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เป็นปีที่ 57 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 237 และมาตรา 238 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 

2545” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป เว้นแต่บทบัญญัติหมวด 3 จะให้ใช้บังคับเมื่อใด ในท้องที่ใด ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ทั้งนี้
ให้ใช้บังคับทั่วราชอาณาจักรภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 

  

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119/ตอนที่ 96 ก/หน้า 26/30 กันยายน 2545 

 



มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและยาเสพ

ติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

“ติดยาเสพติด” หมายความว่า เสพยาเสพติดเป็นประจ าติดต่อกัน และตกอยู่ในสภาพที่
จ าเป็นต้องพ่ึงยาเสพติดนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ 

“ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” หมายความว่า การกระท าใด ๆ อันเป็นการบ าบัดการติดยา
เสพติดและฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด รวมตลอดถึงการรักษาสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ซึ่ง
เสพยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไม่เสี่ยงต่อการเป็นผู้ติดยาเสพติด 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

 

  
มาตรา 6  ให้มีคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง

ยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อัยการสูงสุด เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการ
ปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ อธิบดีกรม
ประชาสงเคราะห์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรม
สุขภาพจิต เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสี่คน โดยในจ านวนนี้ให้เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและมีประสบการณ์การท างานโดยตรงกับผู้ติดยาเสพติดอย่างน้อยสอง
คนเป็นกรรมการ และให้อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการจะแต่งตั้งข้าราชการในกรมคุมประพฤติไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  



มาตรา 7  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) เสนอแนะรัฐมนตรีในการประกาศเกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 14 

และมาตรา 16 

(3) แต่งตั้งและถอดถอนอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(4) วางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 13 

(5) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการก าหนดสถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัว 

(6) วางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการส่งตัวผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไปยังพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการ 

(7) วางระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมและการย้ายตัวผู้ต้องหาในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(8) วางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว 

(9) วางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจสอบและติดตามผลการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว 

(10) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าวินิจฉัยหรือค าสั่งของคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดตามมาตรา 38 

(11) วางระเบียบเกี่ยวกับการเยี่ยมและการติดต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(12) วางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ในการลดและการขยายระยะเวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด 

(13) วางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อ
คณะกรรมการ และวิธีการรายงานผลการตรวจพิสูจน์ รวมทั้งผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการ 

(14) วางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
เงื่อนไข และข้อบังคับตามมาตรา 32 

(15) วางระเบียบอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 



(16) พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย และปฏิบัติการอ่ืนใดที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

  
มาตรา 8  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี กรรมการซึ่งพ้นจาก

ต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
  
มาตรา 9  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) รัฐมนตรีให้ออก 

(4) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(6) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นขึ้นเป็นกรรมการแทนได้ 
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่งไม่

ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้น 

  
มาตรา 10  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา 11  คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน

คณะกรรมการก็ได้ และให้น าความในมาตรา 9 และมาตรา 10 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 12  ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานคณะอนุกรรมการ แพทย์



หนึ่งคน นักจิตวิทยาหนึ่งคน นักสังคมสงเคราะห์หนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหน ดใน
กฎกระทรวงไม่เกินสองคนเป็นอนุกรรมการ และให้ผู้แทนกรมคุมประพฤติหนึ่งคนเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

แพทย์ตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาแต่งตั้งจากจิตแพทย์ ถ้าไม่อาจแต่งตั้งจิตแพทย์ให้แต่งตั้งจาก
แพทย์อ่ืนที่เหมาะสม 

จ านวนคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะมีกี่คณะ ให้คณะกรรมการพิจารณา
แต่งตั้งโดยค านึงถึงปริมาณคดีเก่ียวกับยาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่นั้น 

อนุกรรมการที่ไม่ได้เป็นข้าราชการประจ าศูนย์ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้น าความในมาตรา 9 และมาตรา 10 มาใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดโดยอนุโลม 

  
มาตรา 13  คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) พิจารณาวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติดหรือไม่ 
(2) ติดตามดูแลการควบคุมตัวผู้ต้องหาในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด

ยาเสพติดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

(3) พิจารณาย้ายตัวผู้เข้ารับการบ าบัดการติดยาเสพติดหรือเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดจากสถานบ าบัดหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง รวมทั้งพิจารณาลดหรือ
ขยายระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(4) พิจารณาอนุญาตให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ได้รับการปล่อยชั่วคราว 

(5) แจ้งผลการตรวจพิสูจน์หรือผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อคณะกรรมการ พนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี 

(6) พิจารณาแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแก่ผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด
ในฐานความผิดที่ระบุไว้ในมาตรา 19 

(7) ติดตามดูแลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดในเขตอ านาจของตนให้เป็นไปตามแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(8) พิจารณาผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 33 

(9) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับวิธีการตรวจพิสูจน์ และวิธีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด 



(10) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(11) พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาตาม (1) (3) (6) และ (8) ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

  
หมวด 2 

สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

 

  
มาตรา 14  เพ่ือประโยชน์แก่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้รัฐมนตรีมีอ านาจจัดตั้งและ

ยุบเลิกศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นสถานพยาบาลตามประมวลกฎหมายอาญา 

ให้ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 

  
มาตรา 15  ประกาศจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดเขตของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ชัดเจนโดยมีแผนที่แสดงเขตดังกล่าวไว้

ท้ายประกาศด้วย 

(2) ก าหนดท้องที่ท่ีอยู่ในเขตอ านาจของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม (1) 
  
มาตรา 16  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนแปลง

เขตของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 15 (1) หรือเปลี่ยนแปลงท้องที่ที่อยู่ในเขตอ านาจของศูนย์
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 15 (2) ก็ได้ 

การเปลี่ยนแปลงเขตของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามวรรคหนึ่ง ให้มีแผนที่แสดงเขต
เดิมของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและเขตที่เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนไว้ท้ายประกาศด้วย 

  
มาตรา 17  ในศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแต่ละแห่ง ให้มีผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดและมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่ได้รับตัวมาตามมาตรา 
19 



(2) ควบคุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไว้ใน
ระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และดูแลให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข และข้อบังคับต่าง ๆ 

(3) ด าเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดตามระเบียบที่ก าหนด 

(4) ติดตามผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว 

(5) จัดท ารายงานผลการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด รวมทั้งผลการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเสนอต่อคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(6) ออกข้อบังคับของศูนย์ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
มอบหมาย 

  
มาตรา 18  ในกรณีที่เห็นสมควร ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้

สถานพยาบาล สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานที่ของราชการ หรือสถานที่อ่ืนใดเป็นสถานที่เพ่ือการ
ตรวจพิสูจน์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัว นอกเหนือจากศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอ านาจก าหนดให้ผู้ควบคุมสถานที่
นั้นมีอ านาจหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด เช่นเดียวกับผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 17 
ได้ตามท่ีเห็นเหมาะสมกับสถานที่ดังกล่าว 

 

หมวด 3 

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

 

  
มาตรา 19  ผู้ใดต้องหาว่ากระท าความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและ

มีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย หรือเสพและจ าหน่ายยาเสพติดตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง ถ้าไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐาน อ่ืนซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษ
จ าคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล ให้พนักงานสอบสวนน าตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในสี่
สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้นมาถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวน เพ่ือให้ศาลพิจารณามีค าสั่งให้ส่งตัวผู้



นั้นไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนที่เกิดจากตัวผู้ต้องหา
นั้นเอง หรือจากพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งท าให้ไม่อาจน าตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ต้องหามีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ให้พนักงานสอบสวนน า
ตัวส่งศาลเพ่ือมีค าสั่งให้ตรวจพิสูจน์ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้นมาถึงที่ท าการของพนักงาน
สอบสวน 

การส่งไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด ให้ศาลพิจารณาส่งตัวไปควบคุมเพ่ือตรวจ
พิสูจน์ที่ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือ
การควบคุมตัวตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยค านึงถึงอายุ เพศ และลักษณะเฉพาะบุคคลประกอบด้วย แล้ว
ให้ศาลแจ้งคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทราบ 

ในระหว่างการตรวจพิสูจน์และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้พนักงานสอบสวนด าเนิน
กระบวนการสอบสวนคดีต่อไป และเม่ือสอบสวนเสร็จให้ส่งส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการโดยไม่ต้องส่ง
ผู้ต้องหาไปด้วย และแจ้งให้ทราบว่าผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ ณ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพ่ือ
การตรวจพิสูจน์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวอย่างแห่งใด 

ในระหว่างที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่
ต้องด าเนินการฝากขังหรือขอผัดฟ้องตามกฎหมาย 

  
มาตรา 20  ถ้าปรากฏว่าผู้ต้องหาผู้ใดเสพยาเสพติดก่อน ขณะ หรือภายหลังที่ถูกจับกุมเพ่ือให้

ตนเองได้รับการส่งตัวไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและไม่ต้องถูกด าเนินคดีในข้อหาฐานเสพและมีไว้ใน
ครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย หรือเสพและจ าหน่ายยาเสพติด ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแจ้งให้
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี มารับตัวผู้นั้นไปเพ่ือด าเนินคดีต่อไปตามกฎหมาย 

ในระหว่างที่รอพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมารับตัวผู้ต้องหาไปเพ่ือด าเนินคดีให้
สถานที่ที่รับผู้ต้องหาไว้ตรวจพิสูจน์หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอ านาจควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้เท่าที่
จ าเป็น  ทั้งนี้ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี มารับตัวผู้ต้องหาไปในทันทีที่สามารถกระท า
ได ้

  
มาตรา 21  ในการตรวจพิสูจน์ผู้ต้องหาตามมาตรา 19 ให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด

ยาเสพติดด าเนินการให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกประวัติ พฤติกรรมในการกระท าความผิด ตลอดจน
สภาพแวดล้อมทั้งปวงของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด 



การตรวจพิสูจน์ให้กระท าให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับตัวผู้นั้นไว้ในสถานที่ที่ตรวจ
พิสูจน์ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจสั่งให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน
สามสิบวัน 

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจพิสูจน์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 22  ในกรณีที่คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการ

ตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด ให้จัดให้มีแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และให้แจ้งผลการตรวจ
พิสูจน์ให้พนักงานอัยการทราบ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้พนักงานอัยการมีค าสั่งชะลอการฟ้องไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้ง
ผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 33 

ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าผู้ต้องหาซึ่งได้รับแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งไม่มีสิทธิ
ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานอัยการด าเนินคดีต่อไปและแจ้งผลให้
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทราบ 

ถ้าผลการตรวจพิสูจน์ไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหาเป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด ให้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายงานผลการตรวจพิสูจน์ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณา
ด าเนินคดีต่อไปตามกฎหมาย 

ในกรณีที่ต้องส่งตัวผู้ต้องหาคืนให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพ่ือด าเนินคดีต่อไปให้น า
บทบัญญัติมาตรา 20 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 23  ในการจัดท าแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 22 ให้ก าหนด

สถานที่และวิธีการส าหรับฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด โดยค านึงถึงอายุ เพศ ประวัติ พฤติกรรมในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจน
สภาพแวดล้อมทั้งปวงของผู้นั้นประกอบด้วย 

การก าหนดสถานที่ส าหรับฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามวรรคหนึ่ง อาจก าหนดเป็นศูนย์
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือสถานที่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดจาก
สถานพยาบาล สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานที่ของราชการ หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควรก็ได้ 

การก าหนดวิธีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ก าหนดโดยค านึงถึงวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีที่จ าเป็นต้องควบคุมตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างเข้มงวด ให้ส่ง

ตัวผู้นั้นเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือสถานที่ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีระบบการควบคุมมิให้หลบหนี 



(2) ในกรณีที่ไม่จ าเป็นต้องควบคุมตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างเข้มงวด ให้
ส่งตัวผู้นั้นเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานที่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามความเหมาะสม
และก าหนดเงื่อนไขให้ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องอยู่ภายในเขตที่ก าหนดในระหว่างการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(3) ในกรณีที่ไม่จ าเป็นต้องควบคุมตัวผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อาจก าหนดให้ผู้
เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องปฏิบัติด้วยวิธีการอ่ืนใดภายใต้การดูแลของพนักงานคุมประพฤติก็ได้ 

(4) ในระหว่างการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจก าหนดให้ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดฝึกอาชีพ ท างานบริการสังคม หรือให้ด าเนินการอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพ่ือให้มีความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิตโดยห่างไกลจากยาเสพติด 

  
มาตรา 24  ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังจากที่ศาลมีค าสั่งตามมาตรา 19 ว่าผู้เข้ารับการ

ตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นต้องหาหรือถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนซึ่งเป็น
ความผิดที่มีโทษจ าคุกหรือต้องค าพิพากษาให้จ าคุก ให้ศาลพิจารณามีค าสั่งให้ส่งตัวผู้นั้นไปยังพนักงานสอบสวน
เพ่ือด าเนินคดีต่อไป 

  
มาตรา 25  ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องอยู่รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา

เสพติดตามแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

ในกรณีที่ปรากฏว่าผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ ให้คณะอนุกรรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพิจารณาขยายระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดออกไปอีกได้ 

ในระหว่างการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จะพิจารณาลดระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

การขยายและการลดระยะเวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะกระท ากี่ครั้งก็ได้ แต่การ
ขยายระยะเวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครั้งหนึ่งต้องไม่เกินหกเดือน และรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน
สามปีนับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

  
มาตรา 26  ในกรณีที่มีเหตุสมควร คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจ

พิจารณาปล่อยชั่วคราวส าหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 



มาตรา 27  ในกรณีที่ผู้ต้องหามีภูมิล าเนาซึ่งไม่สะดวกต่อการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดในศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือการควบคุมตัวผู้
นั้น เมื่อคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจากผู้ต้องหา อาจมีค าสั่ง
ให้ย้ายผู้นั้นไปเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือการควบคุมที่สถานที่แห่งอ่ืนได้ แต่ต้องปรากฏว่าการ
ย้ายดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้นั้นด้วย 

  
มาตรา 28  การที่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดถูก

ควบคุมตัวในลักษณะเดียวกับถูกคุมขังให้ถือว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด แล้วแต่กรณี เป็นผู้ถูกคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในกรณีที่มีการหลบหนีจากการควบคุมของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพ่ือการ
ตรวจพิสูจน์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวผู้นั้น มิให้นับระยะเวลาที่ผู้นั้นเข้ารับการตรวจ
พิสูจน์หรือเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมาแล้วจนถึงวันหลบหนีเข้าในก าหนดระยะเวลาการคุมขัง 

  
มาตรา 29  ในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ถ้าผู้เข้ารับการ

ตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดหลบหนีจากการควบคุมหรือหลบหนีออกนอกเขต
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติ ดยาเสพติด หรือการ
ควบคุมตัวผู้นั้น ให้ถือว่าผู้นั้นหนีการคุมขังตามมาตรา 190 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบทันที ในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกติดตามจับกุมผู้นั้นได้ด้วย 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดและโทษตามมาตรา 190 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา มิให้น ามาใช้บังคับกับผู้ที่มีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา 32 วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ในการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมี
อ านาจเปรียบเทียบคดีได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 30  ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องปฏิบัติ

ตามระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดก าหนด 
รวมทั้งข้อบังคับของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด หรือการควบคุมตัวผู้นั้นโดยเคร่งครัด 

 

มาตรา 31  ในกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่ง
ได้รับการปล่อยชั่วคราวไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนระเบียบ เงื่อนไข หรือข้อบังคับที่ก าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จับ



ตัวผู้นั้นกลับเข้าไว้ในศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด หรือการควบคุมตัวได้โดยมิต้องมีหมาย 

  
มาตรา 32  ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดฝ่าฝืน

มาตรา 30 ให้ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ควบคุมสถานที่ที่รับตัวผู้นั้นไว้มีอ านาจลงโทษ
สถานหนึ่งหรือหลายสถาน ดังต่อไปนี้ 

(1) ภาคทัณฑ์ 

(2) ตัดการอนุญาตให้รับการเยี่ยมหรือการติดต่อไม่เกินสามเดือน 

(3) จัดให้อยู่เดี่ยวครั้งละไม่เกินสิบวัน 

ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการลงโทษบุคคลตามวรรคหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ให้
น ามาตรการลงทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวมาใช้บังคบัโดยอนุโลม 

  
มาตรา 33  เมื่อคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามที่ก าหนดในแผนการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่พอใจแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากความผิด
ที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา 19 และให้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีค าสั่งให้ปล่อยตัวผู้นั้นไป 
แล้วแจ้งผลให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซึ่งยังด าเนินคดีอยู่ทราบ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดแม้จะได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดจนครบก าหนดเวลาตามมาตรา 25 แล้ว แต่ผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ ให้
คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายงานความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ 
แล้วแต่กรณี เพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินคดีผู้นั้นต่อไป และให้น าความในมาตรา 22 วรรคสี่ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

  
มาตรา 34  ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้ต้องหาที่ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

แล้วตามมาตรา 33 วรรคสอง ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดหรือจะ
ไม่ลงโทษเลยก็ได้  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงระยะเวลาที่ผู้นั้นได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้ว 

 

มาตรา 35  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 



หมวด 4 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

  
มาตรา 36  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ เพ่ือตรวจค้นและจับตัวผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ฝ่าฝืนมาตรา 29 หรือมาตรา 31 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่าบุคคลดังกล่าว
หลบซ่อนอยู่ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ บุคคลนั้นจะหลบหนีไป 

(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมาให้ถ้อยค า ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานใดมาเพ่ือการ
ตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติการตามมาตรา 17 

(3) สอบปากค าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือบุคคล
อ่ืนใดที่สามารถให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีตามที่ระบุไว้ในมาตรา 17 

(4) สั่งหรือจัดให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรับการ
ตรวจหรือทดสอบว่ามียาเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ต าแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอ านาจตามที่ได้ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทั้งหมด
หรือแต่บางส่วน หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนด าเนินการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดโดย
ระบุไว้ในบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายนั้น 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

  
มาตรา 37  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

  
หมวด 5 

การอุทธรณ์ 
 

  
มาตรา 38  ในกรณีที่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีค าวินิจฉัยตามมาตรา 22 

ว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์นั้นเสพหรือติดยาเสพติด หรือมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้



เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดชั่วคราวตามมาตรา 26 หรือมีค าสั่งขยายระยะเวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดออกไปอีกตามมาตรา 25 ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการภายในสิบสี่วันนับ
แต่วันที่ได้รับทราบค าวินิจฉัยหรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งย่อมไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 39  หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

  
มาตรา 40  ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1) แจ้งให้ผู้อุทธรณ์มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมา

ประกอบการพิจารณา 

(2) มีหนังสือเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมา
ประกอบการพิจารณา 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานตามค าสั่งของ
คณะกรรมการตาม (1) โดยมิได้แจ้งเหตุขัดข้องเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง
ของคณะกรรมการ ให้ถือว่าผู้อุทธรณ์ไม่ประสงค์จะมาให้ถ้อยค าหรือส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานเพ่ิมเติม 
และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อไปตามที่เห็นสมควร 

หนังสือเรียกมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานตาม (2) ต้องระบุด้วยว่าจะ
ให้มาให้ถ้อยค าหรือส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานในเรื่องใด 

  
หมวด 6 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 41  ผู้ใดน าข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานใดอันเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ได้มาจาก

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติตามหน้าที่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี หรือได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 



ผู้ใดได้มาหรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่ง แล้วเปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่อาจเปิดเผยได้ตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา 42  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 36 (2) หรือไม่อ านวย

ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 36 วรรคสาม หรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการตาม
มาตรา 40 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 43  ความผิดตามมาตรา 42 คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบได้และในการนี้

คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด าเนินการเปรียบเทียบได้ ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

เมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ด าเนินคดีต่อไป 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พันต ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัญหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดให้โทษ 
ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งโดยหลักการแล้วผู้เสพยาเสพติดมีสภาพเป็นผู้ป่วยอย่างหนึ่ง มิใช่อาชญากร
ปกติ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดจึงสมควรกระท าให้กว้างขวาง และโดยที่ผู้เสพยาเสพติดจ านวนหนึ่ง
ถูกบังคับให้เป็นผู้จ าหน่ายยาเสพติดเพ่ือแลกกับการได้ยาเสพติดไปเสพด้วย สมควรขยายขอบเขตของการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ครอบคลุมถึงผู้เสพและมีไว้ในครอบครอง ผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 
และผู้เสพและจ าหน่ายยาเสพติดจ านวนเล็กน้อยด้วย นอกจากนั้นเนื่องจากบุคคลซึ่งติดหรือเสพยาเสพติดมีจ านวน
มากและเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ สมควรขยายสถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติด และ
สถานที่เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพราะนอกจากมีหน่วยงานของกระทรวง
ยุติธรรมแล้วยังมีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และหน่วยงานเอกชนที่มีขีดความสามารถเข้ามาร่วมในการตรวจพิสูจน์การ



เสพหรือการติดยาเสพติดและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น สถานที่ของหน่วยงานในราชการ
ทหาร เขต อ าเภอ และก่ิงอ าเภอ สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลของเอกชนหรือหน่วยงาน
อ่ืน ซึ่งสมควรรวมทรัพยากรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


