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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 

  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 

29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 36 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  บทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาใดซึ่งพระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้น า

บทบัญญัติหรือวิธีพิจารณาแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวง หรือกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

  
                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125/ตอนที่ 9 ก/หน้า 45/14 มกราคม 2551 



มาตรา 4  ห้ามมิให้น าบทบัญญัติในหมวด 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น และหมวด 4 อุทธรณ์และ
ฎีกา แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่คดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

  
มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

“พนักงานอัยการ” หมายความรวมถึงอัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 

“ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท 

“ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด และพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“ศาลอุทธรณ์” หมายความว่า ศาลอุทธรณ์ซึ่งมิใช่ศาลอุทธรณ์ภาค 

  
มาตรา 6  ให้ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ประธานศาล
ฎีกามีอ านาจออกระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา และนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน 

ระเบียบหรือกฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

การสืบสวน 

 

 

มาตรา 7  ในกรณีจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้เจ้าพนักงานผู้
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ



ติด หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี มีอ านาจปฏิบัติการอ าพรางเพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด 

การอ าพราง หมายความว่า การด าเนินการทั้งหลายเพ่ือปิดบังสถานะหรือวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินการโดยลวงผู้อื่นให้เข้าใจไปทางอ่ืน หรือเพ่ือมิให้รู้ความจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 

ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันสมควร ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจปฏิบัติการอ าพรางเพ่ือการ
สืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดไปก่อนแล้วรายงานผู้มีอ านาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว 

การอนุญาตและการอ าพรางตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการด าเนินการตามวรรคสามให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการ
ควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจด้วย 

การกระท าและพยานหลักฐานที่ได้มาจากการอ าพรางของเจ้าพนักงานตามมาตรานี้ให้รับฟังเป็น
พยานหลักฐานได้ 

  
มาตรา 8  ในกรณีจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้า

พนักงานผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี มีอ านาจครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพ
ติดภายใต้การควบคุมทั้งในและนอกราชอาณาจักรเพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดได้ 

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนั้น โดยใน
การมอบหมายให้ค านึงถึงระดับความรับผิดชอบของผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 

การครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม หมายความว่า การครอบครองชั่วคราวซึ่งยาเสพติด
เพ่ือส่งต่อแก่ผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ค าสั่ง หรือการสะกดรอยติดตามของเจ้า
พนักงาน  ทั้งนี้ การส่งต่อนั้นให้รวมถึงการน าเข้าหรือส่งออกเพ่ือการส่งต่อในหรือนอกราชอาณาจักรด้วย 

การขออนุญาต การอนุญาต การครอบครอง ระยะเวลาในการครอบครองหรือการให้มีการ
ครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจด้วย 

การกระท าและพยานหลักฐานที่ได้มาจากการกระท าของเจ้าพนักงานตามมาตรานี้ ให้รับฟังเป็น
พยานหลักฐานได้ 

  
มาตรา 9  ในกรณีที่เจ้าพนักงานขอให้บุคคลใดซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเฉพาะใน

เรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บุคคลนั้นไม่ต้องรับผิด



ทางแพ่งเป็นการส่วนตัวในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้น เว้นแต่จะได้กระท าด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการ 

  
มาตรา 10  ในกรณีจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้า

พนักงานอาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด าเนินการ
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดและการด าเนินคดีความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้รับการ
ร้องขอดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจด าเนินการตามค าร้องขอโดยปฏิบัติตามวิธีการในกฎหมายดังกล่าว 

เจ้าพนักงานผู้ใดเปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตามวรรคหนึ่งให้แก่บุคคลอ่ืนอัน
มิใช่เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้
ผู้อ่ืนล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
  

หมวด 2 

การสอบสวน 

 

  
มาตรา 11  ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งพนักงานสอบสวน

ได้ยึดสิ่งของไว้ตามกฎหมายและอ้างว่าเป็นยาเสพติด ให้พนักงานสอบสวนส่งสิ่งของที่ยึดนั้นภายในสามวันท าการ
นับแต่เวลาที่พนักงานสอบสวนได้รับสิ่งของนั้นไว้เป็นของกลางในคดี เพ่ือให้ผู้ช านาญการพิเศษตรวจพิสูจน์และท า
ความเห็นเป็นหนังสือรวมไว้ในส านวนการสอบสวน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนที่ไม่อาจส่งสิ่งของ
ที่ยึดนั้นภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้ โดยให้บันทึกเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการดังกล่าวไว้ใน
ส านวนการสอบสวนด้วย 

 

หมวด 3 

วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น 

 

  
มาตรา 12  ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งจ าเลยมีทนายความ ถ้าปรากฏว่าจ าเลยคนใดจง

ใจไม่มาศาลหรือหลบหนี และมีความจ าเป็นเพ่ือมิให้พยานหลักฐานสูญหายหรือยากแก่การน ามาสืบในภายหลัง 



เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรก็ให้ศาลมีอ านาจสืบพยานหลักฐานลับหลังจ าเลย แต่ต้องให้โอกาสทนายความของ
จ าเลยที่จะถามค้านและน าสืบหักล้างพยานหลักฐานนั้นได้ 

  
มาตรา 13  ในชั้นพิจารณา ถ้าจ าเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบ

พยานหลักฐานต่อไปก็ได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจ าเลยไม่ได้กระท าความผิดหรือคดีที่มีข้อหาในความผิด
ซึ่งจ าเลยรับสารภาพนั้นกฎหมายก าหนดอัตราโทษอย่างต่ าให้จ าคุกตลอดชีวิตหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น ศาล
ต้องฟังพยานหลักฐานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจ าเลยได้กระท าผิดจริง 

  
หมวด 4 

อุทธรณ์และฎีกา 

 

  
มาตรา 14  ให้จัดตั้งแผนกคดียาเสพติดขึ้นในศาลอุทธรณ์ โดยให้มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีการอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลชั้นต้นและตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 15  ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา 16 คดีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล

ชั้นต้นในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์โดยยื่นต่อศาลชั้นต้นในก าหนดหนึ่งเดือนนับ
แต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟัง 

เมื่อศาลชั้นต้นมีค าสั่งรับอุทธรณ์หรือเมื่อมีการยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาล
ชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรีบส่งอุทธรณ์หรือค าร้องเช่นว่านั้นพร้อมส านวนไปยังศาลอุทธรณ์เพ่ือพิจารณาพิพากษาหรือมี
ค าสั่งโดยเร็ว 

  
มาตรา 16  คดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิตเมื่อไม่มีการ

อุทธรณ์ค าพิพากษา ให้ศาลชั้นต้นส่งส านวนและค าพิพากษาไปยังศาลอุทธรณ์ตามมาตรา 245 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา 17  ในคดีที่โจทก์ฟ้องว่าจ าเลยกระท าผิดหลายกรรมต่างกัน และกรรมใดกรรมหนึ่งเป็น

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หากมีการอุทธรณ์ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมความผิดอ่ืน ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
อุทธรณ์ และให้ศาลอุทธรณ์มีอ านาจพิจารณาพิพากษาในความผิดอ่ืนซึ่งมิใช่ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย 

  



มาตรา 18  ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งโดยมิชักช้า และภายใต้บังคับแห่ง
บทบัญญัติมาตรา 16 และมาตรา 19 ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์เฉพาะการกระท าซึ่งเป็นความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดให้เป็นที่สุด 

ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ในการกระท ากรรมอ่ืนซึ่งมิใช่ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
คู่ความอาจฎีกาได้ภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยการฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา 19  ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาหรือมีค าสั่งในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตาม

มาตรา 18 วรรคหนึ่งแล้ว คู่ความอาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องไปพร้อมกับฎีกาต่อศาลฎีกาภายในก าหนดหนึ่ง
เดือนนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลนั้นให้คู่ความฝ่ายที่ขออนุญาตฎีกาฟัง เพ่ือขอให้
พิจารณารับฎีกาไว้วินิจฉัยก็ได้ 

เมื่อมีค าร้องขอตามวรรคหนึ่ง ศาลฎีกาอาจพิจารณารับฎีกาในปัญหาเรื่องหนึ่งเรื่องใดไว้วินิจฉัยก็
ได้ หากเห็นว่าเป็นปัญหาส าคัญที่ศาลฎีกาควรจะได้วินิจฉัย 

คดีที่ศาลฎีกามีค าสั่งไม่รับฎีกาไว้วินิจฉัย ให้เป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านค า
พิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์ 

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอ ตลอดจนการพิจารณาและมีค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ฎีกา
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  ทั้งนี้ ในระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุเงื่อนเวลา
ของการสั่งไม่อนุญาตที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อการปฏิบัติตามมาตรา 262 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ระเบียบตามวรรคสี่ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
มาตรา 20  การอุทธรณ์หรือฎีกาในศาลทหาร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 

  
หมวด 5 

การบังคับโทษปรับ 

 

  
มาตรา 21  ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้ลงโทษปรับ ให้พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลออก

หมายบังคับคดีเพ่ือแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดีด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องโทษ
แทนค่าปรับได ้

การบังคับคดีตามวรรคหนึ่ง ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
โดยให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอ านาจตรวจสอบทรัพย์สินและให้ถือว่าเป็น
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 



บทบัญญัติมาตรานี้ ไม่กระทบต่อการที่ศาลจะมีค าสั่งขังผู้ต้องโทษแทนค่าปรับตามประมวล
กฎหมายอาญา 

  
หมวด 6 

อายุความ 

 

  
มาตรา 22  ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ส าหรับฐานความผิดซึ่งต้องระวางโทษประหารชีวิต

หรือจ าคุกตลอดชีวิต ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระท าความผิดมายังศาลภายในก าหนดสามสิบปีนับแต่วันกระท า
ความผิด เป็นอันขาดอายุความ 

ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระท าความผิดมายังศาลแล้วผู้กระท าความผิดวิกลจริตและศาลสั่งงดการ
พิจารณาหรือหลบหนีจนเกินก าหนดตามวรรคหนึ่งแล้วนับแต่วันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา หรือนับแต่วันที่ผู้นั้น
หลบหนี แล้วแต่กรณี ก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน 

  
มาตรา 23  ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตหรือ

จ าคุกตลอดชีวิตผู้ใด และผู้นั้นยังมิได้รับโทษหรือได้รับโทษแต่ยังไม่ครบถ้วนเพราะหลบหนี ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมา
เพ่ือรับโทษเกินก าหนดเวลาสามสิบปีนับแต่วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดหรือนับแต่วันที่ผู้นั้นหลบหนี แล้วแต่กรณี 
เป็นอันล่วงเลยการลงโทษ จะลงโทษผู้นั้นมิได้ 
  

บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 24  บรรดาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งค้างพิจารณาอยู่ ในศาลใดก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลนั้นมีอ านาจพิจารณาพิพากษาต่อไป และให้บังคับตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

โฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 
รองนายกรัฐมนตรี 

 



หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดได้เปลี่ยนแปลงไปสู่อาชญากรรมที่มีการจัดตั้งในลักษณะองค์กร และมีลักษณะพิเศษมากยิ่งขึ้น โดย
ผู้กระท าความผิดอาศัยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและข้อจ ากัดของกฎหมายที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประกอบกับมีคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดขึ้นสู่การพิจารณาของ
ศาลเป็นจ านวนมาก ซึ่งคดีดังกล่าวมีลักษณะพิเศษและซับซ้อนแตกต่างจากการกระท าความผิดอาญาทั่วไป 
สมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดโดยเฉพาะเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การสืบสวนสอบสวนโดยการใช้
เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ และก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น การอุทธรณ์ ฎีกา และ
อายุความ รวมทั้งก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับช าระค่าปรับตามค าพิพากษา เพ่ือให้ศาลพิจารณาพิพากษา
และบังคับโทษคดียาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 


