
 
 

พระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ  (ฉบับที ่ ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๗  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เป็นปทีี่  ๖  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    
เพ่ือก าหนดหน้าที่และอ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนพิจารณาคดียาเสพติดซึ่งสอดคล้องกับ  
หลักนิติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้  
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม 
ของรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๘๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓  และมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดียาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓ บทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาใดซึ่งพระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ   
ให้น าบทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชน 
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและ  
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  หรือกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร  มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัด 
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๔ ห้ามมิให้น าบทบัญญัติในหมวด  ๓  วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น  และหมวด  ๔   
อุทธรณ์และฎีกา  แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่คดีเยาวชนและครอบครัว   ตามกฎหมายว่าด้วย 
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “ยาเสพติด”  “กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด”  
“ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด”  และ  “เจ้าพนักงาน”  ในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
คดียาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““ยาเสพติด”  หมายความว่า  ยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 
“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด”  หมายความว่า  ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
“ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด”  หมายความว่า  ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย 

ยาเสพติด 
“เจ้าพนักงาน”  หมายความว่า  เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  และพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 
มาตรา ๕ ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า  “คณะกรรมการ  ป.ป.ส.”  “กรรมการ  ป.ป.ส.”  

และ  “เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.”  ระหว่างบทนิยามค าว่า  “ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด”  และค าว่า   
“เจ้าพนักงาน”  ในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



““คณะกรรมการ  ป.ป.ส.”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 

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

“เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.”  หมายความว่า  เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด” 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด  

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

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจออกระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา   
และนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  มีอ านาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
ทั้งนี้  ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของตน 

กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
มาตรา ๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๒/๑  หน้าที่และอ านาจของกรรมการ  ป.ป.ส.  

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  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 
หน้าทีแ่ละอ านาจของกรรมการ  ป.ป.ส. 

เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
รองเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  และเจ้าพนกังาน  ป.ป.ส. 
 
 

มาตรา ๑๑/๑ เพ่ือด าเนินการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
ให้กรรมการ  ป.ป.ส.  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  รองเลขาธิการ

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  และเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  มีหน้าที่และอ านาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ  เพ่ือตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่า 
มียาเสพติด  หรือมีบุคคลซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลบซ่อนอยู่   
หรือมีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิด  หรือได้มาโดยการกระท าความผิด  หรือได้ใช้หรือจะใช้ใน 
การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้  ประกอบกับมีเหตุอันควร 
เชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้  บุคคลนั้นจะหลบหนีไป  หรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย   
ซุกซ่อน  ท าลาย  หรือท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(๒) ค้นบุคคลหรือยานพาหนะใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ค้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(๔) จับกุมบุคคลใด ๆ  ที่กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
(๕) ยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ ได้ใช้หรือ 

จะใช้ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  หรือที่ได้รับมาจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด   
หรือที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 

(๖) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท า
ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นกรณีเร่งด่วน  ก่อนด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน  แล้วรายงาน 
ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในเจ็ดวันเพ่ือด าเนินการตาม  (๗)  ต่อไป 

(๗) ตรวจสอบทรัพย์สิน  ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 
ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดหรือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
มอบหมาย  แล้วแต่กรณี 

(๘) สอบสวนผู้ต้องหาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
(๙) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ  หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการใด ๆ  มาให้

ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชี  ข้อมูล  เอกสาร  หรือวัตถุใด ๆ  มาเพ่ือตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา  
การใช้อ านาจตามวรรคหนึ่ง  (๑)  ให้เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ผู้ค้นปฏิบัติตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  ก าหนด  และแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้น  รายงานเหตุผล  และ 
ผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  และบันทึกเหตุอั นควรสงสัยตามสมควร   

้หนา   ๘๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



และเหตุอันควรเชื่อที่ท าให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถาน  หรือสถานที่ค้น  
แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่  ณ  ที่นั้น  ให้เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ผู้ค้นส่งมอบส าเนาหนังสือนั้นให้แก่ 
ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระท าได้  และหากเป็นการเข้าค้นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตก   
เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นข้าราชการพลเรือนต าแหน่งประเภทบริหาร   
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ  ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการขึ้นไป  ต าแหน่งประเภททั่วไป  
ระดับอาวุโสขึ้นไป  หรือข้าราชการต ารวจต าแหน่งตั้งแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือข้าราชการ  
ทหารต าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ต าแหน่งใดหรือระดับใดจะมีหน้าที่และอ านาจตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนด าเนินการ  ให้เป็นไป
ตามที่ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก าหนดด้วยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการ  ป.ป.ส.  โดยท าเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ผู้ได้รับมอบหมายนั้น 

เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ผู้ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง   ต้องแสดงเอกสารมอบหมายนั้น 
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง 

ในการปฏิบัติการตามมาตรานี้  ให้กรรมการ  ป.ป.ส.  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด  รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
และเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดท ารายงานผลการปฏิบัติ  
ตามมาตรานี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี   โดยให้รายงานข้อเท็จจริง   
ปัญหาอุปสรรค  ปริมาณการปฏิบัติงานตามงบประมาณและกองทุนประจ าปี  และผลสัมฤทธิ์ของ  
การปฏิบัติงานโดยละเอียด  เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานดังกล่าวพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี 
ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

มาตรา ๑๑/๒ ในกรณีจ าเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเสพยาเสพติด 
ในเคหสถาน  สถานที่ใด ๆ  หรือยานพาหนะ  ให้กรรมการ  ป.ป.ส. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด  รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  และเจ้าพนักงาน   
ป.ป.ส.  มีอ านาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น  
มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ 
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วิธีการตรวจหรือทดสอบตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา ๑๑/๓ ในกรณีที่มีการยึดยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น   
ไม่ว่าจะมีการฟ้องคดีต่อศาลหรือไม่ก็ตาม  เมื่อได้มีการตรวจพิสูจน์ชนิดและปริมาณแล้วว่าเป็นยาเสพติด   
โดยบันทึกรายงานการตรวจพิสูจน์ไว้และให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๑  ประเภท  ๒  หรือประเภท  ๓  หรือวัตถุออกฤทธิ ์
ที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์  ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายท าลาย 
หรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

(๒) กรณีที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๔  หรือประเภท  ๕  หรือสารระเหยที่เหลือจาก
การตรวจพิสูจน์  ให้พนักงานสอบสวนท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

(๓) ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์  หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ยึดไว้   
ให้สถานตรวจพิสูจน์คืนพนักงานสอบสวน 

การตรวจรับ  การเก็บรักษา  การท าลาย  การน าไปใช้ประโยชน์  และการรายงาน  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑/๔ ในการปฏิบัติหน้ าที่ของเจ้ าพนักงาน  ป .ป .ส .   ตามมาตรา  ๑๑/๑   
หรือมาตรา  ๑๑/๒  ถ้าเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ได้ขอให้บุคคลใดช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่  ให้บุคคลนั้น 
มีอ านาจช่วยการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ได้ 

มาตรา ๑๑/๕ ในกรณีจ าเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใด 
ซึ่งส่งทางไปรษณีย์  โทรศัพท์  โทรสาร  คอมพิวเตอร์  เครื่องมอื  หรืออุปกรณใ์นการสื่อสาร  สื่ออิเล็กทรอนกิส์   
หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด  ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพ่ือประโยชน์ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด  เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ซึ่งได้รับอนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดเป็นหนังสือจะยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลอาญา  เพ่ือมีค าสั่งอนุญาตให้เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.   
ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ศาลพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใด
ประกอบกับเหตุผลและความจ าเป็น  ดังต่อไปนี้  

(๑) มีเหตุอันควรเชื่อได้วา่มีการกระท าความผิดหรือจะมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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(๒) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว  

(๓) ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้  
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ศาลสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน  โดยก าหนดเงื่อนไขใด ๆ   

ก็ได้  และให้ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารในสิ่งสื่อสารตามค าสั่งดังกล่าวจะต้องให้ความร่วมมือเพ่ือให้ 
เป็นไปตามความในมาตรานี้ภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด  ภายหลังที่มีค าสั่งอนุญาต  หากปรากฏ  
ข้อเท็จจริงว่าเหตุผลความจ าเป็นไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป  ให้ศาลมีอ านาจ  
เปลี่ยนแปลงค าสั่งอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร 

เมื่อเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ได้ด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว  ให้รายงานการด าเนินการ  
ให้ศาลทราบ  

บรรดาข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง  ให้เก็บรักษาและใช้ประโยชน์ในการสืบสวนและ  
ใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีเท่านั้น  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  ก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑/๖ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการตามมาตรา  ๑๑/๑  ให้ถือว่ากรรมการ  ป.ป.ส.   
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด  และเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอ านาจตามมาตรา  ๑๑/๑  (๔)   
มีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ได้ทั่วราชอาณาจักร  และให้มีอ านาจควบคุมผู้ถูกจับตามมาตรา  ๑๑/๑  (๔)  ซึ่งกระท าความผิดร้ายแรง 
เกี่ยวกับยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดไว้เพ่ือท าการสืบสวนสอบสวนได้เปน็เวลาไมเ่กินสามวนั  
เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อนนั้นตามที่จะเห็นสมควร  ให้ส่งตัวผู้ถูกจับไปยังพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือด าเนินการต่อไป  ทั้งนี้  โดยมิให้ถือว่าการควบคุม 
ผู้ถูกจับดังกล่าว  เป็นการควบคุมของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

การควบคุมผู้ถูกจับตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  ก าหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑/๗ การแจ้งข้อหาแก่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา  ๑๒๕  หรือมาตรา  ๑๒๗   
แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด  ต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดหรือผู้ที่ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมอบหมาย  เว้นแต่ 
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กรณีที่พนักงานสอบสวนส่งส านวนให้พนักงานอัยการเพ่ือฟ้องคดีแล้วพนักงานอัยการเห็นควรแจ้งข้อหา 
แก่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา  ๑๒๕  หรือมาตรา  ๑๒๗  แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดเพ่ิมเติม   
ให้พนักงานอัยการเป็นผู้อนุมัติให้แจ้งข้อหาเพ่ือด าเนินคดีตามมาตรานี้  และเมื่อด าเนินการตามที่ได้รับ  
อนุมัติแล้ว  ให้พนักงานสอบสวนรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ทราบทันที 

การขออนุมัติ  การอนุมัติ  และการรายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง”  

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
คดียาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๕/๑ ในกรณีที่ตามค าพิพากษาจ าเลยต้องรับโทษจ าคุกหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น
และจ าเลยไม่ได้ถูกคุมขัง  จ าเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์  
มิฉะนั้นให้ศาลมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์  ทั้งนี้  ประธานศาลฎีกาอาจออกระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการแสดงตนของจ าเลยก็ได้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่จ าเลยได้รับการรอการลงโทษจ าคุก  หรือรับโทษจ าคุก 
ตามค าพิพากษาครบถ้วนแล้ว” 

มาตรา ๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
คดียาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๙/๑ ให้น าความในมาตรา  ๑๕/๑  มาใช้บังคับกับการยื่นค าขออนุญาตฎีกาและ 
การฎีกาโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกหมวด  ๕  การบังคับโทษปรับ  มาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มีการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมาย 
เกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือจัดท าประมวลกฎหมายยาเสพติด  ท าให้ต้องมีการยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ   
และในประมวลกฎหมายยาเสพติดนี้ได้ก าหนดเฉพาะบทบัญญัติของกฎหมายสารบัญญัติเท่านั้น  ส าหรับ 
บทบัญญัติของกฎหมายวิธีสบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด  และเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับ  
ยาเสพติดที่ถูกยึดไว้ตามกฎหมายซึ่งเดิมเคยก าหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น  สมควรน ามารวม  
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดและปรับปรุงบทบัญญัติบางประการให้เหมาะกับ 
สภาพการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด   
อีกทั้งก าหนดบทบัญญัติเรื่องการแสดงตนของจ าเลยต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์  การยื่นค าขอ  
อนุญาตฎีกาและการฎีกาให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา  จึงจ าเป็นต้องตรา 
พระราชบัญญัตินี้ 
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