานประกอบการแห่งนั้นชั่วคราว หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการส าหรับการประกอบธุรกิจนั้น แล้วแต่กรณี 
เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ให้เลขาธิการมีอ านาจในการด าเนินการดังกล่าว   ทั้งนี้ ต้องไม่เกินครั้งละสามสิบวัน
นับแต่วันที่เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการนั้นทราบค าสั่ง11 

ในกรณีที่สถานประกอบการซึ่งถูกสั่งปิดชั่วคราวหรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการตามวรรค
หนึ่งเป็นสถานประกอบการซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมการประกอบธุรกิจตามกฎหมายอ่ืน ให้เลขาธิการแจ้งให้
หน่วยงานซึ่งควบคุมการประกอบธุรกิจนั้นทราบ และให้หน่วยงานดังกล่าวถือปฏิบัติตามนั้น 

การสั่งปิดชั่วคราวหรือการสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ และการแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ด าเนิน
กิจการสถานประกอบการทราบตามวรรคหนึ่ง และการแจ้งให้หน่วยงานทราบตามวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 1412  เพ่ือด าเนินการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้

กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามี

บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลบซ่อนอยู่ หรือมีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิด
หรือได้มาโดยการกระท าความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือซึ่งอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ บุคคลนั้นจะ
หลบหนีไป หรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(2) ค้นบุคคล หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(3) จับกุมบุคคลใด ๆ ที่กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

(4) ยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่ได้ใช้หรือจะใช้ใน
การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได ้

(5) ค้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(6) สอบสวนผู้ต้องหาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

                                                           
11 มาตรา 13 ตรี วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที ่109/2557 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายวา่ด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
12 มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 



(7) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการใด ๆ มาให้ถ้อยค า
หรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือประกอบพิจารณา 

การใช้อ านาจตามวรรคหนึ่ง (1) ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด
และแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้น รายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
และบันทึกเหตุอันควรสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเชื่อที่ท าให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้
ครอบครองเคหสถาน หรือสถานที่ค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นส่งมอบส าเนาหนังสือ
นั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระท าได้ และหากเป็นการเข้าค้นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตก 
เจ้าพนักงานผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นข้าราชการพลเรือนต าแหน่งตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ต ารวจต าแหน่งตั้งแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือข้าราชการทหารต าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อยหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป 

เจ้าพนักงานต าแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอ านาจหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนหรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนด าเนินการ ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก าหนดด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ โดยท าเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวเจ้าพนักงานผู้ได้รับมอบหมายนั้น 

เจ้าพนักงานผู้ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงเอกสารมอบหมายนั้นต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง
ทุกครั้ง 

ในการปฏิบัติการตามมาตรานี้ให้กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ให้เลขาธิการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรา 14 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือรายงานผล
การปฏิบัติงานประจ าปี โดยให้รายงานข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค ปริมาณการปฏิบัติงาน และผลส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานโดยละเอียด เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานดังกล่าวพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  

มาตรา 14 ทวิ13  ในกรณีจ าเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเสพยาเสพ
ติดในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะ ให้กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานมีอ านาจ
ตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ 

วิธีการตรวจหรือทดสอบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา 14 ตรี14  ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามมาตรา 14 หรือมาตรา 14 ทวิ ถ้าเจ้า
พนักงานได้ขอให้บุคคลใดช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ ให้บุคคลนั้นมีอ านาจช่วยการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานได้ 
                                                           
13 มาตรา 14 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2543 
14 มาตรา 14 ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2545 



มาตรา 14 จัตวา15  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดซึ่งส่งทาง
ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพ่ือประโยชน์ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้า
พนักงานซึ่งได้รับอนุมัติจากเลขาธิการเป็นหนังสือ จะยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเพ่ือมีค าสั่ง
อนุญาตให้เจ้าพนักงานได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา พิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วน
บุคคลหรือสิทธิอื่นใดประกอบกับเหตุผลและความจ าเป็น ดังต่อไปนี้ 

(1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าความผิดหรือจะมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

(2) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจากการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 

(3) ไม่อาจใช้วิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้ 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน 

โดยก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ และให้ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารในสิ่งสื่อสารตามค าสั่งดังกล่าวจะต้องให้ความ
ร่วมมือเพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีค าสั่งอนุญาต หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุผลความจ าเป็น
ไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งอนุญาตได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

เมื่อเจ้าพนักงานได้ด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้รายงานการด าเนินการให้อธิบดีผู้
พิพากษาศาลอาญาทราบ 

บรรดาข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาและใช้ประโยชน์ในการสืบสวนและใช้
เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีเท่านั้น  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 15  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการตามมาตรา 14 ให้ถือว่ากรรมการเลขาธิการ รอง

เลขาธิการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอ านาจตามมาตรา 14 (3) มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ทั่วราชอาณาจักร และให้มีอ านาจควบคุมผู้ถูกจับตาม
มาตรา 14 (3) ไว้เพ่ือท าการสอบสวนได้เป็นเวลาไม่เกินสามวัน เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อนนั้นตามที่จะ
เห็นสมควร ให้ส่งตัวผู้ถูกจับไปยังพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป  ทั้งนี้ โดยมิให้ถือว่าการควบคุมผู้ถูกจับดังกล่าวเป็นการควบคุมของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

  

                                                           
15 มาตรา 14 จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 



มาตรา 15 ทวิ16  เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศตามมาตรา 13 ทวิ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 1617  ผู้ใดไม่ให้ความสะดวก หรือไม่ให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือวัตถุใดแก่

กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 14 หรือไม่ยินยอมให้ตรวจหรือ
ทดสอบตามมาตรา 14 ทวิ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าต่อผู้ที่ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตาม
มาตรา 14 ตรี ผู้กระท าต้องระวางโทษเช่นเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง18 

  
มาตรา 16/119  ผู้ใดรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามมาตรา 14 จัตวากระท าด้วยประการ

ใด ๆ ให้ผู้อ่ืนรู้หรืออาจรู้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท เว้น
แต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามกฎหมาย 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิ การ หรือเจ้า
พนักงาน ผู้กระท าต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา 17  กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานผู้ใดกระท าความผิดใด ๆ ตาม

กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเสียเอง ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ 

  
มาตรา 17 ทวิ20  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้คณะกรรมการ

หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ 
  
มาตรา 18  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ

ออกข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
  

 

                                                           
16 มาตรา 15 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
17 มาตรา 16 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่3) พ.ศ. 2543 
18 มาตร 16 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 
19 มาตรา 16/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2545 
20 มาตรา 17 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2543 



ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ธานินทร์  กรัยวิเชียร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ยาเสพติดเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อการ
ด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และรัฐบาลนี้มีนโยบายที่จะป้องกันและปราบปรามการค้าและ
การเสพยาเสพติดอย่างเข้มงวดกวดขัน ในการนี้จ าเป็นต้องมีกฎหมายเพ่ือก าหนดมาตรการและให้อ านาจในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามให้ได้ผลโดยเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

                      
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 253421 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการด าเนินการเพ่ือตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งการป้องกันและปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับสารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 254322 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดทั้งการค้าและการเสพยาเสพติดในสถานที่ซึ่งใช้ ในการประกอบธุรกิจ สถานบริการเป็นจ านวนมาก จึง
สมควรให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดในสถานประกอบการได้เป็นการเฉพาะและให้มีอ านาจก าหนดว่าสถานประกอบการประเภทใดจะอยู่ภายใต้
บังคับของมาตรการดังกล่าว หากพบว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการแห่งใด 
สมควรให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอ านาจสั่งปิดสถานประกอบการหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบการของสถานประกอบการแห่งนั้นได้ชั่วคราว นอกจากนั้น เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมควรให้อ านาจกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานในการตรวจหรือ

                                                           
21 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108/ตอนที่ 170/ฉบับพิเศษ หน้า 15/27 กันยายน 2534 
22 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117/ตอนที่ 37 ก/หน้า 18/28 เมษายน 2543 



ทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ด้วย  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 254523 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 238 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ในคดีอาญาการค้นในที่รโหฐานจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะมีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือ
มีเหตุให้ค้นได้โดยไม่ต้องมีค าสั่งหรือหมายของศาล  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงสมควรก าหนดเหตุให้ค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นไว้ให้ชัดเจน 
นอกจากนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมควรแก้ไข
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ก าหนดการบังคับบัญชาและ
อ านาจหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ก าหนดให้คณะกรรมการที่ ปรึกษาหรือ
คณะอนุกรรมการมีอ านาจท าการใด ๆ แทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ และให้ผู้ซึ่งเจ้า
พนักงานได้ขอให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่มีอ านาจด าเนินการตรวจค้น จับ หรือตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รับ
การตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ มีสารเสพติดในร่างกายหรือไม่ รวมทั้งสมควรก าหนดมาตรการ
พิเศษให้เจ้าพนักงานสามารถได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารในสิ่งสื่อสารที่ถูกใช้เพ่ือประโยชน์ในการกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 254524 

  
มาตรา 74  ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ในมาตรา 18 ให้

แก้ไขค าว่า “นายกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม” 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่ง
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หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไข
ให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 109/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด25 

  
ข้อ 4  ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่

ประกาศนี้ใช้บังคับพ้นจากต าแหน่ง 

  
ข้อ 5  ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน และอัยการสูงสุด เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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