พระราชบัญญัติ
ฟื ้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๔๕
ภูมิพลอดุลยเดช ปร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕
เป็ นปี ที่ ๕๗ ในรัชกาลปั จจุบนั
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้ ประกาศว่า

Fo

โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้ วยการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

nd

La

w

พระราชบัญญัตินี ้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคลซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ กระทําได้ โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ai

la

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี ้

Th

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี ้เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป เว้ นแต่บทบัญญัติ
หมวด ๓ จะให้ ใช้ บงั คับเมื่อใด ในท้ องที่ใด ให้ รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ทงนี
ั ้ ้ให้ ใช้ บงั คับทัว่ ราชอาณาจักร
ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิกพระราชบัญญัติฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี ้

www.thailawforum.com

1

“ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดให้ โทษตามกฎหมายว่าด้ วยยาเสพติดให้ โทษและยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้ วย

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
“ติดยาเสพติด” หมายความว่า เสพยาเสพติดเป็ นประจําติดต่อกัน และตกอยูใ่ นสภาพทีจ่ ําเป็ นต้ องพึง่ ยาเสพติดนัน้ โดย

สามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านันได้
้ ตามหลักวิชาการ
“ฟื น
้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” หมายความว่า การกระทําใดๆ อันเป็ นการบําบัดการติดยาเสพติดและฟื น้ ฟูสภาพ

ร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด รวมตลอดถึงการรักษาสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ซงึ่ เสพยาเสพติดให้ กลับคืนสู่
สภาพปกติโดยไม่เสีย่ งต่อการเป็ นผู้ติดยาเสพติด

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการฟื น
้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้

Fo

“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผ้ รู ักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
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“พนักงานเจ้ าหน้ าที”่ หมายความว่า ผู้อํานวยการศูนย์ฟืน
้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรื อผู้ซงึ่ รัฐมนตรี แต่งตังให้
้

La

w

มาตรา ๕ ให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และให้ มีอาํ นาจแต่งตังพนั
้ กงานเจ้ าหน้ าที่
กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้
กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บงั คับได้

nd

หมวด ๑

la

คณะกรรมการฟื ้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

Th
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มาตรา ๖ ให้ มีคณะกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้ วยปลัดกระทรวงยุตธิ รรมเป็ นประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด ผู้บญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติ อัยการสูงสุด
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดี
กรมการแพทย์ อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ อธิบดีกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน อธิบดีกรม
ราชทัณฑ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ทรงคุณวุฒซิ งึ่ รัฐมนตรี แต่งตังอี
้ กไม่เกินสีค่ น โดยในจํานวนนี ้ให้ เป็ น
ผู้แทนองค์กรเอกชนซึง่ ปฏิบตั ิงานด้ านการป้องกันหรื อฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและมีประสบการณ์การทํางาน
โดยตรงกับผู้ตดิ ยาเสพติดอย่างน้ อยสองคนเป็ นกรรมการ และให้ อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็ นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการจะแต่งตังข้
้ าราชการในกรมคุมประพฤติไม่เกินสองคนเป็ นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
มาตรา ๗ ให้ คณะกรรมการมีอํานาจหน้ าทีด่ งั ต่อไปนี ้
(๑) เสนอแนะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี ้
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(๒) เสนอแนะรัฐมนตรีในการประกาศเกี่ยวกับศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖
(๓) แต่งตังและถอดถอนอนุ
้
กรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด
(๔) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม
มาตรา ๑๓
(๕) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ในการกําหนดสถานทีเ่ พื่อการตรวจพิสจู น์การฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด หรื อการ
ควบคุมตัว
(๖) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจพิสจู น์การเสพหรื อการติดยาเสพติด การฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด และการส่งตัวผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไปยังพนักงานสอบสวนหรื อพนักงานอัยการ
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(๗) วางระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมและการย้ ายตัวผู้ต้องหาในระหว่างการตรวจพิสจู น์หรื อการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด

Fo

(๘) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ ปล่อยชัว่ คราว

w

(๙) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจสอบและติดตามผลการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้
ได้ รับอนุญาตให้ ปล่อยชัว่ คราว

La

(๑๐) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาํ วินิจฉัยหรื อคําสัง่ ของคณะกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดตามมาตรา ๓๘

nd

(๑๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการเยีย่ มและการติดต่อผู้เข้ ารับการตรวจพิสจู น์หรื อผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ในระหว่างการตรวจพิสจู น์หรื อการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
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(๑๒) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์ในการลดและการขยายระยะเวลาการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด

Th

(๑๓) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อคณะกรรมการ และ
วิธีการรายงานผลการตรวจพิสจู น์ รวมทังผลการฟื
้
น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อพนักงานสอบสวนหรื อพนักงานอัยการ
(๑๔) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษผู้ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ เงื่อนไข และข้ อบังคับตาม
มาตรา ๓๒
(๑๕) วางระเบียบอื่นเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๑๖) พิจารณาเรื่ องอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรี มอบหมาย และปฏิบตั ิการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดให้ เป็ นอํานาจและหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๘ กรรมการซึง่ รัฐมนตรี แต่งตังมี
้ วาระการดํารงตําแหน่งสองปี กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับการแต่งตังอี
้ ก
ได้
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มาตรา ๙ กรรมการซึง่ รัฐมนตรี แต่งตังพ้
้ นจากตําแหน่งก่อนวาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรี ให้ ออก
(๔) เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
(๕) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๖) ต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก
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ในกรณีที่กรรมการพ้ นจากตําแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรี อาจแต่งตังผู
้ ้ อื่นขึ ้นเป็ นกรรมการแทนได้

w
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ในกรณีที่มีการแต่งตังกรรมการในระหว่
้
างทีก่ รรมการซึง่ แต่งตังไว้
้ แล้ วยังมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งไม่วา่ จะเป็ นการแต่งตัง้
เพิ่มขึ ้นหรื อแต่งตังแทนตํ
้
าแหน่งที่วา่ ง ให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับแต่งตังนั
้ นอยู
้ ใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ แต่งตังไว้
้
แล้ วนัน้

La

มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะ
เป็ นองค์ประชุม

la

nd

ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

Th

ai

การวินจิ ฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้ มเี สียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการจะแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการก็ได้ และให้ นํา
ความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ให้ คณะกรรมการพิจารณาแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในเขตพื ้นที่ตา่ งๆ ตาม
ความเหมาะสม ประกอบด้ วยผู้แทนกระทรวงยุติธรรมเป็ นประธาน คณะอนุกรรมการ แพทย์หนึง่ คน นักจิตวิทยาหนึง่ คน
นักสังคมสงเคราะห์หนึง่ คน และผู้ทรงคุณวุฒซิ งึ่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กําหนดในกฎกระทรวงไม่เกินสองคนเป็ นอนุกรรมการ
และให้ ผ้ แู ทนกรมคุมประพฤติหนึง่ คนเป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ
แพทย์ตามวรรคหนึง่ ให้ พจิ ารณาแต่งตังจากจิ
้
ตแพทย์ ถ้ าไม่อาจแต่งตังจิ
้ ตแพทย์ให้ แต่งตังจากแพทย์
้
อื่นที่เหมาะสม
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จํานวนคณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะมีกี่คณะ ให้ คณะกรรมการพิจารณาแต่งตังโดยคํ
้
านึงถึง
ปริ มาณคดีเกี่ยวกับยาเสพติดทีเ่ กิดขึ ้นในพื ้นที่นนั ้
อนุกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นข้ าราชการประจําศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด ให้ ได้ รับค่าตอบแทนตามทีก่ ําหนดใน
กฎกระทรวง
ให้ นําความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้ บงั คับกับคณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ คณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอํานาจและหน้ าทีด่ งั ต่อไปนี ้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยว่าผู้เข้ ารับการตรวจพิสจู น์เป็ นผู้เสพหรื อติดยาเสพติดหรื อไม่

ru
m

(๒) ติดตามดูแลการควบคุมตัวผู้ต้องหาในระหว่างการตรวจพิสจู น์หรื อการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด

Fo

(๓) พิจารณาย้ ายตัวผู้เข้ ารับการบําบัดการติดยาเสพติดหรื อเข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากสถานบําบัด
หรื อฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งหนึง่ ไปยังอีกแห่งหนึง่ รวมทังพิ
้ จารณาลดหรื อขยายระยะเวลาการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

w

(๔) พิจารณาอนุญาตให้ ผ้ เู ข้ ารับการตรวจพิสจู น์หรื อผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ รับการปล่อยชัว่ คราว

nd

La

(๕) แจ้ งผลการตรวจพิสจู น์หรื อผลการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อคณะกรรมการ พนักงานสอบสวน หรื อพนักงาน
อัยการ แล้ วแต่กรณี

la

(๖) พิจารณาแผนการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแก่ผ้ ตู ้ องหาที่ถกู กล่าวหาว่ากระทําความผิดในฐานความผิดที่ระบุไว้
ในมาตรา ๑๙

Th

ai

(๗) ติดตามดูแลการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในเขตอํานาจของตน
ให้ เป็ นไปตามแผนการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(๘) พิจารณาผลการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา ๓๓
(๙) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับวิธีการตรวจพิสจู น์ และวิธีการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด
(๑๐) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้ เป็ นอํานาจและหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(๑๑) พิจารณาเรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาตาม (๑) (๓) (๖) และ (๘) ให้ เป็ นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกําหนด
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หมวด ๒
สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ และการฟื ้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชน์แก่การฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ รัฐมนตรีมีอํานาจจัดตังและยุ
้
บเลิกศูนย์ฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ ศนู ย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็ นสถานพยาบาลตามประมวลกฎหมายอาญา
ให้ ศนู ย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็ นหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

ru
m

มาตรา ๑๕ ประกาศจัดตังศู
้ นย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

(๑) กําหนดเขตของศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ ชดั เจนโดยมีแผนที่แสดงเขตดังกล่าวไว้ ท้ายประกาศด้ วย

w

Fo

(๒) กําหนดท้ องที่ที่อยูใ่ นเขตอํานาจของศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดตาม (๑)

nd

La

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มเี หตุอนั สมควร รัฐมนตรี อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปลีย่ นแปลงเขตของศูนย์ฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๕ (๑) หรื อเปลีย่ นแปลงท้ องที่ที่อยูใ่ นเขตอํานาจของศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดตามมาตรา ๑๕ (๒) ก็ได้

Th

ai

la

การเปลีย่ นแปลงเขตของศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามวรรคหนึง่ ให้ มีแผนที่แสดงเขตเดิมของศูนย์ฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและเขตที่เปลีย่ นแปลงให้ ชดั เจนไว้ ท้ายประกาศด้ วย
มาตรา ๑๗ ในศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแต่ละแห่ง ให้ มผี ้ อู ํานวยการศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็ น
ผู้บงั คับบัญชา รับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและมีอํานาจหน้ าทีด่ งั ต่อไปนี ้
(๑) ตรวจพิสจู น์การเสพหรื อการติดยาเสพติดของผู้เข้ ารับการตรวจพิสจู น์ที่ได้ รับตัวมาตามมาตรา ๑๙
(๒) ควบคุมตัวผู้เข้ ารับการตรวจพิสจู น์หรื อผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไว้ ในระหว่างการตรวจพิสจู น์หรื อ
การฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และดูแลให้ ผ้ เู ข้ ารับการตรวจพิสจู น์หรื อผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ปฏิบตั ิตามระเบียบ เงื่อนไข และข้ อบังคับต่างๆ
(๓) ดําเนินการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามระเบียบที่กําหนด
(๔) ติดตามผลการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึง่ ได้ รับอนุญาตให้
ปล่อยชัว่ คราว
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(๕) จัดทํารายงานผลการตรวจพิสจู น์การเสพหรื อการติดยาเสพติด รวมทังผลการฟื
้
น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(๖) ออกข้ อบังคับของศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี ้
(๗) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามทีค่ ณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมอบหมาย

Fo

หมวด ๓

ru
m

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่เห็นสมควร ให้ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้ สถานพยาบาล สถานพินจิ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานที่ของราชการหรื อสถานที่อื่นใดเป็ นสถานทีเ่ พื่อการตรวจพิสจู น์ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด หรื อการควบคุมตัว นอกเหนือจากศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ ในกรณีเช่นว่านี ้ ให้
คณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอํานาจกําหนดให้ ผ้ คู วบคุมสถานที่นนมี
ั ้ อํานาจหน้ าที่อย่างหนึง่ อย่างใด
เช่นเดียวกับผู้อํานวยการศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๗ ได้ ตามที่เห็นเหมาะสมกับสถานทีด่ งั กล่าว

La

w

การฟื ้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

Th

ai

la

nd

มาตรา ๑๙ ผู้ใดต้ องหาว่ากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว้ ในครอบครอง เสพและมีไว้ ในครอบครองเพื่อ
จําหน่าย หรื อเสพและจําหน่ายยาเสพติดตามลักษณะชนิด ประเภท และปริ มาณที่กําหนดในกฎกระทรวง ถ้ าไม่ปรากฏว่า
ต้ องหาหรื ออยูใ่ นระหว่างถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึง่ เป็ นความผิดที่มีโทษจําคุกหรื ออยูใ่ นระหว่างรับโทษจําคุกตาม
คําพิพากษาของศาล ให้ พนักงานสอบสวนนําตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในสีส่ บิ แปดชัว่ โมงนับแต่เวลาที่ผ้ ตู ้ องหานันมาถึ
้ งที่
ทําการของพนักงานสอบสวน เพือ่ ให้ ศาลพิจารณามีคาํ สัง่ ให้ สง่ ตัวผู้นนไปตรวจพิ
ั้
สจู น์การเสพหรื อการติดยาเสพติด เว้ นแต่
มีเหตุสดุ วิสยั หรื อมีเหตุจําเป็ นอย่างอื่นที่เกิดจากตัวผู้ต้องหานันเอง
้ หรื อจากพฤติการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไปซึง่ ทําให้ ไม่อาจ
นําตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้
ในการดําเนินการตามวรรคหนึง่ ถ้ าผู้ต้องหามีอายุไม่ถึงสิบแปดปี บริ บรู ณ์ ให้ พนักงานสอบสวนนําตัวส่งศาลเพื่อมีคําสัง่ ให้
ตรวจพิสจู น์ภายในยี่สบิ สีช่ วั่ โมงนับแต่เวลาที่ผ้ ตู ้ องหานันมาถึ
้ งทีท่ ําการของพนักงานสอบสวน
การส่งไปตรวจพิสจู น์การเสพหรือการติดยาเสพติด ให้ ศาลพิจารณาส่งตัวไปควบคุมเพื่อตรวจพิสจู น์ที่ศนู ย์ฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสจู น์ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรื อการควบคุมตัวตามที่
รัฐมนตรี ประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงอายุ เพศ และลักษณะเฉพาะบุคคลประกอบด้ วย แล้ วให้ ศาลแจ้ งคณะอนุกรรมการ
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทราบ
ในระหว่างการตรวจพิสจู น์และการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ พนักงานสอบสวนดําเนินกระบวนการสอบสวนคดี
ต่อไป และเมื่อสอบสวนเสร็ จให้ สง่ สํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการโดยไม่ต้องส่งผู้ต้องหาไปด้ วย และแจ้ งให้
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ทราบว่าผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ ณ ศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสจู น์ การฟื น้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรื อการควบคุมตัวอย่างแห่งใด
ในระหว่างที่ผ้ ตู ้ องหาถูกควบคุมตามพระราชบัญญัตินี ้ พนักงานสอบสวนหรื อพนักงานอัยการไม่ต้องดําเนินการฝากขัง
หรื อขอผัดฟ้ องตามกฎหมาย

ru
m

มาตรา ๒๐ ถ้ าปรากฏว่าผู้ต้องหาผู้ใดเสพยาเสพติดก่อน ขณะ หรื อภายหลังที่ถกู จับกุมเพื่อให้ ตนเองได้ รับการส่งตัวไป
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและไม่ต้องถูกดําเนินคดีในข้ อหาฐานเสพและมีไว้ ในครอบครอง เสพและมีไว้ ในครอบครอง
เพื่อจําหน่าย หรื อเสพและจําหน่ายยาเสพติด ผู้นนไม่
ั ้ มีสทิ ธิได้ รับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ
นี ้ ให้ คณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแจ้ งให้ พนักงานสอบสวนหรื อพนักงานอัยการ แล้ วแต่กรณี มารับตัว
ผู้นนไปเพื
ั้
่อดําเนินคดีตอ่ ไปตามกฎหมาย

w

Fo

ในระหว่างที่รอพนักงานสอบสวนหรื อพนักงานอัยการมารับตัวผู้ต้องหาไปเพื่อดําเนินคดีให้ สถานทีท่ ี่รับผู้ต้องหาไว้ ตรวจ
พิสจู น์หรื อฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอาํ นาจควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ ได้ เท่าที่จําเป็ น ทังนี
้ ้ ให้ พนักงานสอบสวนหรื อ
พนักงานอัยการ แล้ วแต่กรณี มารับตัวผู้ต้องหาไปในทันทีที่สามารถกระทําได้

nd

La

มาตรา ๒๑ ในการตรวจพิสจู น์ผ้ ตู ้ องหาตามมาตรา ๑๙ ให้ คณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดําเนินการให้
พนักงานเจ้ าหน้ าที่จดั ทําบันทึกประวัติ พฤติกรรมในการกระทําความผิด ตลอดจนสภาพแวดล้ อมทังปวงของผู
้
้ เข้ ารับการ
ตรวจพิสจู น์ และตรวจพิสจู น์การเสพหรื อการติดยาเสพติด

ai

la

การตรวจพิสจู น์ให้ กระทําให้ แล้ วเสร็ จภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่รับตัวผู้นนไว้
ั ้ ในสถานที่ที่ตรวจพิสจู น์ เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ น
คณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจสัง่ ให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกินสามสิบวัน

Th

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจพิสจู น์ให้ เป็ นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๒ ในกรณีทคี่ ณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ ารับการตรวจพิสจู น์เป็ นผู้เสพหรื อติด
ยาเสพติด ให้ จดั ให้ มีแผนการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และให้ แจ้ งผลการตรวจพิสจู น์ให้ พนักงานอัยการทราบ ใน
กรณีเช่นว่านี ้ ให้ พนักงานอัยการมีคําสัง่ ชะลอการฟ้ องไว้ ก่อนจนกว่าจะได้ รับแจ้ งผลการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จากคณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา ๓๓
ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าผู้ต้องหาซึง่ ได้ รับแจ้ งผลการตรวจพิสจู น์ตามวรรคหนึง่ ไม่มีสทิ ธิได้ รับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ พนักงานอัยการดําเนินคดีตอ่ ไปและแจ้ งผลให้ คณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดทราบ
ถ้ าผลการตรวจพิสจู น์ไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหาเป็ นผู้เสพหรื อติดยาเสพติด ให้ คณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดรายงานผลการตรวจพิสจู น์ให้ พนักงานสอบสวนหรื อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีตอ่ ไปตามกฎหมาย
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ในกรณีที่ต้องส่งตัวผู้ต้องหาคืนให้ พนักงานสอบสวนหรื อพนักงานอัยการเพื่อดําเนินคดีตอ่ ไปให้ นําบทบัญญัติมาตรา ๒๐
วรรคสอง มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ ในการจัดทําแผนการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา ๒๒ ให้ กําหนดสถานที่และวิธีการสําหรับ
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ เหมาะสมกับสภาพของผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยคํานึงถึงอายุ
เพศ ประวัติ พฤติกรรมในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนสภาพแวดล้ อมทังปวงของผู
้
้ นนประกอบด้
ั้
วย
การกําหนดสถานที่สาํ หรับฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามวรรคหนึง่ อาจกําหนดเป็ นศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดหรื อสถานที่ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดจากสถานพยาบาล สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน สถานที่ของราชการ หรื อสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก็ได้

ru
m

การกําหนดวิธีการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ กําหนดโดยคํานึงถึงวิธีการดังต่อไปนี ้

Fo

(๑) ในกรณีที่จําเป็ นต้ องควบคุมตัวผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างเข้ มงวด ให้ สง่ ตัวผู้นนเข้
ั ้ ารับการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรื อสถานที่ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดที่มีระบบการ
ควบคุมมิให้ หลบหนี

La

w

(๒) ในกรณีที่ไม่จําเป็ นต้ องควบคุมตัวผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างเข้ มงวด ให้ สง่ ตัวผู้นนเข้
ั ้ ารับการ
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานที่ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามความเหมาะสมและกําหนดเงื่อนไขให้ ผ้ เู ข้ า
รับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้ องอยูภ่ ายในเขตที่กําหนดในระหว่างการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

la

nd

(๓) ในกรณีที่ไม่จําเป็ นต้ องควบคุมตัวผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อาจกําหนดให้ ผ้ เู ข้ ารับการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้ องปฏิบตั ิด้วยวิธีการอื่นใดภายใต้ การดูแลของพนักงานคุมประพฤติก็ได้

Th

ai

(๔) ในระหว่างการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจกําหนดให้ ผ้ เู ข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดฝึ กอาชีพ
ทํางานบริการสังคม หรื อให้ ดาํ เนินการอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อให้ มีความมัน่ คงในการดํารงชีวิตโดยห่างไกลจากยา
เสพติด
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ข้อเท็จจริ งปรากฏภายหลังจากทีศ่ าลมีคําสัง่ ตามมาตรา ๑๙ ว่าผู้เข้ ารับการตรวจพิสจู น์หรื อผู้เข้ ารับ
การฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนันต้
้ องหาหรื อถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึง่ เป็ นความผิดที่มีโทษจําคุกหรื อต้ อง
คําพิพากษาให้ จําคุก ให้ ศาลพิจารณามีคาํ สัง่ ให้ สง่ ตัวผู้นนไปยั
ั ้ งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตอ่ ไป
มาตรา ๒๕ ผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้ องอยูร่ ับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามแผนการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็ นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วนั ถูกส่งตัวเข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด
ในกรณีที่ปรากฏว่าผลการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็ นที่พอใจ ให้ คณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดพิจารณาขยายระยะเวลาการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดออกไปอีกได้
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ในระหว่างการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะพิจารณาลดระยะเวลา
การฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามที่เห็นสมควรก็ได้
การขยายและการลดระยะเวลาการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะกระทํากี่ครัง้ ก็ได้ แต่การขยายระยะเวลาการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครัง้ หนึง่ ต้ องไม่เกินหกเดือน และรวมกันทังหมดแล้
้
วต้ องไม่เกินสามปี นับแต่วนั ถูกส่งตัวเข้ ารับ
การฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ru
m

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่มเี หตุสมควร คณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจพิจารณาปล่อยชัว่ คราวสําหรับผู้
เข้ ารับการตรวจพิสจู น์หรื อผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด

La

w

Fo

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผ้ ตู ้ องหามีภมู ิลาํ เนาซึง่ ไม่สะดวกต่อการเข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในศูนย์ฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรื อการควบคุมตัวผู้นนั ้ เมื่อคณะอนุกรรมการ
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเห็นสมควรหรื อได้ รับการร้ องขอจากผู้ต้องหา อาจมีคาํ สัง่ ให้ ย้ายผู้นนไปเข้
ั้
ารับการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรื อการควบคุมที่สถานทีแ่ ห่งอื่นได้ แต่ต้องปรากฏว่าการย้ ายดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่การ
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้นนด้
ั ้ วย

la

nd

มาตรา ๒๘ การที่ผ้ เู ข้ ารับการตรวจพิสจู น์หรื อผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดถูกควบคุมตัวในลักษณะ
เดียวกับถูกคุมขังให้ ถือว่าผู้เข้ ารับการตรวจพิสจู น์ หรื อผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แล้ วแต่กรณี เป็ นผู้ถกู
คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา

Th

ai

ในกรณีที่มีการหลบหนีจากการควบคุมของศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสจู น์ การฟื น้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรื อการควบคุมตัวผู้นนั ้ มิให้ นบั ระยะเวลาที่ผ้ นู นเข้
ั ้ ารับการตรวจพิสจู น์หรื อเข้ ารับการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมาแล้ วจนถึงวันหลบหนีเข้ าในกําหนดระยะเวลาการคุมขัง
มาตรา ๒๙ ในระหว่างการตรวจพิสจู น์หรื อการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ถ้ าผู้เข้ ารับการตรวจพิสจู น์หรื อผู้เข้ ารับการ
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดหลบหนีจากการควบคุมหรื อหลบหนีออกนอกเขตศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
สถานที่เพื่อการตรวจพิสจู น์ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรื อการควบคุมตัวผู้นนั ้ ให้ ถือว่าผู้นนหนี
ั ้ การคุมขังตาม
มาตรา ๑๙๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญาและให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่แจ้ งให้ พนักงานสอบสวนทราบทันที ในกรณีนี ้
พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอาํ นาจออกติดตามจับกุมผู้นนได้
ั ้ ด้วย
บทบัญญัติในวรรคหนึง่ ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดและโทษตามมาตรา ๑๙๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มิให้ นํามาใช้
บังคับกับผู้ที่มีอายุไม่ถงึ สิบแปดปี บริ บรู ณ์ ทังนี
้ ้ ให้ นําบทบัญญัตมิ าตรา ๓๒ วรรคสอง มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
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ในการกระทําความผิดตามวรรคหนึง่ ให้ คณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอาํ นาจเปรี ยบเทียบคดีได้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๐ ผู้เข้ ารับการตรวจพิสจู น์หรื อผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบและเงื่อนไข
ต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดกําหนด รวมทังข้
้ อบังคับของศูนย์ฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสจู น์ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรื อการควบคุมตัวผู้นนโดย
ั้
เคร่งครัด

Fo

ru
m

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ผ้ เู ข้ ารับการตรวจพิสจู น์หรื อผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึง่ ได้ รับการปล่อยชัว่ คราวไม่
ปฏิบตั ิตามหรื อฝ่ าฝื นระเบียบ เงื่อนไข หรื อข้ อบังคับที่กําหนด ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่จบั ตัวผู้นนกลั
ั ้ บเข้ าไว้ ในศูนย์ฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสจู น์ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรื อการควบคุมตัวได้ โดยมิ
ต้ องมีหมาย

La

w

มาตรา ๓๒ ผู้เข้ ารับการตรวจพิสจู น์หรื อผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๐ ให้ ผ้ อู ํานวยการ
ศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรื อผู้ควบคุมสถานที่ที่รับตัวผู้นนไว้
ั ้ มีอํานาจลงโทษสถานหนึง่ หรื อหลายสถาน
ดังต่อไปนี ้

nd

(๑) ภาคทัณฑ์

la

(๒) ตัดการอนุญาตให้ รับการเยีย่ มหรื อการติดต่อไม่เกินสามเดือน

ai

(๓) จัดให้ อยูเ่ ดีย่ วครัง้ ละไม่เกินสิบวัน

Th

ในกรณีที่จําเป็ นต้ องมีการลงโทษบุคคลตามวรรคหนึง่ ซึง่ เป็ นผู้ที่มอี ายุไม่ถงึ แปดปี บริ บรู ณ์ให้ นาํ มาตรการลงทัณฑ์ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการจัดตังศาลเยาวชนและครอบครั
้
วและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๓ เมื่อคณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ผู้ใดได้ รับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้ วนตามที่กําหนดในแผนการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผล
การฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็ นที่พอใจแล้ ว ให้ ถือว่าผู้นนพ้
ั ้ นจากความผิดที่ถกู กล่าวหาตามมาตรา ๑๙ และให้
คณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีคําสัง่ ให้ ปล่อยตัวผู้นนไป
ั ้ แล้ วแจ้ งผลให้ พนักงานสอบสวนหรื อ
พนักงานอัยการซึง่ ยังดําเนินคดีอยูท่ ราบ แล้ วแต่กรณี
ในกรณีที่ผ้ เู ข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้ใดแม้ จะได้ รับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบ
กําหนดเวลาตามมาตรา ๒๕ แล้ ว แต่ผลการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดยังไม่เป็ นที่พอใจ ให้ คณะอนุกรรมการฟื น้ ฟู
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สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายงานความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนหรื อพนักงานอัยการ แล้ วแต่กรณี เพื่อประกอบการ
พิจารณาดําเนินคดีผ้ นู นต่
ั ้ อไป และให้ นําความในมาตรา ๒๒ วรรคสี่ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้ต้องหาที่ได้ รับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้ วตามมาตรา ๓๓ วรรค
สอง ศาลจะลงโทษผู้นนน้
ั ้ อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้ สาํ หรับความผิดนันเพี
้ ยงใดหรื อจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ ทังนี
้ ้ โดย
คํานึงถึงระยะเวลาที่ผ้ นู นได้
ั ้ รับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้ ว

หมวด ๔

Fo

พนักงานเจ้ าหน้ าที่

ru
m

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติ
นี ้ เป็ นพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา

มาตรา ๓๖ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอาํ นาจดังต่อไปนี ้

nd

La

w

(๑) เข้ าไปในเคหสถาน สถานที่ หรื อยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจค้ นและจับตัวผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่
ฝ่ าฝื นมาตรา ๒๙ หรื อมาตรา ๓๑ เมื่อมีเหตุอนั ควรสงสัยตามสมควรว่าบุคคลดังกล่าวหลบซ่อนอยู่ ประกอบกับมีเหตุอนั
ควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ ากว่าจะเอาหมายค้ นมาได้ บุคคลนันจะหลบหนี
้
ไป

ai

la

(๒) มีหนังสือสอบถามหรื อเรี ยกบุคคลใดทีเ่ กี่ยวข้ องกับผู้เข้ ารับการตรวจพิสจู น์หรื อผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดมาให้ ถ้อยคํา ส่งคําชี ้แจงเป็ นหนังสือ หรื อส่งเอกสารหรื อหลักฐานใดมาเพื่อการตรวจสอบเพื่อประกอบการ
พิจารณาในการปฏิบตั ิการตามมาตรา ๑๗

Th

(๓) สอบปากคําผู้เข้ ารับการตรวจพิสจู น์ ผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรื อบุคคลอื่นใดที่สามารถให้
ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีตามที่ระบุไว้ ในมาตรา ๑๗
(๔) สัง่ หรื อจัดให้ ผ้ เู ข้ ารับการตรวจพิสจู น์หรื อผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรับการตรวจหรื อทดสอบว่ามียา
เสพติดอยูใ่ นร่างกายหรื อไม่
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตาํ แหน่งใดหรือระดับใดจะมีอาํ นาจตามที่ได้ กําหนดไว้ ตามวรรคหนึง่ ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน หรื อ
จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากบุคคลใดก่อนดําเนินการ ให้ เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการกําหนดโดยระบุไว้ ในบัตรประจําตัว
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ไู ด้ รับมอบหมายนัน้
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามวรรคหนึง่ ให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ให้ เป็ นไปตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๕
การอุทธรณ์
มาตรา ๓๘ ในกรณีทคี่ ณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดมีคาํ วินจิ ฉัยตามมาตรา ๒๒ ว่าผู้เข้ ารับการตรวจ
พิสจู น์นนเสพหรื
ั้
อติดยาเสพติด หรื อมีคําสัง่ ไม่อนุญาตให้ ปล่อยผู้เข้ ารับการตรวจพิสจู น์หรื อผู้เข้ ารับการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดชัว่ คราวตามมาตรา ๒๖ หรื อมีคําสัง่ ขยายระยะเวลาการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดออกไปอีกตาม
มาตรา ๒๕ ผู้นนมี
ั ้ สทิ ธิอทุ ธรณ์คาํ วินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ที่ได้ รับทราบคําวินิจฉัยหรื อ
คําสัง่ แล้ วแต่กรณี
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึง่ ย่อมไม่เป็ นเหตุให้ ทเุ ลาการปฏิบตั ติ ามคําวินจิ ฉัยของคณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด

ru
m

คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการให้ เป็ นที่สดุ

Fo

มาตรา ๓๙ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

La

w

มาตรา ๔๐ ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ คณะกรรมการมีอาํ นาจดังต่อไปนี ้
(๑) แจ้ งให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์มาให้ ถ้อยคําหรื อให้ สง่ วัตถุ เอกสารหรื อพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้ องมาประกอบการพิจารณา

nd

(๒) มีหนังสือเรี ยกให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องมาให้ ถ้อยคําหรื อให้ สง่ วัตถุ เอกสาร หรื อพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา

Th

ai

la

ในกรณีที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ไม่มาให้ ถ้อยคําหรื อไม่สง่ วัตถุ เอกสาร หรื อพยานหลักฐานตามคําสัง่ ของคณะกรรมการตาม (๑) โดย
มิได้ แจ้ งเหตุขดั ข้ องเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามวันนับแต่วนั ที่ได้ รับคําสัง่ ของคณะกรรมการ ให้ ถือว่าผู้
อุทธรณ์ไม่ประสงค์จะมาให้ ถ้อยคําหรื อส่งวัตถุ เอกสาร หรื อพยานหลักฐานเพิม่ เติม และให้ คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ตอ่ ไปตามทีเ่ ห็นสมควร
หนังสือเรี ยกมาให้ ถ้อยคําหรื อให้ สง่ วัตถุ เอกสาร หรื อพยานหลักฐานตาม (๒)ต้ องระบุด้วยว่าจะให้ มาให้ ถ้อยคําหรื อส่ง
วัตถุ เอกสาร หรื อพยานหลักฐานในเรื่ องใด
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๑ ผู้ใดนําข้ อเท็จจริ งหรือเอกสารหลักฐานใดอันเป็ นข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ได้ มาจากการปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัตินี ้ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้ าปี หรื อปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยในการปฏิบตั ิตามหน้ าที่การสอบสวนหรื อการพิจารณาคดี หรื อได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรื อคณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
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ผู้ใดได้ มาหรื อล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึง่ แล้ วเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงนันต้
้ องระวางโทษเช่นเดียวกัน เว้ นแต่
เป็ นกรณีที่อาจเปิ ดเผยได้ ตามวรรคหนึง่
มาตรา ๔๒ ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามหนังสือของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามมาตรา ๓๖ (๒) หรื อไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหนังสือเรี ยกของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๐ ต้ องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ

ru
m

มาตรา ๔๓ ความผิดตามมาตรา ๔๒ คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได้ และในการนี ้คณะกรรมการมีอาํ นาจ
มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่ประจําศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดดําเนินการเปรี ยบเทียบได้ ตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด

Fo

เมื่อผู้กระทําความผิดได้ เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ ว ให้ ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา

La

w

ถ้ าผู้กระทําความผิดไม่ยินยอมตามที่เปรี ยบเทียบ หรื อเมือ่ ยินยอมแล้ วไม่ชําระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้
ดําเนินคดีตอ่ ไป

nd

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิ ณ ชินวัตร

Th

ai

la

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที่ปัญหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดให้ โทษ ในปั จจุบนั
มีความรุนแรงมากยิ่งขึ ้น ซึง่ โดยหลักการแล้ วผู้เสพยาเสพติดมีสภาพเป็ นผู้ป่วยอย่างหนึง่ มิใช่อาชญากรปกติ การฟื น้ ฟู
สมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดจึงสมควรกระทําให้ กว้ างขวาง และโดยที่ผ้ เู สพยาเสพติดจํานวนหนึง่ ถูกบังคับให้ เป็ นผู้
จําหน่ายยาเสพติดเพื่อแลกกับการได้ ยาเสพติดไปเสพด้ วย สมควรขยายขอบเขตของการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ให้ ครอบคลุมถึงผู้เสพและมีไว้ ในครอบครอง ผู้เสพและมีไว้ ในครอบครองเพื่อจําหน่าย และผู้เสพยาและจําหน่ายยาเสพติด
จํานวนเล็กน้ อยด้ วย นอกจากนันเนื
้ ่องจากบุคคลซึง่ ติดหรื อเสพยาเสพติดมีจํานวนมากและเป็ นปั ญหาสําคัญของประเทศ
สมควรขยายสถานที่เพื่อการตรวจพิสจู น์การเสพหรื อติดยาเสพติด และสถานที่เพื่อการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้
กว้ างขวางยิ่งขึ ้น เพราะนอกจากมีหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมแล้ วยังมีหน่วยงานอื่นของรัฐ และหน่วยงานเอกชนที่มี
ขีดความสามารถเข้ ามาร่วมในการตรวจพิสจู น์การเสพหรื อการติดยาเสพติดและการฟื น้ ฟูสมรรถภาพของบุคคลดังกล่าว
อาทิเช่น สถานที่ของหน่วยงานในราชการทหาร เขต อําเภอ และกิ่งอําเภอ สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
สถานพยาบาลของเอกชนหรื อหน่วยงานอื่น ซึง่ สมควรรวมทรัพยากรเพื่อการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดเข้ าด้ วยกัน
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตินี ้
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