
สรุปสาระสําคัญ

ราง พ.ร.บ. ใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 

รางประมวลกฎหมายยาเสพติด และ

ราง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....



ความเปนมาของรางประมวลกฎหมายยาเสพติด

สภาพปญหาและสาเหตุของปญหา
(1) การดําเนินการตามกฎหมายแตละฉบับเปนหนาที่และอํานาจของ

หลายองคกร ทําใหการบังคับใชกฎหมายไมมีความสอดคลองกัน

(2) บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดหลายประการไมเหมาะสม

กับสภาพการณปจจุบัน โดยเฉพาะบทบัญญัติที่มุงเนนการปราบปรามเปนสําคัญ 

มีการกําหนดความผิดและบทลงโทษที่เด็ดขาดและรุนแรง ทําใหมีคดียาเสพติด

เขาสูการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจํานวนมาก 

(3) ระบบการควบคุมและการอนุญาตในการยาเสพติดหรือพืชเสพติด         

ไปใชเพ่ือประโยชนในทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม ยังมีขอจํากัด

และไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน



ความเปนมาของรางประมวลกฎหมายยาเสพติด

(4) บทลงโทษคอนขางแข็ง ไมเปดชองใหศาลไดใชดุลยพินิจในการ

พิจารณากําหนดโทษท่ีเหมาะสมกับความผิด นอกจากน้ี อัตราโทษในบางฐาน

ความผิดไมเหมาะสมกับระดับของการกระทําความผิด สงผลใหผูกระทําความผิด

บางรายไดรับโทษท่ีรุนแรงและไมไดสัดสวนกับการกระทําความผิด 

(5) บทบัญญัติแหงกฎหมายในการกําหนดความผิดและบทกําหนดโทษ

ตามกฎหมายในแตละฉบับขาดความสอดคลองและไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน

(6) การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูตดิยาเสพติดมีการแบงแยก

ระบบการบําบัดฟนฟู ตามกฎหมายหลายฉบับ ขาดความเช่ือมโยงและไม

สามารถแกไขฟนฟูผูติดยาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักการท่ีใหผูเสพ 

คือ ผูปวย นอกจากน้ี ยังไมสอดคลองกับทิศทางการแกไขปญหายาเสพติด

แนวใหมของสหประชาชาติ



17 พฤศจิกายน 2557

คําสั่ง ศอ.ปส. ที่ 1/2557

ความเปนมาของรางประมวลกฎหมายยาเสพติด

ท่ีมา



ความเปนมาของรางประมวลกฎหมายยาเสพติด

คําสั่งศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ
ที่ 1/2557 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

แตงต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด 

คําสั่ง ศอ.ปส. ที่ 1/2557ท่ีมา



คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ

12 เมษายน 2559

ความเปนมาของรางประมวลกฎหมายยาเสพติด



มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2559 อนุมัติหลักการ

รางพระราชบัญญัตใิหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 

ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ

ความเปนมาของรางประมวลกฎหมายยาเสพติด



การดําเนินการ

การตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา



การดําเนินการ

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณา 

และไดปรับปรุงรางพระราชบัญญัติดังกลาว ออกเปน 2 ฉบับ คือ 

1. รางพระราชบญัญติัใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 

2. รางพระราชบญัญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

การตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา



การตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การแกไขเนื้อหารางประมวลกฎหมายยาเสพติดของสาํนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกานั้น เปนการแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และแกไขใหสอดคลองกับผลการประชุม

สมัชชาสหประชาชาติสมัยพเิศษวาดวยปญหายาเสพติดโลก 

หรือ UNGASS 2016

การปรับปรุงสาระสําคัญในช้ันกฤษฎีกา



รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย



รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

มาตรา 77 วรรคสอง

กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมี

การรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ 



รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

- รัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการ

ในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเปน 

- พึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง

มาตรา 77 วรรคสาม



UNGASS 2016

United Nations General Assembly Special Session 2016



ทบทวนแนวทางปฏิบัติ
เพื่อบรรลุเปาหมายของอนุสัญญาระหวางประเทศดานยาเสพติด 

UNGASS 2016



UNGASS 2016
United Nations General Assembly Special Session 2016

แนะนําใหภาคี จะตองจํากัดการใชยาเสพติดเฉพาะ

เพื่อวัตถุประสงคทางดานการแพทยและวิทยาศาสตรเทานั้น



แนะนําใหภาคี กําหนดใหมีมาตรการทางเลือกกับผูเสพยาเสพติด 
เพื่อนําผูเสพเขาสูการบําบัดรกัษา การใหความรู การติดตามชวยเหลือ 

และกลับคืนสูสังคม แทนการลงโทษหรือดําเนินคดี

UNGASS 2016
United Nations General Assembly Special Session 2016



แนะนําใหภาคี กําหนดความผิดและบทลงโทษ

ใหมีความเหมาะสมไดสัดสวนกับการกระทําความผิด

UNGASS 2016
United Nations General Assembly Special Session 2016



การดําเนินการ

การรับฟงความคิดเห็นในช้ันคณะกรรมการกฤษฎีกา



การดําเนินการ

สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 จํานวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ในระหวางวันที ่15 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2560

ครั้งที่ 2 ในระหวางวันที ่13 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2560

การรับฟงความคิดเห็นผูเก่ียวของ



การดําเนินการ

ครั้งที่ 1 ในระหวางวันที่ 15 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2560



การดําเนินการ

ครั้งที่ 2 ในระหวางวันที่ 13 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2560



สาระสําคัญของ

รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 



รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....

 ราง พ.ร.บ. ใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 รางประมวลกฎหมายยาเสพตดิ

ใชบังคับ

เมื่อพนกําหนด 180 วัน นับแตวันท่ี 

พ.ร.บ. ใหใชฯ มีผลใชบังคับ

1) กําหนดวันใชบังคับของกฎหมาย

ใชบังคับต้ังแต



ประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด

1. พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพ่ิมเติม

2. พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2559

3. พ.ร.ก. ปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

4. พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และที่แกไขเพ่ิมเติม

5. พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

6. พ.ร.บ. ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

7. ประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557

รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....

2) ยกเลิกกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด รวม 7 ฉบับ



กําหนดใหขาราชการของสํานักงาน ป.ป.ส. ซ่ึงเลขาธิการ 

ป.ป.ส. แตงต้ังเปน เจาพนักงาน ป.ป.ส. และผานการฝกอบรม

เปนตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

พลเรือน และกําหนดใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 

รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....

3) กําหนดใหขาราชการของสาํนกังาน ป.ป.ส. ที่ไดรับการแตงต้ัง

เปนเจาพนกังาน ป.ป.ส. เปนตําแหนงที่มีเหตุพเิศษ และมีสิทธิไดรับเงินเพิม่



กําหนดบทเฉพาะกาลในเรื่องตาง ๆ เพื่อรองรับการบังคับใช

ประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปดวย

ความเรียบรอย

รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....

4) กําหนดบทเฉพาะกาลรองรบัรางประมวลกฎหมายยาเสพติด



สาระสําคัญของ

รางประมวลกฎหมายยาเสพติด



รางประมวลกฎหมายยาเสพติดมีเนื้อหารวมทั้งสิ้น 184 มาตรา 

โดยแบงเนื้อหาออกไดเปน 3 ภาค ดังนี้

ภาค 1 การปองกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด

(มาตรา 1 - 103)

ภาค 2 การบําบัดรักษาและการฟนฟสูภาพทางสังคมแกผูติดยาเสพติด

(มาตรา 104 - 122) 

ภาค 3 บทกําหนดโทษ

(มาตรา 123 - 184)

รางประมวลกฎหมายยาเสพติด



สาระสําคญัของภาคนีจ้ะเปนการกําหนดบทบญัญัติที่เก่ียวของกับกลไก

การแกไขปญหายาเสพติด การควบคุมยาเสพติด การตรวจสอบ

ทรัพยสินคดียาเสพติด และการกําหนดความผิดในคดียาเสพติด 

ภาค 1 การปองกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด 

รางประมวลกฎหมายยาเสพติด

(มาตรา 1 – มาตรา 103)



ภาคนี้จะเปนการกําหนดกลไกและมาตรการทีใ่ชดําเนนิการกับผูเสพ

ผูติดยาเสพติด ที่ใชวิธีการแกปญหาผูเสพผูติดยาเสพติดโดยวิธีการทาง

สาธารณสขุแทนการใชกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยนําประกาศ 

คสช. ฉบับที่ 108/2557 มาปรับปรุงและพฒันา โดยยึดหลักผูเสพคือ

ผูปวยที่ควรไดรับการชวยเหลอืใหเขารับการบาํบัดรกัษา ตลอดจนมีการ

ติดตามชวยเหลือใหกลับมาดํารงชวิีตในสงัคมไดอยางยั่งยืน 

ภาค 2 การบําบัดรักษาและการฟนฟูสภาพทางสงัคมแกผูติดยาเสพติด 

รางประมวลกฎหมายยาเสพติด

(มาตรา 104 – มาตรา 122)



สาระสําคัญของภาคนี้ คือ การการปรับปรุงบทลงโทษในคดียาเสพติด

ใหมีความเหมาะสม ไดสัดสวนกับระดับความรายแรงในการกระทําความผิด 

รวมถึงปรับปรุงอัตราโทษท่ีใชในคดียาเสพติดใหมีความสอดคลองกับบทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญ ที่กําหนดใหการกําหนดโทษทางอาญาจะตองใชเฉพาะในกรณีความผิด

รายแรงเทานั้น อีกทั้งเปนการรวบรวมบทกําหนดโทษดานยาเสพติดท่ีเดิมกระจายอยู

ในกฎหมายหลายฉบับรวบรวมเขามาไวเปนหมวดหมูเดียวกัน

ภาค 3 บทกําหนดโทษ 

รางประมวลกฎหมายยาเสพติด

(มาตรา 123 – มาตรา 184)



(มาตรา 3)

การจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติ

คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการ ป.ป.ส.
ทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย 

และกํากับดูแลการแกไขปญหายาเสพติด

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกนั

ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด

สํานักงาน ป.ป.ส. หนวยงานท่ีเก่ียวของ

ดําเนินการตามภารกจิของหนวยงาน

ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนฯ



นโยบายและแผนระดับชาติฯ อยางนอยตองมีในเรื่องดังตอไปนี้

(1) เปาหมาย ยุทธศาสตร และการบริหารจัดการดานงบประมาณ

(2) มาตรการในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด

(3) การประสานความรวมมือทั้งภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน

(4) ยุทธศาสตรและแนวทางการประสานความรวมมือกับตางประเทศ

(5) การสงเสรมิและสนับสนุนการศึกษาวิจัย และการเผยแพรความรู

(6) การติดตามและประเมินผล

(มาตรา 3)

เน้ือหาของนโยบายและแผนระดับชาติ



คณะกรรมการ ป.ป.ส. 

คณะกรรมการ

ควบคุมยาเสพติด

คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพยสิน
คณะกรรมการบําบัดรักษา

และฟนฟูผูติดยาเสพติด

(มาตรา 4, 24, 63, 105)

คณะกรรมการตามรางประมวลกฎหมายยาเสพติด



นายกรัฐมนตรี : ประธาน

กรรมการโดยตําแหนง  จํานวน 28 คน

ผูทรงคุณวุฒิที่ ครม. แตงตั้ง จํานวน 3 คน

เลขาธิการ ป.ป.ส. : กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ ป.ป.ส.

ทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแล

การแกไขปญหายาเสพติดใหเปนไปตามนโยบายและแผนฯ
(มาตรา 4, 5)



ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

กรรมการโดยตําแหนง  จํานวน 14 คน

ผูทรงคุณวุฒิท่ี รมต.สธ. แตงต้ัง จํานวน 10 คน

เลขาธิการ อย. : กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด

ทําหนาที่กําหนดมาตรการเก่ียวกับการอนุญาต

ผลิต  นําเขา  สงออก  จําหนาย  ครอบครอง  เสพ

ยาเสพติดใหโทษ  วัตถุออกฤทธิ์  และสารระเหย
(มาตรา 24, 25)



อัยการสูงสุด หรือรองอัยการสูงสุดที่ไดรับมอบหมาย

กรรมการโดยตําแหนง  จํานวน 7 คน

ผูทรงคุณวุฒิท่ี ป.ป.ส. แตงต้ัง จํานวน 2 คน

เลขาธิการ ป.ป.ส. : กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน

ทําหนาท่ีในการตรวจสอบทรัพยสิน ยึดและอายัด

ทรัพยสินท่ีไดมาจากการคายาเสพติด
(มาตรา 63, 64)



รองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

กรรมการโดยตําแหนง  จํานวน 24 คน

ผูทรงคุณวุฒิท่ี รมว.สธ. แตงต้ัง จํานวน 3 คน

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 

คณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด

ทําหนาที่ในการกําหนดมาตรการดูแล

บําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติด ตลอดจนการติดตามดูแลชวยเหลือ

(มาตรา 105, 107 )



ปรับปรุงกลไกการควบคุมยาเสพติด

กลไกการควบคุมยาเสพติด
(กฎหมายปจจุบัน)

คณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดใหโทษ

คณะกรรมการ
วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท

คณะกรรมการ
ปองกันการใชสารระเหย

คณะกรรมการ 
ป.ป.ส.

คณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติด

กลไกการควบคุมยาเสพติด
(รางประมวลกฎหมายยาเสพติด)

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย : รัฐพึงใชระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเปน 

(มาตรา 24)



บทบัญญัติในลักษณะ 3 ควบคุมยาเสพติด ยกเลิกการกําหนดโทษอาญา 

กรณีฝาฝน ไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง/ประกาศ โดยใหตักเตือน/สั่งพัก/เพิก

ถอนใบอนุญาตตามสมควรแกกรณี 

(สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 77  วรรคสาม)

การกําหนดใหนํามาตรการทางปกครองมาใชกับผูรับอนุญาตที่ฝาฝนหนาที่



การกําหนดใหนํามาตรการทางปกครองมาใชกับผูรับอนุญาตที่ฝาฝนหนาที่

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย : พึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง

กฎหมายปจจุบัน 

: จําคุก หรือ ปรับ
รางประมวลกฎหมายยาเสพติด

: พักใช หรือ เพิกถอนในอนุญาต

บทลงโทษผูไดรับอนุญาตท่ีฝาฝน



การผอนปรนการใชประโยชนยาเสพติดใหโทษประเภท 5

(1) มกลไก มาตรการและหนวยงาน ที่รับผิดชอบ

ในเรื่องยาเสพติดกระจายอยูในกฎหมายหลายฉบับหามมิใหผูใด

เสพยาเสพติดใหโทษประเภท 5

หลัก

(มาตรา 100)

เชน กัญชา พืชกระทอม พืชฝน และเห็ดขี้ควาย



การผอนปรนการใชประโยชนยาเสพติดใหโทษประเภท 5

(1) มกลไก มาตรการและหนวยงาน ที่รับผิดชอบ

ในเรื่องยาเสพติดกระจายอยูในกฎหมายหลายฉบับเวนแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

อาจประกาศกําหนดยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ท่ีให

“เสพเพื่อการรักษาโรคตามคําสั่งของผูประกอบวิชาชีพ” 

หรือ “เสพเพื่อการศึกษาวิจัย”

ขอยกเวน

(มาตรา 57)



กรณียาเสพติดใหโทษ
ผูปวยที่มีความจําเปนตองใชยาเสพติดใหโทษเพื่อการรกัษาโรค

เฉพาะตัวตามคําสั่งแพทย ตองขออนุญาตตอเลขาธิการ อ.ย.

เมื่อไดรับอนุญาตแลวก็จะไมเปนความผิดฐานนําเขา/สงออก

การนํายาเสพติดใหโทษติดตัว เขามา / ออกไป นอกราชอาณาจักร 

เพื่อการรักษาโรคเฉพาะตัว

(มาตรา 38)



กรณีวัตถุออกฤทธ์ิ
การนําวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4

ติดตัวเขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

การนําวัตถุออกฤทธ์ิติดตัว เขามาหรือออกไป นอกราชอาณาจักร 

เพื่อการรักษาโรคเฉพาะตัว

ไมเกินปริมาณที่จําเปน

ที่ใชรักษาโรคเฉพาะตัว 

โดยมีหนังสือรับรองของแพทย 

ภายใน 30 วัน

ไมตองขออนุญาต

ไมเกินปริมาณที่จําเปน

ที่ใชรักษาโรคเฉพาะตัว

โดยมีหนังสือรับรองของแพทย 

เกินกวา 30 วัน

ตองขออนุญาต
เม่ือไดรับอนุญาตแลวก็จะไมเปนความผิดฐานนําเขา/สงออก

(มาตรา 38)



การกําหนดพื้นท่ีพิเศษ

(มาตรา 54)

ในกรณ่ีที่คณะกรรมการ ป.ป.ส. เห็นสมควร จะกําหนด

พ้ืนที่ เชน หองทดลองเพ่ือดําเนินการทดลองเพาะปลูก 

ผลิต ทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติด เสพหรือครอบครอง

ยาเสพติด ทั้งนี้ โดยการประกาศเปนพระราชกฤษฎีกา 

และใหการกระทําในพ้ืนที่ดังกลาวไมเปนความผิด



การผอนปรนใหมีการเสพพืชกระทอมตามวิถีชาวบานไดในบางพื้นท่ี 

(มาตรา 59)

รมต. สาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ส. มีอํานาจ

ประกาศใหทองที่ใดเสพใบกระทอมไดโดยไมเปนความผิด 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงสาธารณสุข





กลไกหลักในการดูแลผูเสพ 

ผูมีไวในครอบครองเพื่อเสพ (ไมเกินปริมาณในกฎกระทรวง)



ข้ันตอนการดําเนินการตอ ผูเสพ ผูครอบครองยาเสพติดเพ่ือเสพ

- ใหคําปรึกษา

- บําบัดรักษา

- ฟนฟู

- ติดตาม

ศูนยคัดกรอง/

สถานพยาบาล

บําบัดรักษา

และฟนฟู

พนักงานสอบสวน

ดําเนินการตามกฎหมาย

- ผูใช

- ผูเสพ

- ผูติด

พนักงานอัยการ

ศาล

มาตรการอ่ืนแทนการลงโทษ

สมัครใจเขารับ

การบําบัดรักษา
ไมสมัครใจเขารับ

การบําบัดรักษา

เจาพนักงาน ป.ป.ส. พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ 

เมื่อพบผูมีพฤติการณอันควรสงสัย ตรวจคน/ตรวจปสสาวะ/

สอบถามช่ือ ที่อยู/บันทึกพฤติการณ/อยูในความดูแลไมเกิน 24 ชม.

ตั้งขอหา -

- ไมมีการตั้งขอหา

ครอบครองเพ่ือเสพ
ไมเกินปริมาณตามกฎกระทรวง

(จําคุกไมเกิน 2 ป) 

เสพ

(จําคุกไมเกิน 1 ป)

พนจากความผิด

(มาตรา 113, 114 )



ความผิดและบทลงโทษ



การยกเลิกบทสันนิษฐาน

บทสันนิษฐานเพื่อจําหนาย
พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522

บทสันนิษฐานเพื่อขาย
พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2559



ปรับปรุงบทนิยามคําวา “ผลิต”

“ผลิต” หมายความวา เพาะ ปลูก ทํา ผสม ปรุง 

แปรสภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะหทางวิทยาศาสตร 

และใหหมายความรวมตลอดถึงการแบงบรรจุ หรือรวมบรรจุดวย
พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522

“ผลิต” หมายความวา เพาะ ปลูก ทํา ผสม ปรุง 

แปรสภาพ เปลี่ยนรูป และสังเคราะหทางวิทยาศาสตร
รางประมวลกฎหมายยาเสพติด



ปรับปรุงบทนิยามคําวา “จําหนาย”

“จําหนาย” หมายความวา ขาย จาย แจก แลกเปลี่ยน ให
พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522

“จําหนาย” หมายความวา ขาย แลกเปลี่ยน จาย แจก หรือให
โดยมีสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชนอยางอื่น และใหหมายความรวมถึงมีไวเพ่ือจําหนาย

รางประมวลกฎหมายยาเสพติด



การใชความรายแรงของประเภทยาเสพติด

และพฤติการณแทนการนับเม็ด



เปรียบเทียบ “นับเม็ด” กับ “พฤติการณ”

ตัวอยาง: ครอบครองเพื่อจําหนายยาบา (ยกเลิก) 

ปริมาณ จําคุก ปรับ (บาท)

ไมเกิน 375 mg (15 เม็ด) 4 - 15 ป 80,000 - 300,000 

ต้ังแต 375 mg (15 เม็ด)       

ขึ้นไปแตไมเกิน 20 g
4 ป - ตลอดชีวิต 400,000 – 5,000,000

มากกวา 20 g
ตลอดชีวิต 

หรือ ประหารชีวิต

1,000,000 – 5,000,000

พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 (มาตรา 66)



เปรียบเทียบ “นับเม็ด” กับ “พฤติการณ”

ครอบครอง/จําหนายยาบา (รางประมวลกฎหมายยาเสพติด ) 

พฤติการณ จําคุก ปรับ (บาท)

ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย ครอบครอง ไมเกิน 15 ป ไมเกิน 1,500,000

ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย ครอบครอง 

และมีพฤติการณรายแรง เชน

การกระทําเพ่ือการคา / การแพรกระจายใน

กลุมประชาชน / จําหนายแกเยาวชน / 

ในสถานศึกษา/ใชกําลังประทุษราย /มีหรือใชอาวุธ

2 ป – 20 ป 200,000 – 2,000,000

ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย ครอบครอง

โดยผูกระทําเปนหัวหนา ผูสั่งการ ผูจัดการใน

เครือขายอาชญากรรม / เกิดผลกระทบตอ

ความมั่นคงของรัฐ / ความปลอดภัยของ

ประชาชน

5 ป – ตลอดชีวิต

หรือ ประหารชีวิต

500,000 – 5,000,000

รางประมวลกฎหมายยาเสพติด  (มาตรา143)



เปรียบเทียบ “นับเม็ด” กับ “พฤติการณ”

รางประมวลกฎหมายยาเสพติด  (มาตรา143)

ปริมาณ จําคุก ปรับ (บาท)

ไมเกิน 375 mg

(15 เม็ด)
4-15 ป

80,000 –

300,000 

ตั้งแต 375 mg

(15 เม็ด) ข้ึนไป

แตไมเกิน 20 g

4 ป-

ตลอดชีวิต

400,000 –

5,000,000

มากกวา 20 g
ตลอดชีวิต 

หรือ 

ประหารชีวิต

1,000,000 –

5,000,000

พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 (มาตรา 66)

พฤติการณ จําคุก ปรับ (บาท)

ผลิต นําเขา สงออก 

จําหนาย ครอบครอง
ไมเกิน 15 ป ไมเกิน 1,500,000

ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย ครอบครอง 

และมีพฤติการณรายแรง เชน

การกระทําเพ่ือการคา / การ

แพรกระจายในกลุมประชาชน / 

จําหนายแกเยาวชน / ในสถานศึกษา/ใช

กําลังประทุษราย /มีหรือใชอาวุธ

2 ป – 20 ป
200,000 –

2,000,000

ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย ครอบครอง

โดยผูกระทําเปนหัวหนา ผูสั่งการ 

ผูจัดการในเครือขายอาชญากรรม 

/ เกิดผลกระทบตอความมั่นคง

ของรัฐ / ความปลอดภัยของ

ประชาชน

5 ป – ตลอดชีวิต

หรือ 

ประหารชีวิต

500,000 –

5,000,000



การปรับปรุงอัตราโทษ

ยาเสพติดใหโทษ (ประเภท) วัตถุออกฤทธ์ิ (ประเภท)

1 2 3 4 5 1 2 3 4

ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย ครอบครอง

ไมมีพฤติการณรายแรง
ไมเกิน 

15 ป

ไมเกิน 

10 ป

ไมเกิน 

3 ป

ไมเกิน 

10 ป

ไมเกิน 

5 ป

ไมเกิน 

10 ป

ไมเกิน 

7 ป

ไมเกิน 

5 ป

ไมเกิน 

5 ป

- การกระทําเพ่ือการคา

- จําหนายแกเด็กและเยาวชน

- จําหนายในสถานศึกษา

- ใชกําลังประทุษราย / มีหรือใชอาวุธ

2-20 ป 1-15 ป - 1-15 ป 1-15 ป 1-15 ป 1-15 ป - -

- เปนหัวหนา ผูสั่งการ ผูจัดการ

ในเครือขายอาชญากรรม

- สงผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ /

ความปลอดภัยของประชาชน

5 ป –
ตลอดชีวิต
ประหารชีวิต

- - - - - - - -

อัตราโทษจําคุก

ความผิด

อัตราโทษตามรางประมวลกฎหมายยาเสพติด

(มาตรา 143 - 147)



การพิจารณากําหนดบทลงโทษของศาล

จะคํานึงถึงความรายแรงตามลักษณะของ

ความผิดที่แตกตางกันในแตละคดี ผลรายแรง

ตามประเภท และปริมาณ ของยาเสพติดที่

เกี่ยวพันกับผูกระทําความผิด 

และขอเท็จจริงที่เก่ียวกับผูกระทําความผิด 

เพ่ือใหดุลยพินิจศาลในการปรับบทลงโทษ

ใหเหมาะสมกับการกระทําความผิดของจําเลย

การพิจารณากําหนดบทลงโทษของศาล



การปรับปรุงอัตราโทษ

ยาเสพติดใหโทษ (ประเภท) วัตถุออกฤทธ์ิ (ประเภท)

1 2 3 4 5 1 2 3 4

เสพ
ไมเกิน 

1 ป

ไมเกิน 

1 ป
- - ไมเกิน 

1 ป

ไมเกิน 

1 ป

ไมเกิน 

1 ป
- -

ครอบครองเพ่ือเสพ
ไมเกิน 

2 ป

ไมเกิน 

2 ป
- - ไมเกิน 

2 ป

ไมเกิน 

2 ป

ไมเกิน 

2 ป
- -

อัตราโทษจําคุก

ความผิด

อัตราโทษตามรางประมวลกฎหมายยาเสพติด

(มาตรา160 และ 162)



ในการพิจารณาและพิพากษาคดีเกี่ยวกับการเสพและการมีไวในครอบครอง

ซ่ึงยาเสพติดเพ่ือเสพ  ใหศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีโดยคํานึงถึง

การสงเคราะหใหจําเลยเลิกเสพยาเสพติดโดยการบําบัดรักษายิ่งกวาการลงโทษ 

หากจะลงโทษจําเลยก็ใหพิจารณาลงโทษใหเหมาะสมกับจําเลยแตละคน แมจําเลยจะ

ไดกระทําผิดรวมกัน โดยคํานึงถึงความรายแรงตามลักษณะของความผิดที่แตกตางกัน

ในแตละคดี ผลรายแรงตามประเภทและปริมาณของยาเสพติดที่เกี่ยวพันกับผูกระทํา

ความผิด และขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับผูกระทําความผิด เชน อายุ ประวัติ ความประพฤติ 

นิสัย สติปญญา การศึกษาอบรม ภาระในการเลี้ยงดูครอบครัว การเสพเพ่ือรักษาโรค

บรรเทาความเจ็บปวด ความจําเปนตองเสพดวยเหตุอื่น สภาพรางกาย และ

สภาพจิตใจ สิ่งแวดลอม การถูกบังคับขูเข็ญหลอกลวงใหเสพยาเสพติด หรือตกเปน

เครื่องมือของผูคายาเสพติด หรือเหตุอันควรปราณีอื่นใด

การพิจารณากําหนดบทลงโทษของศาล

กรณีความผิดฐานเสพ/ครอบครองเพื่อเสพ



นอกจากนั้นการลงโทษควรไดคํานึงถึง

ชนิดของยาเสพติดที่เสพหรือครอบครองเพ่ือเสพ 

จํานวนยาเสพติดที่เสพหรือครอบครองเพ่ือเสพ 

การเสพยาเสพติดเปนครั้งคราวหรือประจํา 
หรือเสพยาเสพติดเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานบางอยาง

การพิจารณากําหนดบทลงโทษของศาล

กรณีความผิดฐานเสพ/ครอบครองเพื่อเสพ

(มาตรา 163)



สาระสําคัญของ

ราง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 



รางพระราชบัญญัติวิธีพจิารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

มีเนื้อหารวมทั้งสิ้น 10 มาตรา โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้

ราง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบับท่ี .. ) พ.ศ. ....

1) กําหนดวันใชบังคับของกฎหมาย

ใชบังคับ

เม่ือพนกําหนด 180 วัน

นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ราง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....



2) ปรับปรุงบทนิยามใหสอดคลองกับรางประมวลกฎหมายยาเสพติด

ราง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

เชน จาก “ยาเสพติด” หมายความวา ยาเสพติดตามกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปน “ยาเสพติด” หมายความวา 

ยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เปนตน



3) ปรับปรุงเรือ่งระยะเวลาการทําลายยาเสพติดของกลางและ

เพิ่มรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุเปนผูรักษาการตามกฎหมาย

ราง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

จับกุม ตรวจพิสูจน
รายงานผล

การตรวจพิสูจน

ศาลช้ันตนมีคํา
พิพากษา

30 วันหลังศาล
ชั้นตนมีคําพิพากษา

จับกุม ตรวจพิสูจน
รายงานผล

การตรวจพิสูจน

ศาลช้ันตนมีคํา
พิพากษา

30 วันหลังศาล
ชั้นตนมีคําพิพากษา



4) กําหนดใหจําเลยตองแสดงตนตอเจาพนักงานศาลในขณะ

ยื่นอุทธรณ ยื่นคําขออนุญาตฎีกา และยื่นฎีกา

ราง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....



(1) ผูปวยสามารถใชยาเสพติดใหโทษประเภท 5 เพื่อการรักษาโรคได

(2) บทลงโทษในคดียาเสพตดิมีความเหมาะสมไดสัดสวนกับ

การกระทําความผิด

(3) ผูเสพยาเสพติดสามารถสมัครใจเขารับการบําบัดรักษาได

โดยไมเสียประวัต ิและไมเปนความผิด

(4) การกําหนดใหมีนโยบายและแผนระดับชาติฯ จะทําใหการใชจาย

งบประมาณภาครัฐมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  

ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ



ขอมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561

จัดทําโดย

สวนพัฒนาและวิจัยกฎหมาย  

กองกฎหมาย  สํานักงาน ป.ป.ส. 

กระทรวงยุติธรรม
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