พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
เป็นปีที่ 31 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของสภาที่
ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ทาหน้าที่สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.
2519”
มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“ยาเสพติด”2 หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุออก
ฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้
สารระเหย
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93/ตอนที่ 144/ฉบับพิเศษ หน้า 14/17 พฤศจิกายน 2519
มาตรา 3 นิยามคาว่า “ยาเสพติด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534

“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด”3 หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วย
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายว่าด้วยมาตรการใน
การปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
“ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ”4 หมายความว่า ความผิ ดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหมายความรวมถึง
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วย
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 พระราชบั ญ ญัติ นี้ ไ ม่ก ระทบกระเทื อนถึ ง อานาจหน้า ที่ ข องส่ ว นราชการหรื อ ของ
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการใดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือเจ้าพนักงาน
และของส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอานาจเกี่ ยวกับยาเสพติด ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย
และวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการประสานงาน
มาตรา 5 5 ให้ มี ค ณะกรร มก ารป้ อ ง กั น แ ละ ปรา บปร าม ยาเส พ ติ ด เรี ย กโ ดย ย่ อ
ว่ า “ป.ป.ส.” ประกอบด้ ว ยนายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธานกรรมการ รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง
น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ม อ บ ห ม า ย รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร
ต่ า งประเทศ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงาน รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ผู้
บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด ผู้ บั ญ ชาการทหารบก ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร อ ธิ บ ดี
กรมสรรพากร เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อัยการสูงสุด เป็นกรรมการโดย

มาตรา 3 นิยามคาว่า “กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
4 มาตรา 3 นิยามคาว่า “ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ
้ งกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545
5 มาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 109/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
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ตาแหน่ ง และกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่คณะรัฐ มนตรีแต่งตั้งไม่เกินสามคน และเลขาธิการเป็นกรรมการและ
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา 6 กรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้น
จากตาแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
มาตรา 7 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เมื่อกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งซ่อมหรือแต่งตั้งเพิ่ม อยู่ในตาแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการอื่น
มาตรา 8 ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มาตรา 9 การประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง จ านวนของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาด ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 106 คณะกรรมการจะตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ทาการใด ๆ แทนคณะกรรมการก็ได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้กรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545

มาตรา 11 7 ให้ มี ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด เรี ย กโดยย่ อ
ว่า “สานักงาน ป.ป.ส.” เป็นหน่วยงานในสานักนายกรัฐมนตรี มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินงานในฐานะหน่วยงานปฏิบัติของคณะกรรมการตามอานาจและหน้าที่ที่กาหนด
(2) ประสานนโยบาย แผน งบประมาณ และการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
(3) สนับสนุนข้อมูล ข่าวสาร วิชาการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ
(4) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
(5) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
(6) ประสาน ตรวจสอบ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดาเนินงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7) ปฏิบัติราชการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา 128 ให้มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีหน้าที่ควบคุมดูแล
โดยทั่วไปซึ่งราชการของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และ
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงานและให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยปฏิบัติราชการ
มาตรา 139 ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดยุ ทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน มาตรการ และกลไกในการสกัดกั้น ป้องกันและ
ปราบปราม บาบัดรักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
สามารถบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ ครบวงจร เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
(2) กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ เพื่อปราบปรามการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด รวมทั้งประสานงานการข่าวเพื่อสกัดกั้นและ
ปราบปรามจับกุมขบวนการและเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ
(3) ควบคุม เร่งรัด และประสานงาน เพื่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่มีอานาจหน้าที่ในการ
สืบสวน สอบสวน ปราบปราม การฟ้องคดี และการบังคับโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
มาตรา 11 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545
8 มาตรา 12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545
9 มาตรา 13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 109/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
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(4) กาหนดสถานะของพื้นที่ห รือกลุ่ มพื้นที่ในแต่ล ะปี หรือพื้นที่ที่มีความจาเป็นเร่งด่วนและ
กาหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมกับกาหนดให้มีกลไก โครงสร้าง
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับสถานะของปัญหาและให้ส่วนราชการให้ การ
สนับสนุนตามที่ร้องขอ
(5) วางโครงการและดาเนินการ ตลอดจนสั่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด
(6) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มี การปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรืองาน แผนงาน
หรือโครงการของส่วนราชการที่มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
(7) ประสานงานและกากับเกี่ยวกับการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(8) พิจารณาอนุมัติหรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(9) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการและกาหนดให้สถานที่ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจใด ๆ เป็นสถาน
ประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าว
(10) เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การให้ ค วามดี ค วามชอบหรื อ โยกย้ า ยหรือ ลงโทษทางวินั ยต่อ
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ตลอดจนขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเร่งรัดการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความคุ้มครองแก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
(11) พิจารณาและดาเนินการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้แก่
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งกากับและติดตามการ
ใช้งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
(12) สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน และประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น แ ละ
ปราบปรามยาเสพติด
(13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรา 13 ทวิ10 ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอานาจออกประกาศ
กาหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการและประกาศ
ก าหนดให้ ส ถานที่ ซึ่ ง ใช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ใด ๆ เป็ น สถานประกอบการที่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของมาตรการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา 13 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

มาตรา 13 ตรี ในกรณีที่เจ้าพนักงานตรวจพบว่ามีการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการตามมาตรา 13 ทวิ หากเจ้าของหรือผู้ดาเนินกิจการสถานประกอบการดังกล่าวไม่สามารถชี้แจงหรือ
พิสูจน์ให้คณะกรรมการเชื่อได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งปิด
สถานประกอบการแห่งนั้นชั่วคราว หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการสาหรับการประกอบธุรกิจนั้น แล้วแต่กรณี
เว้นแต่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วน ให้เลขาธิการมีอานาจในการดาเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินครั้งละสามสิบวัน
นับแต่วันที่เจ้าของหรือผู้ดาเนินกิจการสถานประกอบการนั้นทราบคาสั่ง11
ในกรณีที่สถานประกอบการซึ่งถูกสั่งปิดชั่วคราวหรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการตามวรรค
หนึ่งเป็นสถานประกอบการซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมการประกอบธุรกิจตามกฎหมายอื่น ให้เลขาธิการแจ้ งให้
หน่วยงานซึ่งควบคุมการประกอบธุรกิจนั้นทราบ และให้หน่วยงานดังกล่าวถือปฏิบัติตามนั้น
การสั่งปิดชั่วคราวหรือการสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ และการแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ดาเนิน
กิจ การสถานประกอบการทราบตามวรรคหนึ่ง และการแจ้งให้ ห น่ว ยงานทราบตามวรรคสอง ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา 1412 เพื่อดาเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้
กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานมีอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามี
บุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลบซ่อนอยู่ หรือมีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิด
หรือได้มาโดยการกระทาความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทาความผิดเกี่ย วกับยาเสพติดหรือซึ่งอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ บุคคลนั้นจะ
หลบหนีไป หรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ทาลาย หรือทาให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(2) ค้นบุคคล หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(3) จับกุมบุคคลใด ๆ ที่กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(4) ยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้ใช้หรือจะใช้ใน
การกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้
(5) ค้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(6) สอบสวนผู้ต้องหาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
มาตรา 13 ตรี วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 109/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
12 มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545
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(7) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการใด ๆ มาให้ถ้อยคา
หรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบพิจารณา
การใช้อานาจตามวรรคหนึ่ง (1) ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
และแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้น รายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
และบั น ทึ ก เหตุ อั น ควรสงสั ย ตามสมควรและเหตุ อั น ควรเชื่อ ที่ ท าให้ ส ามารถเข้ า ค้ น ได้ เ ป็น หนั ง สื อ ให้ ไ ว้ แก่ผู้
ครอบครองเคหสถาน หรือสถานที่ค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นส่งมอบสาเนาหนังสือ
นั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระทาได้ และหากเป็นการเข้าค้นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตก
เจ้าพนักงานผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นข้าราชการพลเรือนตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป หรือข้าราชการ
ตารวจตาแหน่ งตั้งแต่ส ารวัตรหรื อเทีย บเท่า ขึ้น ไป หรือข้าราชการทหารตาแหน่ งตั้ง แต่ผู้ บั งคับ กองร้ อ ยหรื อ
เทียบเท่าขึ้นไป
เจ้าพนักงานตาแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอานาจหน้าที่ตามที่ไ ด้กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนหรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนดาเนินการ ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกาหนดด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ โดยทาเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจาตัวเจ้าพนักงานผู้ได้รับมอบหมายนั้น
เจ้าพนักงานผู้ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงเอกสารมอบหมายนั้นต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทุกครั้ง
ในการปฏิบัติการตามมาตรานี้ให้กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ให้เลขาธิการจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรา 14 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงานผล
การปฏิบัติงานประจาปี โดยให้รายงานข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค ปริมาณการปฏิบัติงาน และผลสาเร็จของการ
ปฏิบั ติงานโดยละเอีย ด เพื่อให้ คณะรั ฐ มนตรีเสนอรายงานดังกล่ าวพร้อมข้อสั งเกตของคณะรัฐ มนตรีต่อสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
มาตรา 14 ทวิ13 ในกรณีจาเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเสพยาเสพ
ติดในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะ ให้กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานมีอานาจ
ตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่
วิ ธี ก ารตรวจหรื อ ทดสอบตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 14 ตรี14 ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามมาตรา 14 หรือมาตรา 14 ทวิ ถ้าเจ้า
พนักงานได้ขอให้บุคคลใดช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ ให้บุคคลนั้นมีอานาจช่วยการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานได้
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มาตรา 14 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
มาตรา 14 ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545

มาตรา 14 จัตวา15 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดซึ่งส่งทาง
ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ สื่อ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้า
พนักงานซึ่งได้รับอนุมัติจากเลขาธิการเป็นหนังสือ จะยื่นคาขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเพื่อมีคาสั่ง
อนุญาตให้เจ้าพนักงานได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา พิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วน
บุคคลหรือสิทธิอื่นใดประกอบกับเหตุผลและความจาเป็น ดังต่อไปนี้
(1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทาความผิดหรือจะมีการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(2) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจากการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
(3) ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน
โดยกาหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ และให้ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารในสิ่งสื่อสารตามคาสั่งดังกล่าวจะต้องให้ความ
ร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีคาสั่งอนุญาต หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุผลความจาเป็น
ไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงคาสั่งอนุญาตได้
ตามที่เห็นสมควร
เมื่อเจ้ าพนั กงานได้ดาเนิ นการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ ว ให้ รายงานการดาเนินการให้ อธิบดีผู้
พิพากษาศาลอาญาทราบ
บรรดาข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาและใช้ประโยชน์ในการสืบสวนและใช้
เป็นพยานหลักฐานในการดาเนินคดีเท่านั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 15 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามมาตรา 14 ให้ถือว่ากรรมการเลขาธิการ รอง
เลขาธิการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอานาจตามมาตรา 14 (3) มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ทั่วราชอาณาจักร และให้มีอานาจควบคุมผู้ถูกจับตาม
มาตรา 14 (3) ไว้เพื่อทาการสอบสวนได้เป็นเวลาไม่เกินสามวัน เมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อนนั้นตามที่จะ
เห็นสมควร ให้ส่งตัวผู้ถูกจับไปยังพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อดาเนินการ
ต่อไป ทั้งนี้ โดยมิให้ถือว่าการควบคุมผู้ถูกจับดังกล่าวเป็นการควบคุมของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
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มาตรา 14 จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545

มาตรา 15 ทวิ16 เจ้าของหรือผู้ดาเนินกิจการสถานประกอบการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศตามมาตรา 13 ทวิ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท
มาตรา 1617 ผู้ใดไม่ให้ความสะดวก หรือไม่ให้ถ้อยคา หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือวัตถุใดแก่
กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 14 หรือไม่ยินยอมให้ตรวจหรือ
ทดสอบตามมาตรา 14 ทวิ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาต่อผู้ที่ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตาม
มาตรา 14 ตรี ผู้กระทาต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง18
มาตรา 16/119 ผู้ใดรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามมาตรา 14 จัตวากระทาด้วยประการ
ใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท เว้น
แต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามกฎหมาย
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาโดยกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิ การ หรือเจ้า
พนักงาน ผู้กระทาต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
มาตรา 17 กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานผู้ใดกระทาความผิดใด ๆ ตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเสียเอง ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ
มาตรา 17 ทวิ20 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้คณะกรรมการ
หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบปรับได้
มาตรา 18 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออกข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 15 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
17 มาตรา 16 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่3) พ.ศ. 2543
18 มาตร 16 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545
19 มาตรา 16/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปอ
้ งกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545
20 มาตรา 17 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตป
ิ ้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
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ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ธานินทร์ กรัยวิเชียร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ ยาเสพติดเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่ อ การ
ดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และรัฐบาลนี้มีนโยบายที่จะป้องกันและปราบปรามการค้าและ
การเสพยาเสพติดอย่างเข้มงวดกวดขัน ในการนี้จาเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อกาหนดมาตรการและให้อานาจในการ
ดาเนินการป้องกันและปราบปรามให้ได้ผลโดยเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 253421
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามผู้กระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการดาเนินการเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งการป้องกันและปราบปราม
ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับสารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 254322
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันมีการกระทาความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดทั้งการค้าและการเสพยาเสพติดในสถานที่ซึ่งใช้ ในการประกอบธุรกิจ สถานบริการเป็นจานวนมาก จึง
สมควรให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอานาจกาหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดในสถานประกอบการได้เป็นการเฉพาะและให้มีอานาจกาหนดว่าสถานประกอบการประเภทใดจะอยู่ภายใต้
บังคับของมาตรการดังกล่าว หากพบว่ามี การกระทาความผิ ดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการแห่ ง ใด
สมควรให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอานาจสั่งปิดสถานประกอบการหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบการของสถานประกอบการแห่งนั้นได้ชั่วคราว นอกจากนั้น เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น สมควรให้อานาจกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานในการตรวจหรื อ
21
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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108/ตอนที่ 170/ฉบับพิเศษ หน้า 15/27 กันยายน 2534
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117/ตอนที่ 37 ก/หน้า 18/28 เมษายน 2543

ทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ด้วย จึง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 254523
หมายเหตุ เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา 238 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ในคดีอาญาการค้นในที่รโหฐานจะกระทามิได้ เว้นแต่จะมีคาสั่งหรือหมายของศาลหรือ
มีเหตุให้ค้นได้โดยไม่ต้องมีคาสั่ งหรื อหมายของศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้ องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงสมควรกาหนดเหตุให้ค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นไว้ให้ชัดเจน
นอกจากนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น สมควรแก้ ไ ข
องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กาหนดการบังคับบัญชาและ
อานาจหน้าที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กาหนดให้คณะกรรมการที่ ปรึกษาหรือ
คณะอนุกรรมการมีอานาจทาการใด ๆ แทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ และให้ผู้ซึ่งเจ้า
พนักงานได้ขอให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่มีอานาจดาเนินการตรวจค้น จับ หรือตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รับ
การตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ มีสารเสพติดในร่างกายหรือไม่ รวมทั้งสมควรกาหนดมาตรการ
พิเศษให้เจ้าพนั กงานสามารถได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารในสิ่ งสื่ อสารที่ถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติด จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติ ใ ห้สอดคล้องกับการโอนอานาจหน้า ที่ข องส่วนราชการให้เ ป็น ไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 254524
มาตรา 74 ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ในมาตรา 18 ให้
แก้ไขคาว่า “นายกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม”
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ ดารงตาแหน่ง
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หรื อผู้ ซึ่งปฏิบั ติหน้ าที่ในส่ วนราชการเดิมมาเป็นของส่ วนราชการใหม่ โดยให้ มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติข องกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอานาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไข
ให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 109/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด25
ข้อ 4 ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับพ้นจากตาแหน่ง
ข้อ 5 ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดประกอบด้ว ยนายกรั ฐมนตรีเป็น ประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจาส านักนายกรัฐ มนตรีซึ่งนายกรัฐ มนตรี
มอบหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน และอัยการสูงสุด เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เป็นกรรมการและเลขานุการ
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