
ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 
เรื่องเสร็จที่ ๖๒๗/๒๕๖๑ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังต่อไปน้ี 
(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่อ้างถึงช่ือกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัว

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวให้เป็นไปตามช่ือกฎหมายปัจจุบัน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓ 
และมาตรา ๔) 

(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําว่า “ยาเสพติด” “กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” 
“ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” และ “เจ้าพนักงาน” และเพ่ิมบทนิยามคําว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ส.” 
“กรรมการ ป.ป.ส.” และ “เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕) 

(๓) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรารักษาการ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖) 
(๔) กําหนดหน้าที่และอํานาจของกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. (เพ่ิมหมวด ๒/๑ หน้าที่และอํานาจของกรรมการ ป.ป.ส.  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. มาตรา ๑๑/๑ ถึงมาตรา ๑๑/๗) 

(๕) เพ่ิมบทบัญญัติเรื่องการแสดงตนของจําเลยต่อเจ้าพนักงานศาล 
ในขณะยื่นอุทธรณ์ ย่ืนคําขออนุญาตฎีกา และยื่นฎีกา (เพ่ิมมาตรา ๑๕/๑ และมาตรา ๑๙/๑) 

(๖) ยกเลิกการบังคับโทษปรับ (ยกเลิกหมวด ๕ การบังคับโทษปรับ มาตรา ๒๑) 
 

เหตุผล 
 

โดยที่มีการปรับปรุงบทบัญญติัของกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดเพ่ือจัดทําประมวล
กฎหมายยาเสพติด ทําให้ต้องมีการยกเลิกกฎหมายที่เก่ียวข้องหลายฉบับ และในประมวลกฎหมายยา
เสพติดน้ีได้กําหนดเฉพาะบทบัญญัติของกฎหมายสารบัญญัติเท่าน้ัน สําหรับบทบัญญติั 
ของกฎหมายวิธีสบัญญัติเก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกยึดไว้ตามกฎหมายซึ่งเดิมเคยกําหนดไว้ในกฎหมาย 
เก่ียวกับยาเสพติดน้ัน สมควรนํามารวมกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด  
และปรับปรุงบทบัญญัติบางประการให้เหมาะกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกับประมวลกฎหมายยาเสพติด  อีกทั้งกําหนดบทบัญญัติ 
เรื่องการแสดงตนของจําเลยต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะย่ืนอุทธรณ์ การยื่นคําขออนุญาตฎีกา  
และการย่ืนฎีกาให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

   
 

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

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

……………………………………. 
 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด  
 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญติับางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาํได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ี  

เพ่ือกําหนดหน้าที่และอํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนพิจารณาคดียาเสพติดซึ่งสอดคล้องกับ 
หลักนิติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งการตราพระราชบัญญัติน้ี
สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญติัไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

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

……………………………………. 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 

นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ 

วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
 
 



 ๒

“มาตรา ๓  บทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาใดซึ่งพระราชบัญญัติน้ีมิได้บัญญติัไว้
โดยเฉพาะ ให้นําบทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  
หรือกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๔  ห้ามมใิห้นําบทบัญญัติในหมวด ๓ วิธีพิจารณาในศาลช้ันต้น  
และหมวด ๔ อุทธรณ์และฎีกา แห่งพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับแก่คดีเยาวชนและครอบครัว 
ตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว” 

 
มาตรา ๔  ใหย้กเลิกความในบทนิยามคําว่า “ยาเสพติด” “กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพ

ติด” “ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” และ “เจ้าพนักงาน” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

““ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 
“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
“ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” หมายความว่า ความผิดตามที่บัญญัติไว้ 

ในประมวลกฎหมายยาเสพติด 
“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และพนักงานฝ่ายปกครอง 

หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 
 
มาตรา ๕  ให้เพ่ิมบทนิยามคําว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ส.” “กรรมการ ป.ป.ส.” 

และ “เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.” ระหว่างบทนิยามคําว่า “ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” และคําว่า  
“เจ้าพนักงาน” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 

““คณะกรรมการ ป.ป.ส.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 

“กรรมการ ป.ป.ส.” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 

“เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.” หมายความว่า เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามประมวลกฎหมายยา
เสพติด” 

 
มาตรา ๖  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๖  ให้ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี โดยให้ประธานศาลฎีกามีอํานาจออกระเบียบที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา และนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีอํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติน้ี  ทั้งน้ี ในส่วนที่เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของตน 

กฎกระทรวงหรือระเบียบน้ัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วใหใ้ช้บังคับได้” 



 ๓

มาตรา ๗  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นหมวด ๒/๑ หน้าที่และอํานาจของกรรมการ ป.ป.ส. 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. มาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๑๑/๒ มาตรา ๑๑/๓ 
มาตรา ๑๑/๔ มาตรา ๑๑/๕ มาตรา ๑๑/๖ และมาตรา ๑๑/๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
คดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“หมวด ๒/๑ 
หน้าที่และอํานาจของกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  
   

  
มาตรา ๑๑/๑  เพ่ือดําเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด 

เก่ียวกับยาเสพติด ให้กรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  
มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปน้ี 

(๑) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัย 
ตามสมควรว่ามียาเสพติด หรือมีบุคคลซึ่งมเีหตุอันควรสงสัยว่ากระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
หลบซ่อนอยู่ หรือมีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิดหรือได้ใช้ 
หรือจะใช้ในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดหรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้  
ประกอบกับมีเหตุอันควรเช่ือว่าเน่ืองจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ บุคคลน้ัน 
จะหลบหนีไป หรือทรัพย์สินน้ันจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ทําลาย หรือทําให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(๒) ค้นบุคคลหรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่า 
มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ค้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(๔) จับกุมบุคคลใด ๆ ที่กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
(๕) ยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทรัพย์สินอ่ืนใด 

ที่ได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด หรือที่ได้รับมาจากการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด หรือที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 

(๖) ตรวจสอบทรัพย์สิน ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดหรือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดมอบหมาย แล้วแต่กรณ ี

(๗) สอบสวนผูต้้องหาในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
(๘) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการใด ๆ 

มาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งบัญชี ข้อมูล เอกสาร หรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือประกอบ 
การพิจารณา 

การใช้อํานาจตามวรรคหน่ึง (๑) ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้ค้นปฏิบัติตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ส. กําหนด และแสดงความบริสุทธ์ิก่อนการเข้าค้น รายงานเหตุผล  
และผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และบันทกึเหตุอันควรสงสัยตามสมควร 
และเหตุอันควรเช่ือที่ทําใหส้ามารถเข้าคน้ได้เป็นหนังสือใหไ้ว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถาน หรือสถานทีค่้น 
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แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่น้ัน ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้ค้นส่งมอบสาํเนาหนังสือน้ันให้แก่ 
ผู้ครอบครองดังกล่าวในทนัททีี่กระทําได้ และหากเป็นการเข้าค้นในเวลากลางคืนภายหลงัพระอาทิตย์ตก  
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นข้าราชการพลเรือนตําแหน่งประเภทบริหาร  
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการขึ้นไป ตําแหน่งประเภทท่ัวไป
ระดับอาวุโสขึ้นไป หรือข้าราชการตํารวจตําแหน่งต้ังแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรอืข้าราชการ
ทหารตําแหน่งต้ังแต่ผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตําแหน่งใดหรือระดับใดจะมีหน้าที่และอํานาจตามที่ได้ 
กําหนดไว้ตามวรรคหน่ึงทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนดําเนินการ  
ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกําหนดด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ส. โดยทําเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจําตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  
ผู้ได้รับมอบหมายน้ัน 

เจ้าพนักงานผู้ได้รับมอบหมายตามวรรคหน่ึง ต้องแสดงเอกสารมอบหมายน้ัน 
ต่อบุคคลที่เก่ียวข้องทุกคร้ัง 

ในการปฏิบัติการตามมาตราน้ี ให้กรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดทํารายงาน 
ผลการปฏิบัติตามมาตรานี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี โดยให้รายงาน
ข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค ปรมิาณการปฏิบัติงาน และผลสําเร็จของการปฏิบัติงานโดยละเอียด  
เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานดังกล่าวพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภา 

มาตรา ๑๑/๒  ในกรณีจําเป็นและมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีบุคคลหรอืกลุม่บุคคลใด 
เสพยาเสพติดในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรอืยานพาหนะ ให้กรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รบัการตรวจหรือทดสอบว่า
บุคคลหรือกลุม่บุคคลน้ันมสีารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ 

วิธีการตรวจหรือทดสอบตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ส. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา ๑๑/๓  ในกรณีทีม่ีการยึดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
ไม่ว่าจะมีการฟ้องคดีต่อศาลหรือไม่ก็ตาม เมื่อได้มีการตรวจพิสูจน์ชนิดและปริมาณแล้วว่า 
เป็นยาเสพติด โดยบันทึกรายงานการตรวจพิสูจน์ไว้ และให้ดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

(๑) กรณีที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๓  
หรือวัตถุออกฤทธ์ิที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
มอบหมายทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

(๒) กรณีที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือประเภท ๕ หรือสารระเหย  
ที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ ให้พนักงานสอบสวนทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

(๓) ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธ์ิ หรือเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องที่ยึดไว้ ให้สถานตรวจพิสูจน์คืนพนักงานสอบสวน 
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การตรวจรับ การเก็บรักษา การทําลาย การนําไปใช้ประโยชน์ และการรายงานยา
เสพติด ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑/๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามมาตรา ๑๑/๑  
หรือมาตรา ๑๑/๒ ถ้าเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ได้ขอให้บุคคลใดช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ ใหบุ้คคลน้ัน 
มีอํานาจช่วยการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ได้ 

มาตรา ๑๑/๕  ในกรณีจําเป็นและมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเอกสารหรือข้อมูลข่าวสาร
อ่ืนใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพ่ือประโยชน์ 
ในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นหนังสือจะย่ืนคําขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษา
ศาลอาญา เพ่ือมีคําสั่งอนุญาตให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ 

การอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพิจารณาถึงผลกระทบ 
ต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสทิธิอ่ืนใดประกอบกับเหตุผลและความจําเป็น ดังต่อไปน้ี  

(๑) มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิด 
เก่ียวกับยาเสพติด 

(๒) มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการกระทําความผิด 
เก่ียวกับยาเสพติดจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว  

(๓) ไม่อาจใช้วิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมหรือมปีระสิทธิภาพมากกว่าได้  
การอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาสัง่อนุญาตได้ 

คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน โดยกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ก็ได้ และให้ผู้เก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสาร 
ในสิ่งสื่อสารตามคําสั่งดังกล่าวจะต้องให้ความร่วมมือเพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรานี้ 
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ภายหลังที่มีคําสั่งอนุญาต หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุผล 
ความจําเป็นไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา 
อาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งอนุญาตได้ตามท่ีเห็นสมควร 

เมื่อเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ได้ดําเนินการตามท่ีได้รับอนุญาตแล้ว ให้รายงาน 
การดําเนินการให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทราบ  

บรรดาข้อมูลขา่วสารที่ได้มาตามวรรคหน่ึง ให้เก็บรักษาและใช้ประโยชน์ 
ในการสืบสวนและใช้เป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีเท่าน้ัน ทั้งน้ี ตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ส. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑/๖  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑/๑  
ให้ถือว่ากรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  
ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอํานาจตามมาตรา ๑๑/๑ (๓) มีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ทั่วราชอาณาจักร และให้มอํีานาจควบคุม 
ผู้ถูกจับตามมาตรา ๑๑/๑ (๓) ซึ่งกระทําความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยา
เสพติดไว้เพ่ือทําการสืบสวนสอบสวนได้เป็นเวลาไม่เกินสามวัน เมื่อครบกําหนดเวลาดังกล่าว 
หรือก่อนน้ันตามที่จะเห็นสมควร ให้ส่งตัวผูถู้กจับไปยังพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
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วิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือดําเนินการต่อไป  ทั้งน้ี โดยมใิห้ถือว่าการควบคุมผู้ถูกจับดังกล่าว 
เป็นการควบคุมของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๑/๗  การแจ้งข้อหาแก่ผู้กระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๔  
หรือมาตรา ๑๒๖ แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด ต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
มอบหมาย เว้นแต่กรณีที่พนักงานสอบสวนส่งสํานวนให้พนักงานอัยการเพ่ือฟ้องคดีแล้ว 
พนักงานอัยการเห็นควรแจ้งขอ้หาแก่ผู้กระทาํความผิดตามมาตรา ๑๒๔ หรือมาตรา ๑๒๖  
แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด เพ่ิมเติม ให้พนักงานอัยการเป็นผู้อนุมัติให้แจ้งข้อหาเพ่ือดําเนินคดี
ตามมาตรานี้ และเมื่อดําเนินการตามท่ีได้รับอนุมัติแล้ว ให้พนักงานสอบสวนรายงานให้เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทราบทันที 

การขออนุมัติ การอนุมัติ และการรายงานตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”  

 
มาตรา ๘  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๑๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา

คดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 
“มาตรา ๑๕/๑  ในกรณีที่ตามคําพิพากษา จําเลยต้องรับโทษจําคุก 

หรือโทษสถานที่หนักกว่าน้ันและจําเลยไม่ได้ถูกคุมขัง จําเลยจะย่ืนอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตน 
ต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะย่ืนอุทธรณ์ มิฉะน้ันให้ศาลมคีําสั่งไม่รับอุทธรณ์  ทั้งน้ี ประธานศาลฎีกา 
อาจออกระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแสดงตน 
ของจําเลยก็ได้ 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่จําเลยได้รับการรอการลงโทษจําคุก  
หรือรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาครบถ้วนแล้ว” 

 
มาตรา ๙  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 

คดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 
“มาตรา ๑๙/๑  ให้นําความในมาตรา ๑๕/๑ มาใช้บังคับกับการย่ืนคําขออนุญาตฎีกา

และการฎีกาโดยอนุโลม” 
 
มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกหมวด ๕ การบังคับโทษปรับ มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ

วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 

……………………………………. 
นายกรัฐมนตร ี

 


