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พระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบั ญญัตินี้ ใ หใ ชบัง คับเมื่ อพน กําหนดหนึ่ งรอ ยแปดสิบวั น นับ แตวั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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มาตรา ๓ บทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาใดซึ่งพระราชบัญญัตินี้มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะให
นําบทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวงและ
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง หรือกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร มาใชบังคับเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ หามมิใ หนําบทบัญญัติใ นหมวด ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน และหมวด ๔
อุทธรณและฎีกา แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแกคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
“พนักงานอัยการ” หมายความรวมถึงอัยการทหารตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร
“ยาเสพติด” หมายความวา ยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความวา กฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษและกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท
“ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความวา ความผิดตามที่บัญญัติไวในกฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
“เจาพนักงาน” หมายความวา เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด และพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“ศาลอุทธรณ” หมายความวา ศาลอุทธรณซึ่งมิใชศาลอุทธรณภาค
มาตรา ๖ ให ป ระธานศาลฎี ก า นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงกลาโหม
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย และรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม รั ก ษาการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ โดยให ป ระธานศาลฎี ก ามี อํ า นาจออกระเบี ย บที่ ป ระชุ ม ใหญ ศ าลฎี ก าและ
นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงกลาโหม รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน
ระเบียบหรือกฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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หมวด ๑
การสืบสวน
มาตรา ๗ ในกรณี จํ า เป น และเพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เจาพนักงานผูไดรับอนุญ าตเปน หนังสื อจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย แลวแตกรณี มีอํานาจปฏิบัติการอําพราง
เพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
การอําพราง หมายความวา การดําเนินการทั้งหลายเพื่อปดบังสถานะหรือวัตถุประสงคของ
การดํ าเนิ นการโดยลวงผู อื่ นให เข าใจไปทางอื่ น หรื อเพื่ อมิ ให รู ความจริ งเกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ หน าที่ ของ
เจาพนักงาน
ในกรณีจําเปนเรงดวนและมีเหตุอันสมควร ใหเจาพนักงานมีอํานาจปฏิบัติการอําพรางเพื่อการ
สืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดไปกอนแลวรายงานผูมีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว
การอนุญาตและการอําพรางตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการดําเนินการตามวรรคสามใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงดังกลาวอยางนอยตอง
มีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจดวย
การกระทําและพยานหลักฐานที่ไดมาจากการอําพรางของเจาพนักงานตามมาตรานี้ใหรับฟง
เปนพยานหลักฐานได
มาตรา ๘ ในกรณี จํ า เป น และเพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ใหเจาพนักงานผูไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย แลวแตกรณี มีอํานาจครอบครองหรือใหมี
การครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุมทั้งในและนอกราชอาณาจักรเพื่อการสืบสวนความผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดได
ผูซึ่งไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ตองเปนผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบเรื่องนั้น
โดยในการมอบหมายใหคํานึงถึงระดับความรับผิดชอบของผูซึ่งไดรับมอบหมาย
การครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม หมายความวา การครอบครองชั่วคราวซึ่งยาเสพติด
เพื่อสงตอแกผูตองสงสัยวากระทําความผิดซึ่งอยูภายใตการกํากับ คําสั่ง หรือการสะกดรอยติดตามของ
เจาพนักงาน ทั้งนี้ การสงตอนั้นใหรวมถึงการนําเขาหรือสงออกเพื่อการสงตอในหรือนอกราชอาณาจักรดวย
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การขออนุญาต การอนุญาต การครอบครอง ระยะเวลาในการครอบครองหรือการใหมีการ
ครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใช
อํานาจดวย
การกระทําและพยานหลักฐานที่ไดมาจากการกระทําของเจาพนักงานตามมาตรานี้ ใหรับฟง
เปนพยานหลักฐานได
มาตรา ๙ ในกรณีที่เจาพนักงานขอใหบุคคลใดซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญเปนพิเศษเฉพาะ
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหบุคคลนั้น
ไมตองรับผิดทางแพงเปนการสวนตัวในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้น เวนแตจะไดกระทําดวยความ
จงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง แตไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะเรียกรองคาเสียหายจากทางราชการ
มาตรา ๑๐ ในกรณี จํ า เป น และเพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เจ า พนั ก งานอาจร อ งขอให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามกฎหมายว า ด ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอรดําเนินการใหไดมาซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิด
และการดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรไดรับการ
รองขอดั งกล าว ให พนัก งานเจา หนา ที่มีอํ านาจดํา เนิน การตามคําร องขอโดยปฏิ บัติต ามวิ ธีการใน
กฎหมายดังกลาว
เจาพนักงานผูใดเปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอรที่ไดมาตามวรรคหนึ่งใหแกบุคคลอื่น
อัน มิใ ชเพื่อประโยชนใ นการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทําโดย
ประมาทเปน เหตุ ใ ห ผูอื่ น ลว งรู ข อมู ลคอมพิ วเตอร ดัง กลา ว ตอ งระวางโทษเชน เดีย วกั บ พนั กงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
หมวด ๒
การสอบสวน
มาตรา ๑๑ ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งพนักงานสอบสวน
ไดยึดสิ่งของไวตามกฎหมายและอางวาเปนยาเสพติด ใหพนักงานสอบสวนสงสิ่งของที่ยึดนั้นภายใน
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สามวั น ทํ า การนั บ แต เ วลาที่ พ นั ก งานสอบสวนได รั บ สิ่ ง ของนั้ น ไว เ ป น ของกลางในคดี เพื่ อ ให
ผูชํานาญการพิเศษตรวจพิสูจนและทําความเห็นเปนหนังสือรวมไวในสํานวนการสอบสวน เวนแต
มีเหตุสุดวิ สัยหรือมีเ หตุจําเปน อยางอื่น ที่ ไมอาจส งสิ่งของที่ ยึดนั้น ภายในกําหนดเวลาดั งกลาวได
โดยใหบันทึกเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนที่ไมอาจดําเนินการดังกลาวไวในสํานวนการสอบสวนดวย
หมวด ๓
วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน
มาตรา ๑๒ ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งจําเลยมีทนายความ ถาปรากฏวาจําเลยคนใด
จงใจไมมาศาลหรือหลบหนี และมีความจําเปนเพื่อมิใหพยานหลักฐานสูญหายหรือยากแกการนํามาสืบ
ในภายหลัง เมื่อศาลเห็นเปนการสมควรก็ใหศาลมีอํานาจสืบพยานหลักฐานลับหลังจําเลย แตตองให
โอกาสทนายความของจําเลยที่จะถามคานและนําสืบหักลางพยานหลักฐานนั้นได
มาตรา ๑๓ ในชั้นพิจารณา ถาจําเลยใหการรับสารภาพตามฟอง ศาลจะพิพากษาโดยไมสืบ
พยานหลักฐานตอไปก็ได เวนแตกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาจําเลยไมไดกระทําความผิดหรือคดีที่มีขอหา
ในความผิดซึ่งจําเลยรับสารภาพนั้นกฎหมายกําหนดอัตราโทษอยางต่ําใหจําคุกตลอดชีวิตหรือโทษ
สถานที่หนักกวานั้น ศาลตองฟงพยานหลักฐานโจทกจนกวาจะพอใจวาจําเลยไดกระทําผิดจริง
หมวด ๔
อุทธรณและฎีกา
มาตรา ๑๔ ให จั ด ตั้ ง แผนกคดี ย าเสพติ ด ขึ้ น ในศาลอุ ท ธรณ โดยให มี อํ า นาจพิ จ ารณา
พิพากษาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนและตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๕ ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา ๑๖ คดีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลชั้น ตน ในคดีความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด ใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณโดยยื่น ตอศาลชั้น ตน ใน
กําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นใหคูความฝายที่อุทธรณฟง
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เมื่อศาลชั้นตนมีคําสั่งรับอุทธรณหรือเมื่อมีการยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณของศาล
ชั้นตน ใหศาลชั้นตนรีบสงอุทธรณหรือคํารองเชนวานั้นพรอมสํานวนไปยังศาลอุทธรณเพื่อพิจารณา
พิพากษาหรือมีคําสั่งโดยเร็ว
มาตรา ๑๖ คดีท่ีศาลชั้นตนพิพากษาใหลงโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตเมื่อไมมี
การอุทธรณคําพิพากษา ใหศาลชั้นตนสงสํานวนและคําพิพากษาไปยังศาลอุทธรณตามมาตรา ๒๔๕
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๗ ในคดีที่โจทกฟองวาจําเลยกระทําผิดหลายกรรมตางกัน และกรรมใดกรรมหนึ่ง
เปน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หากมีการอุทธรณใ นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพรอมความผิดอื่ น
ใหยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ และใหศาลอุทธรณมีอํานาจพิจารณาพิพากษาในความผิดอื่น ซึ่งมิใ ช
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดวย
มาตรา ๑๘ ใหศาลอุทธรณพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งโดยมิชักชา และภายใตบังคับแหง
บทบัญญัติมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๙ คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณเฉพาะการกระทําซึ่งเปน
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหเปนที่สุด
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณในการกระทํากรรมอื่นซึ่งมิใชความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
คูความอาจฎีกาไดภายใตบทบัญญัติวาดวยการฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ศาลอุทธรณพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตาม
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งแลว คูความอาจยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองไปพรอมกับฎีกาตอศาลฎีกาภายใน
กําหนดหนึ่งเดือนนับแตวันอานหรือถือวาไดอานคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลนั้นใหคูความฝายที่ขอ
อนุญาตฎีกาฟง เพื่อขอใหพิจารณารับฎีกาไววินิจฉัยก็ได
เมื่อมีคํารองขอตามวรรคหนึ่ง ศาลฎีกาอาจพิจารณารับฎีกาในปญหาเรื่องหนึ่งเรื่อ งใดไว
วินิจฉัยก็ได หากเห็นวาเปนปญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรจะไดวินิจฉัย
คดีที่ศ าลฎีกามีคําสั่งไมรับฎีกาไววินิจฉัย ใหเปน ที่สุดตั้งแตวัน ที่ไดอานหรือถือวาไดอาน
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ
หลักเกณฑและวิธีการยื่นคําขอ ตลอดจนการพิจารณาและมีคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตให
ฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่ประชุมใหญศาลฎีกา ทั้งนี้ ในระเบียบดังกลาวอยางนอย
ตองระบุเงื่อนเวลาของการสั่งไมอนุญาตที่ไมขัดหรือแยงตอการปฏิบัติตามมาตรา ๒๖๒ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ระเบียบตามวรรคสี่ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๒๐ การอุทธรณหรือฎีกาในศาลทหาร ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาล
ทหาร
หมวด ๕
การบังคับโทษปรับ
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษปรับ ให พ นั ก งานอั ย การร อ งขอให ศ าล
ออกหมายบังคับคดีเพื่อแตงตั้งเจาพนักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดีดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ของผูตองโทษแทนคาปรับได
การบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดย
อนุโลม โดยใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีอํานาจตรวจสอบทรัพยสิน
และใหถือวาเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา
บทบัญญัติมาตรานี้ ไมกระทบตอการที่ศาลจะมีคําสั่งขังผูตองโทษแทนคาปรับตามประมวล
กฎหมายอาญา
หมวด ๖
อายุความ
มาตรา ๒๒ ในคดี ค วามผิ ด เกี่ ย วกับ ยาเสพติด สํ า หรั บฐานความผิ ด ซึ่ ง ต อ งระวางโทษ
ประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต ถามิไดฟอ งและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลภายในกําหนด
สามสิบปนับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ
ถาไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลแลวผูกระทําความผิดวิกลจริตและศาลสั่งงดการ
พิจารณาหรือหลบหนีจนเกินกําหนดตามวรรคหนึ่งแลวนับแตวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา หรือนับแต
วันที่ผูนั้นหลบหนี แลวแตกรณี ก็ใหถือวาเปนอันขาดอายุความเชนเดียวกัน
มาตรา ๒๓ ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหประหารชีวิต
หรือจําคุกตลอดชีวิตผูใ ด และผูนั้น ยังมิไดรับโทษหรือไดรับโทษแตยังไมครบถวนเพราะหลบหนี
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ถายังมิไดตัวผูนั้นมาเพื่อรับโทษเกินกําหนดเวลาสามสิบปนับแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดหรือนับแต
วันที่ผูนั้นหลบหนี แลวแตกรณี เปนอันลวงเลยการลงโทษ จะลงโทษผูนั้นมิได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๔ บรรดาคดีค วามผิ ดเกี่ย วกับยาเสพติดซึ่ง คางพิ จารณาอยูใ นศาลใดกอ นวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหศ าลนั้น มีอํานาจพิจารณาพิพากษาตอไป และใหบังคับตามกฎหมาย
ซึ่งใชอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนกวาคดีนั้นจะถึงที่สุด
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
โฆสิต ปนเปยมรัษฎ
รองนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันการกระทําความผิด
เกี่ย วกับยาเสพติด ไดเปลี่ยนแปลงไปสูอาชญากรรมที่มีก ารจัด ตั้งในลักษณะองคก ร และมีลัก ษณะพิเศษ
มากยิ่ ง ขึ้ น โดยผู ก ระทํ าความผิ ด อาศัย ความเจริ ญ ก า วหน า ทางเทคโนโลยีแ ละข อ จํ า กั ด ของกฎหมาย
ที่ไมเอื้ออํา นวยตอการปราบปรามผูก ระทําความผิดเกี่ย วกับยาเสพติด ประกอบกับมีค ดีค วามผิด เกี่ย วกับ
ยาเสพติดขึ้นสูการพิจารณาของศาลเปนจํานวนมาก ซึ่งคดีดังกลาวมีลักษณะพิเศษและซับซอนแตกตางจาก
การกระทําความผิดอาญาทั่วไป สมควรมีกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดโดยเฉพาะเพื่อกําหนด
หลักเกณฑการสืบสวนสอบสวนโดยการใชเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ และกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธี
พิจารณาในศาลชั้นตน การอุทธรณ ฎีก าและอายุความ รวมทั้งกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับชําระ
คาปรับตามคําพิพากษา เพื่อใหศาลพิจารณาพิพากษาและบังคับโทษคดียาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

