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พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศวา่ 

  

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ด้วยการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

  

พระราชบญัญตัินีม้ีบทบญัญตัิบางประการเก่ียวกบัการจํากดัสทิธิและเสรีภาพของบคุคลซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกบั

มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิให้กระทําได้โดย

อาศยัอํานาจตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึน้ไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดงัตอ่ไปนี ้

  

มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกวา่ “พระราชบญัญตัิฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕” 

  

มาตรา ๒ พระราชบญัญตัินีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป เว้นแตบ่ทบญัญตัิ

หมวด ๓ จะให้ใช้บงัคบัเมื่อใด ในท้องท่ีใด ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานเุบกษา แตท่ัง้นีใ้ห้ใช้บงัคบัทัว่ราชอาณาจกัร

ภายในระยะเวลาไมเ่กินหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั 

  

มาตรา ๓ ให้ยกเลกิพระราชบญัญตัิฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ 

  

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตัินี ้
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“ยาเสพติด” หมายความวา่ ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายวา่ด้วยยาเสพติดให้โทษและยาเสพติดตามกฎหมายวา่ด้วย

การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

“ติดยาเสพติด” หมายความวา่ เสพยาเสพติดเป็นประจําติดตอ่กนั และตกอยูใ่นสภาพท่ีจําเป็นต้องพึง่ยาเสพตดินัน้ โดย

สามารถตรวจพบสภาพเช่นวา่นัน้ได้ตามหลกัวิชาการ 

“ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” หมายความวา่ การกระทําใดๆ อนัเป็นการบําบดัการติดยาเสพตดิและฟืน้ฟสูภาพ

ร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด รวมตลอดถึงการรักษาสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ซึง่เสพยาเสพตดิให้กลบัคืนสู่

สภาพปกติโดยไมเ่สีย่งตอ่การเป็นผู้ติดยาเสพติด 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

“พนกังานเจ้าหน้าท่ี” หมายความวา่ ผู้ อํานวยการศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิหรือผู้ซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้ให้

ปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี ้

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้

  

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยตุิธรรมรักษาการตามพระราชบญัญตัินีแ้ละให้มีอํานาจแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ี 

กบัออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี ้

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ 

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ ประกอบด้วยปลดักระทรวงยตุธิรรมเป็นประธานกรรมการ 

ปลดักระทรวงศกึษาธิการ ปลดักระทรวงสาธารณสขุ ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ ผู้บญัชาการตาํรวจแหง่ชาติ อยัการสงูสดุ 

เลขาธิการสาํนกังานศาลยตุิธรรม อธิบดีกรมการจดัหางาน อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพฒันาชมุชน อธิบดี

กรมการแพทย์ อธิบดีกรมควบคมุโรคติดตอ่ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ อธิบดีกรมพฒันาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรม

ราชทณัฑ์ อธิบดกีรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดกีรมสขุภาพจิต เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ

ติด เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ทรงคณุวฒุซิึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้อีกไมเ่กินสีค่น โดยในจํานวนนีใ้ห้เป็น

ผู้แทนองค์กรเอกชนซึง่ปฏิบตัิงานด้านการป้องกนัหรือฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิและมีประสบการณ์การทํางาน

โดยตรงกบัผู้ตดิยาเสพตดิอยา่งน้อยสองคนเป็นกรรมการ และให้อธิบดีกรมคมุประพฤตเิป็นกรรมการและเลขานกุาร 

คณะกรรมการจะแตง่ตัง้ข้าราชการในกรมคมุประพฤติไมเ่กินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานกุารก็ได้ 

 มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เสนอแนะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการออกกฎกระทรวงตามพระราชบญัญตัินี ้
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(๒) เสนอแนะรัฐมนตรีในการประกาศเก่ียวกบัศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ 

(๓) แตง่ตัง้และถอดถอนอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติด 

(๔) วางระเบียบกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาของคณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม

มาตรา ๑๓ 

(๕) เสนอความเห็นตอ่รัฐมนตรีในการกําหนดสถานท่ีเพ่ือการตรวจพิสจูน์การฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติด หรือการ

ควบคมุตวั 

(๖) วางระเบียบกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจพิสจูน์การเสพหรือการติดยาเสพติด การฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพ

ติด และการสง่ตวัผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิไปยงัพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการ 

(๗) วางระเบียบเก่ียวกบัการควบคมุและการย้ายตวัผู้ ต้องหาในระหวา่งการตรวจพิสจูน์หรือการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยา

เสพติด 

(๘) วางระเบียบกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณาอนญุาตให้ปลอ่ยชัว่คราว 

(๙) วางระเบียบกําหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการตรวจสอบและติดตามผลการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้

ได้รับอนญุาตให้ปลอ่ยชัว่คราว 

(๑๐) พิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์คาํวินิจฉยัหรือคําสัง่ของคณะกรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติดตามมาตรา ๓๘ 

(๑๑) วางระเบียบเก่ียวกบัการเยีย่มและการติดตอ่ผู้ เข้ารับการตรวจพิสจูน์หรือผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ

ในระหวา่งการตรวจพิสจูน์หรือการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ 

(๑๒) วางระเบียบกําหนดหลกัเกณฑ์ในการลดและการขยายระยะเวลาการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ 

(๑๓) วางระเบียบกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตอ่คณะกรรมการ และ

วิธีการรายงานผลการตรวจพิสจูน์ รวมทัง้ผลการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตอ่พนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการ 

(๑๔) วางระเบียบกําหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษผู้ ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามระเบียบ เง่ือนไข และข้อบงัคบัตาม

มาตรา ๓๒ 

(๑๕) วางระเบียบอ่ืนเพ่ือปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี ้

(๑๖) พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย และปฏิบตัิการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจและหน้าท่ีของ

คณะกรรมการ 

  

มาตรา ๘ กรรมการซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้มวีาระการดาํรงตาํแหนง่สองปี กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่อาจได้รับการแตง่ตัง้อีก

ได้ 
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มาตรา ๙ กรรมการซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้พ้นจากตาํแหนง่ก่อนวาระเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออก 

(๔) เป็นคนวกิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 

(๕) เป็นบคุคลล้มละลาย 

(๖) ต้องคาํพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ 

ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากตําแหนง่ก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแตง่ตัง้ผู้ อ่ืนขึน้เป็นกรรมการแทนได้ 

ในกรณีท่ีมีการแตง่ตัง้กรรมการในระหวา่งท่ีกรรมการซึง่แตง่ตัง้ไว้แล้วยงัมีวาระอยูใ่นตําแหนง่ไมว่า่จะเป็นการแตง่ตัง้

เพ่ิมขึน้หรือแตง่ตัง้แทนตําแหนง่ท่ีวา่ง ให้ผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้นัน้อยูใ่นตําแหนง่เทา่กบัวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการซึง่แตง่ตัง้ไว้

แล้วนัน้ 

  

มาตรา ๑๐ การประชมุของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ

เป็นองค์ประชมุ 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูห่รือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่

มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ให้มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั 

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

  

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการจะแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือปฏิบตักิารอยา่งใดอยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการก็ได้ และให้นํา

ความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

  

มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในเขตพืน้ท่ีตา่งๆ ตาม

ความเหมาะสม ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงยตุิธรรมเป็นประธาน คณะอนกุรรมการ แพทย์หนึง่คน นกัจิตวิทยาหนึง่คน 

นกัสงัคมสงเคราะห์หนึง่คน และผู้ทรงคณุวฒุซิึง่มีคณุสมบตัติามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงไมเ่กินสองคนเป็นอนกุรรมการ 

และให้ผู้แทนกรมคมุประพฤติหนึง่คนเป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร 

แพทย์ตามวรรคหนึง่ให้พิจารณาแตง่ตัง้จากจิตแพทย์ ถ้าไมอ่าจแตง่ตัง้จิตแพทย์ให้แตง่ตัง้จากแพทย์อ่ืนท่ีเหมาะสม 
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จํานวนคณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิจะมีก่ีคณะ ให้คณะกรรมการพิจารณาแตง่ตัง้โดยคาํนงึถึง

ปริมาณคดเีก่ียวกบัยาเสพติดท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีนัน้ 

อนกุรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นข้าราชการประจําศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติด ให้ได้รับคา่ตอบแทนตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

ให้นําความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บงัคบักบัคณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติดโดยอนโุลม 

มาตรา ๑๓ คณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิมีอํานาจและหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) พิจารณาวินิจฉยัวา่ผู้ เข้ารับการตรวจพิสจูน์เป็นผู้ เสพหรือติดยาเสพติดหรือไม ่

(๒) ตดิตามดแูลการควบคมุตวัผู้ต้องหาในระหวา่งการตรวจพิสจูน์หรือการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๓) พิจารณาย้ายตวัผู้เข้ารับการบําบดัการติดยาเสพติดหรือเข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากสถานบําบดั

หรือฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแหง่หนึง่ไปยงัอีกแหง่หนึง่ รวมทัง้พิจารณาลดหรือขยายระยะเวลาการฟืน้ฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ 

(๔) พิจารณาอนญุาตให้ผู้ เข้ารับการตรวจพิสจูน์หรือผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้รับการปลอ่ยชัว่คราว 

(๕) แจ้งผลการตรวจพิสจูน์หรือผลการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตอ่คณะกรรมการ พนกังานสอบสวน หรือพนกังาน

อยัการ แล้วแตก่รณี 

(๖) พิจารณาแผนการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิแก่ผู้ ต้องหาท่ีถกูกลา่วหาวา่กระทําความผิดในฐานความผิดท่ีระบไุว้

ในมาตรา ๑๙ 

(๗) ตดิตามดแูลการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิในเขตอํานาจของตน

ให้เป็นไปตามแผนการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ 

(๘) พิจารณาผลการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา ๓๓ 

(๙) เสนอแนะตอ่คณะกรรมการเก่ียวกบัวิธีการตรวจพิสจูน์ และวธีิการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติด 

(๑๐) ปฏิบตัิการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจและหน้าท่ีของคณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(๑๑) พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาตาม (๑) (๓) (๖) และ (๘) ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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หมวด ๒ 

สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ 

   

มาตรา ๑๔ เพ่ือประโยชน์แก่การฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้รัฐมนตรีมีอํานาจจดัตัง้และยบุเลกิศนูย์ฟืน้ฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

ให้ศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นสถานพยาบาลตามประมวลกฎหมายอาญา 

ให้ศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นหนว่ยงานในสงักดักรมคมุประพฤติ กระทรวงยตุิธรรม 

  

มาตรา ๑๕ ประกาศจดัตัง้ศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กําหนดเขตของศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ชดัเจนโดยมีแผนท่ีแสดงเขตดงักลา่วไว้ท้ายประกาศด้วย 

(๒) กําหนดท้องท่ีท่ีอยูใ่นเขตอํานาจของศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติดตาม (๑) 

  

มาตรา ๑๖ ในกรณีท่ีมเีหตอุนัสมควร รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปลีย่นแปลงเขตของศนูย์ฟืน้ฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิตามมาตรา ๑๕ (๑) หรือเปลีย่นแปลงท้องท่ีท่ีอยูใ่นเขตอํานาจของศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยา

เสพติดตามมาตรา ๑๕ (๒) ก็ได้ 

การเปลีย่นแปลงเขตของศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิตามวรรคหนึง่ ให้มีแผนท่ีแสดงเขตเดมิของศนูย์ฟืน้ฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิและเขตท่ีเปลีย่นแปลงให้ชดัเจนไว้ท้ายประกาศด้วย 

  

มาตรา ๑๗ ในศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิแตล่ะแหง่ ให้มผีู้ อํานวยการศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็น

ผู้บงัคบับญัชา รับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการของศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิและมีอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ตรวจพิสจูน์การเสพหรือการติดยาเสพติดของผู้ เข้ารับการตรวจพิสจูน์ท่ีได้รับตวัมาตามมาตรา ๑๙ 

(๒) ควบคมุตวัผู้ เข้ารับการตรวจพิสจูน์หรือผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิไว้ในระหวา่งการตรวจพิสจูน์หรือ

การฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และดแูลให้ผู้ เข้ารับการตรวจพิสจูน์หรือผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ

ปฏิบตัิตามระเบียบ เง่ือนไข และข้อบงัคบัตา่งๆ 

(๓) ดาํเนินการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามระเบียบท่ีกําหนด 

(๔) ตดิตามผลการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิของผู้เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึง่ได้รับอนญุาตให้

ปลอ่ยชัว่คราว 
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(๕) จดัทํารายงานผลการตรวจพิสจูน์การเสพหรือการติดยาเสพตดิ รวมทัง้ผลการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเสนอตอ่

คณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(๖) ออกข้อบงัคบัของศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิเพ่ือปฏิบตัิการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัินี ้

(๗) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมอบหมาย 

  

มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ีเห็นสมควร ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานเุบกษากําหนดให้สถานพยาบาล สถานพินิจ

และคุ้มครองเดก็และเยาวชน สถานท่ีของราชการหรือสถานท่ีอ่ืนใดเป็นสถานท่ีเพ่ือการตรวจพิสจูน์ การฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้

ติดยาเสพติด หรือการควบคมุตวั นอกเหนือจากศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ ในกรณีเชน่วา่นี ้ให้

คณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอํานาจกําหนดให้ผู้ควบคมุสถานท่ีนัน้มีอํานาจหน้าท่ีอยา่งหนึง่อยา่งใด 

เช่นเดียวกบัผู้ อํานวยการศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิตามมาตรา ๑๗ ได้ตามท่ีเห็นเหมาะสมกบัสถานท่ีดงักลา่ว 

  

หมวด ๓ 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ 

                    

มาตรา ๑๙ ผู้ใดต้องหาวา่กระทําความผิดฐานเสพยาเสพตดิ เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมไีว้ในครอบครองเพ่ือ

จําหนา่ย หรือเสพและจําหนา่ยยาเสพติดตามลกัษณะชนิด ประเภท และปริมาณท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ถ้าไมป่รากฏวา่

ต้องหาหรืออยูใ่นระหวา่งถกูดําเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนซึง่เป็นความผิดท่ีมีโทษจําคกุหรืออยูใ่นระหวา่งรับโทษจําคกุตาม

คําพิพากษาของศาล ให้พนกังานสอบสวนนําตวัผู้ ต้องหาไปศาลภายในสีส่บิแปดชัว่โมงนบัแตเ่วลาท่ีผู้ ต้องหานัน้มาถึงท่ี

ทําการของพนกังานสอบสวน เพ่ือให้ศาลพิจารณามีคาํสัง่ให้สง่ตวัผู้นัน้ไปตรวจพิสจูน์การเสพหรือการติดยาเสพติด เว้นแต่

มีเหตสุดุวิสยัหรือมีเหตจํุาเป็นอยา่งอ่ืนท่ีเกิดจากตวัผู้ ต้องหานัน้เอง หรือจากพฤติการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไปซึง่ทําให้ไมอ่าจ

นําตวัผู้ ต้องหาไปศาลภายในกําหนดเวลาดงักลา่วได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึง่ ถ้าผู้ ต้องหามีอายไุมถ่ึงสบิแปดปีบริบรูณ์ ให้พนกังานสอบสวนนําตวัสง่ศาลเพ่ือมีคําสัง่ให้

ตรวจพิสจูน์ภายในยี่สบิสีช่ัว่โมงนบัแตเ่วลาท่ีผู้ ต้องหานัน้มาถึงท่ีทําการของพนกังานสอบสวน 

การสง่ไปตรวจพิสจูน์การเสพหรือการติดยาเสพติด ให้ศาลพิจารณาสง่ตวัไปควบคมุเพ่ือตรวจพิสจูน์ท่ีศนูย์ฟืน้ฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ สถานท่ีเพ่ือการตรวจพิสจูน์ การฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิหรือการควบคมุตวัตามท่ี

รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยคํานงึถึงอาย ุเพศ และลกัษณะเฉพาะบคุคลประกอบด้วย แล้วให้ศาลแจ้งคณะอนกุรรมการ

ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทราบ 

ในระหวา่งการตรวจพิสจูน์และการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ ให้พนกังานสอบสวนดาํเนินกระบวนการสอบสวนคดี

ตอ่ไป และเมื่อสอบสวนเสร็จให้สง่สาํนวนการสอบสวนไปยงัพนกังานอยัการโดยไมต้่องสง่ผู้ ต้องหาไปด้วย และแจ้งให้
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ทราบวา่ผู้ ต้องหาถกูควบคมุตวัอยู ่ณ ศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานท่ีเพ่ือการตรวจพิสจูน์ การฟืน้ฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ หรือการควบคมุตวัอยา่งแหง่ใด 

ในระหวา่งท่ีผู้ ต้องหาถกูควบคมุตามพระราชบญัญตัินี ้พนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการไมต้่องดาํเนินการฝากขงั

หรือขอผดัฟ้องตามกฎหมาย 

  

มาตรา ๒๐ ถ้าปรากฏวา่ผู้ ต้องหาผู้ใดเสพยาเสพติดก่อน ขณะ หรือภายหลงัท่ีถกูจบักมุเพ่ือให้ตนเองได้รับการสง่ตวัไป

ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและไมต้่องถกูดําเนินคดใีนข้อหาฐานเสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครอง

เพ่ือจําหนา่ย หรือเสพและจําหนา่ยยาเสพตดิ ผู้นัน้ไมม่ีสทิธิได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบญัญตัิ

นี ้ให้คณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิแจ้งให้พนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการ แล้วแตก่รณี มารับตวั

ผู้นัน้ไปเพ่ือดําเนินคดีตอ่ไปตามกฎหมาย 

ในระหวา่งท่ีรอพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการมารับตวัผู้ ต้องหาไปเพ่ือดาํเนินคดใีห้สถานท่ีท่ีรับผู้ ต้องหาไว้ตรวจ

พิสจูน์หรือฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิมีอํานาจควบคมุตวัผู้ ต้องหาไว้ได้เทา่ท่ีจําเป็น ทัง้นี ้ให้พนกังานสอบสวนหรือ

พนกังานอยัการ แล้วแตก่รณี มารับตวัผู้ ต้องหาไปในทนัทีท่ีสามารถกระทําได้ 

  

มาตรา ๒๑ ในการตรวจพิสจูน์ผู้ต้องหาตามมาตรา ๑๙ ให้คณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิดาํเนินการให้

พนกังานเจ้าหน้าท่ีจดัทําบนัทกึประวตัิ พฤตกิรรมในการกระทําความผิด ตลอดจนสภาพแวดล้อมทัง้ปวงของผู้ เข้ารับการ

ตรวจพิสจูน์ และตรวจพิสจูน์การเสพหรือการติดยาเสพติด 
 

การตรวจพิสจูน์ให้กระทําให้แล้วเสร็จภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีรับตวัผู้นัน้ไว้ในสถานท่ีท่ีตรวจพิสจูน์ เว้นแตม่ีเหตจํุาเป็น

คณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจสัง่ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กินสามสบิวนั 

หลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจพิสจูน์ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๒๒ ในกรณีท่ีคณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติดวินิจฉยัวา่ผู้ เข้ารับการตรวจพิสจูน์เป็นผู้ เสพหรือติด

ยาเสพตดิ ให้จดัให้มีแผนการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ และให้แจ้งผลการตรวจพิสจูน์ให้พนกังานอยัการทราบ ใน

กรณีเช่นวา่นี ้ให้พนกังานอยัการมีคําสัง่ชะลอการฟ้องไว้ก่อนจนกวา่จะได้รับแจ้งผลการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ

จากคณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิตามมาตรา ๓๓ 

ในกรณีท่ีพนกังานอยัการเห็นวา่ผู้ ต้องหาซึง่ได้รับแจ้งผลการตรวจพิสจูน์ตามวรรคหนึง่ไมม่ีสทิธิได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบญัญตัินี ้ให้พนกังานอยัการดาํเนินคดีตอ่ไปและแจ้งผลให้คณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติดทราบ 

ถ้าผลการตรวจพิสจูน์ไมป่รากฏวา่ผู้ ต้องหาเป็นผู้ เสพหรือติดยาเสพติด ให้คณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพ

ติดรายงานผลการตรวจพิสจูน์ให้พนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการเพ่ือพิจารณาดาํเนินคดีตอ่ไปตามกฎหมาย 
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ในกรณีท่ีต้องสง่ตวัผู้ ต้องหาคืนให้พนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการเพ่ือดําเนินคดตีอ่ไปให้นําบทบญัญตัิมาตรา ๒๐ 

วรรคสอง มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

 

มาตรา ๒๓ ในการจดัทําแผนการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา ๒๒ ให้กําหนดสถานท่ีและวิธีการสาํหรับ

ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้เหมาะสมกบัสภาพของผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยคาํนงึถงึอาย ุ

เพศ ประวตัิ พฤติกรรมในการกระทําความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด ตลอดจนสภาพแวดล้อมทัง้ปวงของผู้นัน้ประกอบด้วย 

การกําหนดสถานท่ีสาํหรับฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิตามวรรคหนึง่ อาจกําหนดเป็นศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพ

ติดหรือสถานท่ีฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดจากสถานพยาบาล สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน สถานท่ีของราชการ หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

การกําหนดวธีิการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ ให้กําหนดโดยคํานงึถึงวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ในกรณีท่ีจําเป็นต้องควบคมุตวัผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอยา่งเข้มงวด ให้สง่ตวัผู้นัน้เข้ารับการฟืน้ฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิในศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิหรือสถานท่ีฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติดท่ีมีระบบการ

ควบคมุมิให้หลบหนี 

(๒) ในกรณีท่ีไมจํ่าเป็นต้องควบคมุตวัผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอยา่งเข้มงวด ให้สง่ตวัผู้นัน้เข้ารับการ

ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานท่ีฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามความเหมาะสมและกําหนดเง่ือนไขให้ผู้ เข้า

รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องอยูภ่ายในเขตท่ีกําหนดในระหวา่งการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(๓) ในกรณีท่ีไมจํ่าเป็นต้องควบคมุตวัผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อาจกําหนดให้ผู้ เข้ารับการฟืน้ฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิต้องปฏิบตัิด้วยวิธีการอ่ืนใดภายใต้การดแูลของพนกังานคมุประพฤตก็ิได้ 

(๔) ในระหวา่งการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิอาจกําหนดให้ผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติดฝึกอาชีพ 

ทํางานบริการสงัคม หรือให้ดาํเนินการอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพ่ือให้มีความมัน่คงในการดาํรงชีวิตโดยหา่งไกลจากยา

เสพติด 

  

มาตรา ๒๔ ในกรณีท่ีข้อเท็จจริงปรากฏภายหลงัจากท่ีศาลมคีําสัง่ตามมาตรา ๑๙ วา่ผู้ เข้ารับการตรวจพิสจูน์หรือผู้ เข้ารับ

การฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนัน้ต้องหาหรือถกูดําเนินคดใีนความผิดฐานอ่ืนซึง่เป็นความผิดท่ีมีโทษจําคกุหรือต้อง

คําพิพากษาให้จําคกุ ให้ศาลพิจารณามีคาํสัง่ให้สง่ตวัผู้นัน้ไปยงัพนกังานสอบสวนเพ่ือดาํเนินคดีตอ่ไป 

  

มาตรา ๒๕ ผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องอยูรั่บการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผนการฟืน้ฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิเป็นเวลาไมเ่กินหกเดือนนบัแตว่นัถกูสง่ตวัเข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติด 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผลการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิยงัไมเ่ป็นท่ีพอใจ ให้คณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยา

เสพติดพิจารณาขยายระยะเวลาการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดออกไปอีกได้ 
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ในระหวา่งการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะพิจารณาลดระยะเวลา

การฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

การขยายและการลดระยะเวลาการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิจะกระทําก่ีครัง้ก็ได้ แตก่ารขยายระยะเวลาการฟืน้ฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิครัง้หนึง่ต้องไมเ่กินหกเดือน และรวมกนัทัง้หมดแล้วต้องไมเ่กินสามปีนบัแตว่นัถกูสง่ตวัเข้ารับ

การฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

  

มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีมเีหตสุมควร คณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจพิจารณาปลอ่ยชัว่คราวสาํหรับผู้

เข้ารับการตรวจพิสจูน์หรือผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๒๗ ในกรณีท่ีผู้ ต้องหามภีมูิลาํเนาซึง่ไมส่ะดวกตอ่การเข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในศนูย์ฟืน้ฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ สถานท่ีเพ่ือการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือการควบคมุตวัผู้นัน้ เมื่อคณะอนกุรรมการ

ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจากผู้ ต้องหา อาจมีคาํสัง่ให้ย้ายผู้นัน้ไปเข้ารับการฟืน้ฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิหรือการควบคมุท่ีสถานท่ีแหง่อ่ืนได้ แตต้่องปรากฏวา่การย้ายดงักลา่วจะเป็นประโยชน์แกก่าร

ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้นัน้ด้วย 

  

มาตรา ๒๘ การท่ีผู้ เข้ารับการตรวจพิสจูน์หรือผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิถกูควบคมุตวัในลกัษณะ

เดียวกบัถกูคมุขงัให้ถือวา่ผู้ เข้ารับการตรวจพิสจูน์ หรือผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แล้วแตก่รณี เป็นผู้ถกู

คมุขงัตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในกรณีท่ีมีการหลบหนีจากการควบคมุของศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานท่ีเพ่ือการตรวจพิสจูน์ การฟืน้ฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ หรือการควบคมุตวัผู้นัน้ มิให้นบัระยะเวลาท่ีผู้นัน้เข้ารับการตรวจพิสจูน์หรือเข้ารับการฟืน้ฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิมาแล้วจนถงึวนัหลบหนีเข้าในกําหนดระยะเวลาการคมุขงั 

  

มาตรา ๒๙ ในระหวา่งการตรวจพิสจูน์หรือการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ถ้าผู้ เข้ารับการตรวจพิสจูน์หรือผู้ เข้ารับการ

ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดหลบหนีจากการควบคมุหรือหลบหนีออกนอกเขตศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

สถานท่ีเพ่ือการตรวจพิสจูน์ การฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการควบคมุตวัผู้นัน้ ให้ถือวา่ผู้นัน้หนีการคมุขงัตาม

มาตรา ๑๙๐ แหง่ประมวลกฎหมายอาญาและให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีแจ้งให้พนกังานสอบสวนทราบทนัที ในกรณีนี ้

พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจออกติดตามจบักมุผู้นัน้ได้ด้วย 

บทบญัญตัิในวรรคหนึง่ในสว่นท่ีเก่ียวกบัความผิดและโทษตามมาตรา ๑๙๐ แหง่ประมวลกฎหมายอาญา มใิห้นํามาใช้

บงัคบักบัผู้ ท่ีมีอายไุมถ่งึสบิแปดปีบริบรูณ์ ทัง้นี ้ให้นําบทบญัญตัมิาตรา ๓๒ วรรคสอง มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
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ในการกระทําความผิดตามวรรคหนึง่ ให้คณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิมีอํานาจเปรียบเทียบคดีได้ ตาม

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๓๐ ผู้ เข้ารับการตรวจพิสจูน์หรือผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิต้องปฏิบตัิตามระเบียบและเง่ือนไข

ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติดกําหนด รวมทัง้ข้อบงัคบัของศนูย์ฟืน้ฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ สถานท่ีเพ่ือการตรวจพิสจูน์ การฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ หรือการควบคมุตวัผู้นัน้โดย

เคร่งครัด 

  

มาตรา ๓๑ ในกรณีท่ีผู้ เข้ารับการตรวจพิสจูน์หรือผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิซึง่ได้รับการปลอ่ยชัว่คราวไม่

ปฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนระเบียบ เง่ือนไข หรือข้อบงัคบัท่ีกําหนด ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีจบัตวัผู้นัน้กลบัเข้าไว้ในศนูย์ฟืน้ฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ สถานท่ีเพ่ือการตรวจพิสจูน์ การฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ หรือการควบคมุตวัได้โดยมิ

ต้องมีหมาย 

  

มาตรา ๓๒ ผู้ เข้ารับการตรวจพิสจูน์หรือผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ ให้ผู้ อํานวยการ

ศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ควบคมุสถานท่ีท่ีรับตวัผู้นัน้ไว้มีอํานาจลงโทษสถานหนึง่หรือหลายสถาน 

ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ภาคทณัฑ์ 

(๒) ตดัการอนญุาตให้รับการเยีย่มหรือการตดิตอ่ไมเ่กินสามเดือน 

(๓) จดัให้อยูเ่ดีย่วครัง้ละไมเ่กินสบิวนั 

ในกรณีท่ีจําเป็นต้องมกีารลงโทษบคุคลตามวรรคหนึง่ซึง่เป็นผู้ ท่ีมอีายไุมถ่งึแปดปีบริบรูณ์ให้นํามาตรการลงทณัฑ์ตาม

กฎหมายวา่ด้วยการจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดเียาวชนและครอบครัวมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

  

มาตรา ๓๓ เมื่อคณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉยัวา่ผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ

ผู้ใดได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามท่ีกําหนดในแผนการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผล

การฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นท่ีพอใจแล้ว ให้ถือวา่ผู้นัน้พ้นจากความผิดท่ีถกูกลา่วหาตามมาตรา ๑๙ และให้

คณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีคําสัง่ให้ปลอ่ยตวัผู้นัน้ไป แล้วแจ้งผลให้พนกังานสอบสวนหรือ

พนกังานอยัการซึง่ยงัดาํเนินคดีอยูท่ราบ แล้วแตก่รณี 

ในกรณีท่ีผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดแม้จะได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบ

กําหนดเวลาตามมาตรา ๒๕ แล้ว แตผ่ลการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติดยงัไมเ่ป็นท่ีพอใจ ให้คณะอนกุรรมการฟืน้ฟู
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สมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิรายงานความเห็นไปยงัพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการ แล้วแตก่รณี เพ่ือประกอบการ

พิจารณาดําเนินคดีผู้นัน้ตอ่ไป และให้นําความในมาตรา ๒๒ วรรคสี ่มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

  

มาตรา ๓๔ ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้ ต้องหาท่ีได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้วตามมาตรา ๓๓ วรรค

สอง ศาลจะลงโทษผู้นัน้น้อยกวา่ท่ีกฎหมายกําหนดไว้สาํหรับความผิดนัน้เพียงใดหรือจะไมล่งโทษเลยก็ได้ ทัง้นี ้โดย

คํานงึถึงระยะเวลาท่ีผู้นัน้ได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิแล้ว 

  

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี ้ให้กรรมการ อนกุรรมการ และพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัิ

นี ้เป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเป็นเจ้าพนกังานตามประมวล

กฎหมายอาญา 

หมวด ๔ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๓๖ ในการปฏิบตัิหน้าท่ี ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เข้าไปในเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใดๆ เพ่ือตรวจค้นและจบัตวัผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดท่ี

ฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๑ เมื่อมีเหตอุนัควรสงสยัตามสมควรวา่บคุคลดงักลา่วหลบซอ่นอยู ่ประกอบกบัมีเหตอุนั

ควรเช่ือวา่เน่ืองจากการเน่ินช้ากวา่จะเอาหมายค้นมาได้ บคุคลนัน้จะหลบหนีไป 

(๒) มีหนงัสอืสอบถามหรือเรียกบคุคลใดท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เข้ารับการตรวจพิสจูน์หรือผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยา

เสพติดมาให้ถ้อยคาํ สง่คาํชีแ้จงเป็นหนงัสอื หรือสง่เอกสารหรือหลกัฐานใดมาเพ่ือการตรวจสอบเพ่ือประกอบการ

พิจารณาในการปฏิบตัิการตามมาตรา ๑๗ 

(๓) สอบปากคําผู้เข้ารับการตรวจพิสจูน์ ผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีสามารถให้

ข้อเท็จจริงเก่ียวกบักรณีตามท่ีระบไุว้ในมาตรา ๑๗ 

(๔) สัง่หรือจดัให้ผู้ เข้ารับการตรวจพิสจูน์หรือผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรับการตรวจหรือทดสอบวา่มยีา

เสพติดอยูใ่นร่างกายหรือไม ่

พนกังานเจ้าหน้าท่ีตาํแหนง่ใดหรือระดบัใดจะมีอํานาจตามท่ีได้กําหนดไว้ตามวรรคหนึง่ทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น หรือ

จะต้องได้รับอนมุตัิจากบคุคลใดก่อนดําเนินการ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยระบไุว้ในบตัรประจําตวั

พนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้ ได้รับมอบหมายนัน้ 

ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหนึง่ ให้บคุคลท่ีเก่ียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบตัิหน้าท่ี พนกังานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบตัรประจําตวัตอ่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

บตัรประจําตวัพนกังานเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
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หมวด ๕ 

การอุทธรณ์ 

มาตรา ๓๘ ในกรณีท่ีคณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติดมีคาํวินิจฉยัตามมาตรา ๒๒ วา่ผู้ เข้ารับการตรวจ

พิสจูน์นัน้เสพหรือติดยาเสพติด หรือมีคําสัง่ไมอ่นญุาตให้ปลอ่ยผู้เข้ารับการตรวจพิสจูน์หรือผู้ เข้ารับการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้

ติดยาเสพติดชัว่คราวตามมาตรา ๒๖ หรือมีคําสัง่ขยายระยะเวลาการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดออกไปอีกตาม

มาตรา ๒๕ ผู้นัน้มีสทิธิอทุธรณ์คาํวินิจฉยัดงักลา่วตอ่คณะกรรมการภายในสบิสีว่นันบัแตว่นัท่ีได้รับทราบคําวินิจฉยัหรือ

คําสัง่ แล้วแตก่รณี 

การอทุธรณ์ตามวรรคหนึง่ยอ่มไมเ่ป็นเหตใุห้ทเุลาการปฏิบตัติามคําวินิจฉยัของคณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยา

เสพติด 

คําวินิจฉยัของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสดุ 

  

มาตรา ๓๙ หลกัเกณฑ์และวิธีการยื่นอทุธรณ์ และวิธีพิจารณาอทุธรณ์ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๔๐ ในการพิจารณาอทุธรณ์ ให้คณะกรรมการมีอํานาจดงัตอ่ไปนี ้ 

(๑) แจ้งให้ผู้อทุธรณ์มาให้ถ้อยคาํหรือให้สง่วตัถ ุเอกสารหรือพยานหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณา 

(๒) มีหนงัสอืเรียกให้บคุคลท่ีเก่ียวข้องมาให้ถ้อยคําหรือให้สง่วตัถ ุเอกสาร หรือพยานหลกัฐานมาประกอบการพิจารณา 

ในกรณีท่ีผู้อทุธรณ์ไมม่าให้ถ้อยคาํหรือไมส่ง่วตัถ ุเอกสาร หรือพยานหลกัฐานตามคําสัง่ของคณะกรรมการตาม (๑) โดย

มิได้แจ้งเหตขุดัข้องเป็นหนงัสอืตอ่คณะกรรมการภายในสามวนันบัแตว่นัท่ีได้รับคาํสัง่ของคณะกรรมการ ให้ถือวา่ผู้

อทุธรณ์ไมป่ระสงค์จะมาให้ถ้อยคําหรือสง่วตัถ ุเอกสาร หรือพยานหลกัฐานเพ่ิมเตมิ และให้คณะกรรมการพิจารณา

อทุธรณ์ตอ่ไปตามท่ีเห็นสมควร 

หนงัสอืเรียกมาให้ถ้อยคําหรือให้สง่วตัถ ุเอกสาร หรือพยานหลกัฐานตาม (๒)ต้องระบดุ้วยวา่จะให้มาให้ถ้อยคาํหรือสง่

วตัถ ุเอกสาร หรือพยานหลกัฐานในเร่ืองใด 

  

หมวด ๖ 

บทกาํหนดโทษ 

มาตรา ๔๑ ผู้ใดนําข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลกัฐานใดอนัเป็นข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลท่ีได้มาจากการปฏิบตัิตาม

พระราชบญัญตัินีไ้ปเปิดเผยตอ่บคุคลอ่ืน ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินห้าปี หรือปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยในการปฏิบตัิตามหน้าท่ีการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี หรือได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการ

หรือคณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ 
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ผู้ใดได้มาหรือลว่งรู้ข้อเท็จจริงใดจากบคุคลตามวรรคหนึง่ แล้วเปิดเผยข้อเท็จจริงนัน้ต้องระวางโทษเช่นเดยีวกนั เว้นแต่

เป็นกรณีท่ีอาจเปิดเผยได้ตามวรรคหนึง่ 

  

มาตรา ๔๒ ผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามหนงัสอืของพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๓๖ (๒) หรือไมอํ่านวยความสะดวกแก่พนกังาน

เจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม หรือไมป่ฏิบตัิตามหนงัสอืเรียกของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษ

จําคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินหนึง่หมื่นบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๔๓ ความผิดตามมาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได้และในการนีค้ณะกรรมการมีอํานาจ

มอบหมายให้คณะอนกุรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีประจําศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยา

เสพติดดาํเนินการเปรียบเทียบได้ ตามหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

เมื่อผู้กระทําความผิดได้เสยีคา่ปรับตามท่ีเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือวา่คดีเลกิกนัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ

อาญา 

ถ้าผู้กระทําความผิดไมย่ินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเมือ่ยินยอมแล้วไมชํ่าระเงินคา่ปรับภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้

ดําเนินคดีตอ่ไป 

   

ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ 

พนัตํารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี 

 

หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี ้คือ โดยท่ีปัญหาเก่ียวกบัการเสพยาเสพติดให้โทษ ในปัจจบุนั

มีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ ซึง่โดยหลกัการแล้วผู้ เสพยาเสพติดมีสภาพเป็นผู้ ป่วยอยา่งหนึง่ มิใช่อาชญากรปกติ การฟืน้ฟู

สมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดจึงสมควรกระทําให้กว้างขวาง และโดยท่ีผู้ เสพยาเสพติดจํานวนหนึง่ถกูบงัคบัให้เป็นผู้

จําหนา่ยยาเสพติดเพ่ือแลกกบัการได้ยาเสพติดไปเสพด้วย สมควรขยายขอบเขตของการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิ

ให้ครอบคลมุถงึผู้ เสพและมีไว้ในครอบครอง ผู้ เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือจําหนา่ย และผู้ เสพยาและจําหนา่ยยาเสพติด

จํานวนเลก็น้อยด้วย นอกจากนัน้เน่ืองจากบคุคลซึง่ติดหรือเสพยาเสพติดมจํีานวนมากและเป็นปัญหาสาํคญัของประเทศ 

สมควรขยายสถานท่ีเพ่ือการตรวจพิสจูน์การเสพหรือติดยาเสพตดิ และสถานท่ีเพ่ือการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิให้

กว้างขวางยิ่งขึน้ เพราะนอกจากมีหนว่ยงานของกระทรวงยตุิธรรมแล้วยงัมีหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ และหนว่ยงานเอกชนท่ีมี

ขีดความสามารถเข้ามาร่วมในการตรวจพิสจูน์การเสพหรือการตดิยาเสพติดและการฟืน้ฟสูมรรถภาพของบคุคลดงักลา่ว 

อาทิเช่น สถานท่ีของหนว่ยงานในราชการทหาร เขต อําเภอ และก่ิงอําเภอ สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสขุ 

สถานพยาบาลของเอกชนหรือหนว่ยงานอ่ืน ซึง่สมควรรวมทรัพยากรเพ่ือการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติดเข้าด้วยกนั

เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบญัญตัินี ้
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