พระราชบัญญัติ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๔๕
--------------ภูมิพลอดุลยเดช ปร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวน
แตบทบัญญัติหมวด ๓ จะใหใชบังคับเมื่อใด ในทองที่ใด ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตทั้งนี้ใหใชบังคับทั่ว
ราชอาณาจักรภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
"ยาเสพติด" หมายความวา ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษและยาเสพติดตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
"ติดยาเสพติด" หมายความวา เสพยาเสพติดเปนประจําติดตอกัน และตกอยูในสภาพที่จําเปนตองพึ่ง
ยาเสพติดนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลักวิชาการ
"ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด" หมายความวา การกระทําใด ๆ อันเปนการบําบัดการติดยาเสพติด
และฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของผูติดยาเสพติด รวมตลอดถึงการรักษาสภาพรางกายและจิตใจของผูซึ่งเสพยาเสพติด
ใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยไมเสี่ยงตอการเปนผูติดยาเสพติด
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

๒
"พนักงานเจาหนาที" หมายความวา ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือผูซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
--------------มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ประกอบดวยปลัดกระทรวงยุติธรรมเปน
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ อัยการสูงสุด เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
อธิบดีกรมราชทัณฑ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมสุขภาพจิต เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสี่คน โดยใน
จํานวนนี้ใหเปนผูแทนองคกรเอกชนซึ่งปฏิบัติงานดานการปองกันหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและมีประสบการณ
การทํางานโดยตรงกับผูติดยาเสพติดอยางนอยสองคนเปนกรรมการ และใหอธิบดีกรมคุมประพฤติเปนกรรมการและ
เลขานุการ
คณะกรรมการจะแตงตั้งขาราชการในกรมคุมประพฤติไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เสนอแนะรัฐมนตรีในการประกาศเกี่ยวกับศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๔
และมาตรา ๑๖
(๓) แตงตั้งและถอดถอนอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๔) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๓
(๕) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด หรือการควบคุมตัว
(๖) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด การฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด และการสงตัวผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการ

๓
(๗) วางระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมและการยายตัวผูตองหาในระหวางการตรวจพิสูจนหรือการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๘) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตใหปลอยชั่วคราว
(๙) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการตรวจสอบและติดตามผลการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดของผูไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว
(๑๐) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดตามมาตรา ๓๘
(๑๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการเยี่ยมและการติดตอผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระหวางการตรวจพิสูจนหรือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๑๒) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑในการลดและการขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด
(๑๓) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรายงานผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตอ
คณะกรรมการ และวิธีการรายงานผลการตรวจพิสูจน รวมทั้งผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตอพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการ
(๑๔) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาลงโทษผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข
และขอบังคับตามมาตรา ๓๒
(๑๕) วางระเบียบอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๖) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย และปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๘ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงสองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจ
ไดรับการแตงตั้งอีกได
มาตรา ๙ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่นื ขึ้นเปนกรรมการแทนได
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงไมวาจะ
เปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่ เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น
มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม

๔
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่
ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได และใหนําความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในเขต
พื้นที่ตาง ๆ ตามความเหมาะสม ประกอบดวยผูแทนกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน คณะอนุกรรมการ แพทยหนึ่งคน
นักจิตวิทยาหนึ่งคน นักสังคมสงเคราะหหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงไมเกินสอง
คนเปนอนุกรรมการ และใหผูแทนกรมคุมประพฤติหนึ่งคนเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
แพทยตามวรรคหนึ่งใหพิจารณาแตงตั้งจากจิตแพทย ถาไมอาจแตงตั้งจิตแพทยใหแตงตั้งจากแพทยอื่น
ที่เหมาะสม
จํานวนคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะมีกี่คณะ ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้ง
โดยคํานึงถึงปริมาณคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น
อนุกรรมการที่ไมไดเปนขาราชการประจําศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหไดรับคาตอบแทน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหนําความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติดหรือไม
(๒) ติดตามดูแลการควบคุมตัวผูตองหาในระหวางการตรวจพิสูจนหรือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) พิจารณายายตัวผูเขารับการบําบัดการติดยาเสพติดหรือเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
จากสถานบําบัดหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง รวมทั้งพิจารณาลดหรือขยายระยะเวลาการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๔) พิจารณาอนุญาตใหผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดรับ
การปลอยชั่วคราว
(๕) แจงผลการตรวจพิสูจนหรือผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตอคณะกรรมการ พนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี
(๖) พิจารณาแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแกผูตองหาที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดใน
ฐานความผิดที่ระบุไวในมาตรา ๑๙
(๗) ติดตามดูแลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
เขตอํานาจของตนใหเปนไปตามแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๘) พิจารณาผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๓๓

๕
(๙) เสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับวิธีการตรวจพิสูจน และวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๑๑) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายหลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาตาม (๑)
(๓) (๖) และ (๘) ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๒
สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
---------มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชนแกการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหรัฐมนตรีมีอํานาจจัดตั้งและยุบเลิก
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนสถานพยาบาลตามประมวลกฎหมายอาญา
ใหศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนหนวยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม
มาตรา ๑๕ ประกาศจัดตั้งศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) กําหนดเขตของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหชัดเจนโดยมีแผนที่แสดงเขตดังกลาวไวทาย
ประกาศดวย
(๒) กําหนดทองที่ที่อยูในเขตอํานาจของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม (๑)
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนแปลงเขตของ
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๕ (๑) หรือเปลี่ยนแปลงทองที่ที่อยูในเขตอํานาจของศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๕ (๒) ก็ไดการเปลี่ยนแปลงเขตของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามวรรค
หนึ่ง ใหมีแผนที่แสดงเขตเดิมของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและเขตที่เปลี่ยนแปลงใหชัดเจนไวทายประกาศดวย
มาตรา ๑๗ ในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแตละแหง ใหมีผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและมีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดของผูเขารับการตรวจพิสูจนที่ไดรับตัวมาตามมาตรา ๑๙
(๒) ควบคุมตัวผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไวในระหวางการ
ตรวจพิสูจนหรือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และดูแลใหผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข และขอบังคับตางๆ
(๓) ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม
ระเบียบที่กําหนด
(๔) ติดตามผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดซึ่ง
ไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว

๖
(๕) จัดทํารายงานผลการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด รวมทั้งผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดเสนอตอคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๖) ออกขอบังคับของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
นี้
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
มอบหมาย
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เห็นสมควร ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให
สถานพยาบาล สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน สถานที่ของราชการหรือสถานที่อื่นใดเปนสถานที่เพื่อการตรวจ
พิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัว นอกเหนือจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดได ใน
กรณีเชนวานี้ ใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีอํานาจกําหนดใหผูควบคุมสถานที่นั้นมีอํานาจหนาที่
อยางหนึ่งอยางใด เชนเดียวกับผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา๑๗ ไดตามที่เห็นเหมาะสมกับ
สถานที่ดังกลาว
หมวด ๓
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
--------------มาตรา ๑๙ ผูใดตองหาวากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไวในครอบครอง เสพและมีไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนายยาเสพติดตามลักษณะชนิด ประเภท และปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง
ถาไมปรากฏวาตองหาหรืออยูในระหวางถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจําคุกหรืออยูในระหวางรับ
โทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล ใหพนักงานสอบสวนนําตัวผูตองหาไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่
ผูตองหานั้นมาถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน เพื่อใหศาลพิจารณามีคําสั่งใหสงตัวผูนั้นไปตรวจพิสูจนการเสพหรือการ
ติดยาเสพติด เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นที่เกิดจากตัวผูตองหานั้นเอง หรือจากพฤติการณที่เปลี่ยนแปลง
ไปซึ่งทําใหไมอาจนําตัวผูตองหาไปศาลภายในกําหนดเวลาดังกลาวได
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาผูตองหามีอายุไมถึงสิบแปดปบริบูรณ ใหพนักงานสอบสวนนําตัวสง
ศาลเพื่อมีคําสั่งใหตรวจพิสูจนภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูตองหานั้นมาถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวน
การสงไปตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด ใหศาลพิจารณาสงตัวไปควบคุมเพื่อตรวจพิสูจนที่
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือการควบคุมตัว
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงอายุ เพศ และลักษณะเฉพาะบุคคลประกอบดวย แลวใหศาลแจง
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทราบ
ในระหวางการตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหพนักงานสอบสวนดําเนิน
กระบวนการสอบสวนคดีตอไป และเมื่อสอบสวนเสร็จใหสงสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการโดยไมตองสง
ผูตองหาไปดวย และแจงใหทราบวาผูตองหาถูกควบคุมตัวอยู ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการ
ตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวอยางแหงใด
ในระหวางที่ผูตองหาถูกควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไมตอง
ดําเนินการฝากขังหรือขอผัดฟองตามกฎหมาย
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มาตรา ๒๐ ถาปรากฏวาผูตองหาผูใดเสพยาเสพติดกอน ขณะ หรือภายหลังที่ถูกจับกุมเพื่อใหตนเอง
ไดรับการสงตัวไปฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและไมตองถูกดําเนินคดีในขอหาฐานเสพและมีไวในครอบครอง เสพและ
มีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนายยาเสพติด ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแจงใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
แลวแตกรณี มารับตัวผูนั้นไปเพื่อดําเนินคดีตอไปตามกฎหมาย
ในระหวางที่รอพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมารับตัวผูตองหาไปเพื่อดําเนินคดีใหสถานที่ที่รับ
ผูตองหาไวตรวจพิสูจนหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีอํานาจควบคุมตัวผูตองหาไวไดเทาที่จําเปน ทั้งนี้ ใหพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณีมารับตัวผูตองหาไปในทันทีที่สามารถกระทําได
มาตรา ๒๑ ในการตรวจพิสูจนผูตองหาตามมาตรา ๑๙ ใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดดําเนินการใหพนักงานเจาหนาที่จัดทําบันทึกประวัติ พฤติกรรมในการกระทําความผิด ตลอดจนสภาพแวดลอมทั้ง
ปวงของผูเขารับการตรวจพิสูจน และตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด
การตรวจพิสูจนใหกระทําใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่รับตัวผูนั้นไวในสถานที่ที่ตรวจพิสูจน
เวนแตมีเหตุจําเปนคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอาจสั่งใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสามสิบวัน
หลักเกณฑและวิธีการตรวจพิสูจนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจ
พิสูจนเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด ใหจัดใหมีแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และใหแจงผลการตรวจพิสูจนให
พนักงานอัยการทราบ ในกรณีเชนวานี้ ใหพนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟองไวกอนจนกวาจะไดรับแจงผลการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดจากคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๓๓
ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นวาผูตองหาซึ่งไดรับแจงผลการตรวจพิสูจนตามวรรคหนึ่งไมมีสิทธิไดรับ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานอัยการดําเนินคดีตอไปและแจงผลให
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทราบ
ถาผลการตรวจพิสูจนไมปรากฏวาผูตองหาเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด ใหคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดรายงานผลการตรวจพิสูจนใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดี
ตอไปตามกฎหมาย
ในกรณีที่ตองสงตัวผูตองหาคืนใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพื่อดําเนินคดีตอไปใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ ในการจัดทําแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๒๒ ใหกําหนดสถานที่
และวิธีการสําหรับฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหเหมาะสมกับสภาพของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
โดยคํานึงถึงอายุ เพศ ประวัติ พฤติกรรมในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนสภาพแวดลอมทั้งปวงของผูนั้น
ประกอบดวย
การกําหนดสถานที่สําหรับฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดเปนศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดจากสถานพยาบาล สถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน สถานที่ของราชการ หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก็ได

๘
การกําหนดวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหกําหนดโดยคํานึงถึงวิธีการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่จําเปนตองควบคุมตัวผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอยางเขมงวด ใหสงตัวผู
นั้นเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดที่มีระบบการควบคุมมิใหหลบหนี
(๒) ในกรณีที่ไมจําเปนตองควบคุมตัวผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอยางเขมงวด ใหสง
ตัวผูนั้นเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามความเหมาะสมและ
กําหนดเงื่อนไขใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตองอยูภายในเขตที่กําหนดในระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด
(๓) ในกรณีที่ไมจําเปนตองควบคุมตัวผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด อาจกําหนดใหผูเขา
รับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตองปฏิบัติดวยวิธีการอื่นใดภายใตการดูแลของพนักงานคุมประพฤติก็ได
(๔) ในระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอาจกําหนดใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดฝกอาชีพ ทํางานบริการสังคม หรือใหดําเนินการอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อใหมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตโดย
หางไกลจากยาเสพติด
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ขอเท็จจริงปรากฏภายหลังจากที่ศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๑๙ วาผูเขารับการตรวจ
พิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดนั้นตองหาหรือถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิดที่มี
โทษจําคุกหรือตองคําพิพากษาใหจําคุก ใหศาลพิจารณามีคําสั่งใหสงตัวผูนั้นไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตอไป
มาตรา ๒๕ ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตองอยูรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ตามแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันถูกสงตัวเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด
ในกรณีที่ปรากฏวาผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังไมเปนที่พอใจ ใหคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดพิจารณาขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดออกไปอีกได
ในระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะ
พิจารณาลดระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามที่เห็นสมควรก็ได
การขยายและการลดระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจะกระทํากี่ครั้งก็ได แตการขยาย
ระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดครั้งหนึ่งตองไมเกินหกเดือนและรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกินสามปนับแต
วันถูกสงตัวเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่มีเหตุสมควร คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอาจพิจารณา
ปลอยชั่วคราวสําหรับผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผูตองหามีภูมิลําเนาซึ่งไมสะดวกตอการเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือการควบคุมตัวผูนั้น เมื่อ
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเห็นสมควรหรือไดรับการรองขอจากผูตองหา อาจมีคําสั่งใหยายผูนั้นไป

๙
เขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือการควบคุมที่สถานที่แหงอื่นได
ประโยชนแกการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูนั้นดวย

แตตองปรากฏวาการยายดังกลาวจะเปน

มาตรา ๒๘ การที่ผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดถูกควบคุมตัว
ในลักษณะเดียวกับถูกคุมขังใหถือวาผูเขารับการตรวจพิสูจน หรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด แลวแตกรณี
เปนผูถูกคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา
ในกรณีที่มีการหลบหนีจากการควบคุมของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดสถานที่เพื่อการตรวจ
พิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวผูนั้น มิใหนับระยะเวลาที่ผูนั้นเขารับการตรวจพิสูจนหรือเขา
รับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมาแลวจนถึงวันหลบหนีเขาในกําหนดระยะเวลาการคุมขัง
มาตรา ๒๙ ในระหวางการตรวจพิสูจนหรือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดถาผูเขารับการตรวจ
พิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดผูใดหลบหนีจากการควบคุมหรือหลบหนีออกนอกเขตศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวผูนั้น ใหถือ
วาผูนั้นหนีการคุมขังตามมาตรา ๑๙๐ แหงประมวลกฎหมายอาญาและใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหพนักงานสอบสวน
ทราบทันที ในกรณีนี้พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกติดตามจับกุมผูนั้นไดดวย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับความผิดและโทษตามมาตรา ๑๙๐แหงประมวลกฎหมาย
อาญา มิใหนํามาใชบังคับกับผูที่มีอายุไมถึงสิบแปดปบริบูรณ ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดย
อนุโลม
ในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีได ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๐ ผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตองปฏิบัติตาม
ระเบียบและเงื่อนไขตาง ๆ ที่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกําหนด รวมทั้งขอบังคับ
ของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือการควบคุม
ตัวผูนั้นโดยเครงครัด
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดซึ่งไดรับ
การปลอยชั่วคราวไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนระเบียบ เงื่อนไข หรือขอบังคับที่กําหนด ใหพนักงานเจาหนาที่จับตัวผูนั้นกลับ
เขาไวในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือการ
ควบคุมตัวไดโดยมิตองมีหมาย
มาตรา ๓๒ ผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดผูใดฝาฝนมาตรา
๓๐ ใหผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือผูควบคุมสถานที่ที่รับตัวผูนั้นไวมีอํานาจลงโทษสถานหนึ่งหรือ
หลายสถาน ดังตอไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตัดการอนุญาตใหรับการเยี่ยมหรือการติดตอไมเกินสามเดือน
(๓) จัดใหอยูเดี่ยวครั้งละไมเกินสิบวัน

๑๐
ในกรณีที่จําเปนตองมีการลงโทษบุคคลตามวรรคหนึ่งซึ่งเปนผูที่มีอายุไมถึงแปดปบริบูรณใหนํา
มาตรการลงทัณฑตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๓ เมื่อคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวาผูเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดผูใดไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนครบถวนตามที่กําหนดในแผนการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดและผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนที่พอใจแลว ใหถือวาผูนั้นพนจากความผิดที่ถูก
กลาวหาตามมาตรา ๑๙ และใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีคําสั่งใหปลอยตัวผูนั้นไป แลวแจงผล
ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการซึ่งยังดําเนินคดีอยูทราบ แลวแตกรณี
ในกรณีที่ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดผูใดแมจะไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดจนครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๕ แลว แตผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดยังไมเปนที่พอใจ ให
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรายงานความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแต
กรณี เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินคดีผูนั้นตอไป และใหนําความในมาตรา ๒๒ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผูตองหาที่ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแลว
ตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดหรือจะไมลงโทษ
เลยก็ได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่ผูนั้นไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแลว
มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการและพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๔
พนักงานเจาหนาที่
--------------มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจคนและจับตัวผูเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ฝาฝนมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๑ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวาบุคคลดังกลาวหลบ
ซอนอยู ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได บุคคลนั้นจะหลบหนีไป
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดที่เกี่ยวของกับผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดมาใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงเอกสารหรือหลักฐานใดมาเพื่อการตรวจสอบเพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติการตามมาตรา ๑๗
(๓) สอบปากคําผูเขารับการตรวจพิสูจน ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หรือบุคคลอื่นใดที่
สามารถใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๗
(๔) สั่งหรือจัดใหผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรับการตรวจ
หรือทดสอบวามียาเสพติดอยูในรางกายหรือไม

๑๑
พนักงานเจาหนาที่ตําแหนงใดหรือระดับใดจะมีอํานาจตามที่ไดกําหนดไวตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแต
บางสวน หรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยระบุไวในบัตร
ประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายนั้น
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตาม
สมควร
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๕
การอุทธรณ
--------------มาตรา ๓๘ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีคําวินิจฉัยตามมาตรา ๒๒ วา
ผูเขารับการตรวจพิสูจนนั้นเสพหรือติดยาเสพติด หรือมีคําสั่งไมอนุญาตใหปลอยผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดชั่วคราวตามมาตรา ๒๖ หรือมีคําสั่งขยายระยะเวลาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ออกไปอีกตามมาตรา ๒๕ ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยดังกลาวตอคณะกรรมการภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดรับทราบคํา
วินิจฉัยหรือคําสั่ง แลวแตกรณี
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนเหตุใหทุเลาการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
มาตรา ๓๙ หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๐ ในการพิจารณาอุทธรณ ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) แจงใหผูอุทธรณมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของมา
ประกอบการพิจารณา
(๒) มีหนังสือเรียกใหบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมา
ประกอบการพิจารณา
ในกรณีที่ผูอุทธรณไมมาใหถอยคําหรือไมสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานตามคําสั่งของ
คณะกรรมการตาม (๑) โดยมิไดแจงเหตุขัดของเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งของ
คณะกรรมการ ใหถือวาผูอุทธรณไมประสงคจะมาใหถอยคําหรือสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม และให
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตอไปตามที่เห็นสมควร
หนังสือเรียกมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานตาม (๒) ตองระบุดวยวาจะใหมา
ใหถอยคําหรือสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานในเรื่องใด

๑๒
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
-------------มาตรา ๔๑ ผูใดนําขอเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานใดอันเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่ไดมาจากการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไปเปดเผยตอบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติตามหนาที่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี หรือไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ผูใดไดมาหรือลวงรูขอเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่ง แลวเปดเผยขอเท็จจริงนั้นตองระวางโทษ
เชนเดียวกัน เวนแตเปนกรณีที่อาจเปดเผยไดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๒ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๖ (๒) หรือไมอํานวยความ
สะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม หรือไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๐
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๓ ความผิดตามมาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบไดและในการนี้
คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือพนักงานเจาหนาที่ประจําศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดําเนินการเปรียบเทียบได ตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
ถาผูกระทําความผิดไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหดําเนินคดีตอไป
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

๑๓
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปญหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดใหโทษ ใน
ปจจุบันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งโดยหลักการแลวผูเสพยาเสพติดมีสภาพเปนผูปวยอยางหนึ่ง มิใชอาชญากรปกติ การ
ฟนฟูสมรรถภาพของผูติดยาเสพติดจึงสมควรกระทําใหกวางขวาง และโดยที่ผูเสพยาเสพติดจํานวนหนึ่งถูกบังคับใหเปนผู
จําหนายยาเสพติดเพื่อแลกกับการไดยาเสพติดไปเสพดวย สมควรขยายขอบเขตของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดให
ครอบคลุมถึงผูเสพและมีไวในครอบครอง ผูเสพและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย และผูเสพยาและจําหนายยาเสพติด
จํานวนเล็กนอยดวย นอกจากนั้นเนื่องจากบุคคลซึ่งติดหรือเสพยาเสพติดมีจํานวนมากและเปนปญหาสําคัญของประเทศ
สมควรขยายสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจนการเสพหรือติดยาเสพติด และสถานที่เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดให
กวางขวางยิ่งขึ้น เพราะนอกจากมีหนวยงานของกระทรวงยุติธรรมแลวยังมีหนวยงานอื่นของรัฐ และหนวยงานเอกชนที่มี
ขีดความสามารถเขามารวมในการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดและการฟนฟูสมรรถภาพของบุคคลดังกลาว
อาทิเชน สถานที่ของหนวยงานในราชการทหาร เขต อําเภอ และกิ่งอําเภอ สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
สถานพยาบาลของเอกชนหรือหนวยงานอื่น ซึ่งสมควรรวมทรัพยากรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเขาดวยกัน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

