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พระราชบัญญตั ิ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. ๒๕๑๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ 
เปนปที่ ๓๑ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ทําหนาที่สภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ยาเสพติด” หมายความวา ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดให

โทษ กัญชาตามกฎหมายวาดวยกัญชา ฝนตามกฎหมายวาดวยฝน พืชกระทอมตามกฎหมายวา
ดวยพืชกระทอม และวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามที่
รัฐมนตรีกําหนดใหเปนยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความวา กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
กฎหมายวาดวยกัญชา กฎหมายวาดวยฝน กฎหมายวาดวยพืชกระทอม และกฎหมายวาดวยวัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และ

หมายความรวมถึงประธานกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดดวย 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๓/ตอนที่ ๑๔๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑๕/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เจาพนักงาน” หมายความวา ผูซึ่ งเลขาธิการแตงตั้ งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงอํานาจหนาที่ของสวนราชการ

หรือของเจาหนาที่ของสวนราชการใดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือ

เจาพนักงาน และของสวนราชการหรือเจาหนาที่ของสวนราชการที่มีอํานาจเกี่ยวกับยาเสพติด ให
คณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยและวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการประสานงาน 

 
มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยยอวา 

“ป.ป.ส.” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดี
กรมศุลกากร อธิบดีกรมอัยการ เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งไมเกินหกคน และเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๖  กรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๗  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนแทนได 
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งซอมหรือแตงตั้งเพ่ิม อยูในตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยู

ของกรรมการอื่น 
 
มาตรา ๘  ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานไมมาประชุมหรือไมอยู

ในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 
มาตรา ๙  การประชุมทุกครั้ง ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงจํานวน

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาด ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๐  คณะกรรมการจะตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ

เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได 
 
มาตรา ๑๑  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเรียก

โดยยอวา “สํานักงาน ป.ป.ส.” มีหนาที่ดําเนินกิจการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการและ
ปฏิบัติงานธุรการอื่น 

 
มาตรา ๑๒  ใหมีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มี

หนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดและจะใหมี
รองเลขาธิการเปนผูชวยปฏิบัติราชการก็ได 

 
มาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดแผนงานและมาตรการปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิดตาม

กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
(๒) ควบคุมการสืบสวน สอบสวน และการฟองคดีความผิดตามกฎหมาย

เก่ียวกับยาเสพติด 
(๓) วางโครงการและดําเนินการ ตลอดจนสั่งใหสวนราชการที่ เ ก่ียวของ

ดําเนินการเผยแพรความรูเก่ียวกับยาเสพติด 
(๔) ควบคุม เรงรัดและประสานงานการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการที่มีอํานาจ

หนาที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
(๕) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ

หรืองาน แผนงาน หรือโครงการของสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมาย
เก่ียวกับยาเสพติด 

(๖) ประสานงานและกํากับการเกี่ยวกับการบําบัดรักษาตัวผูติดยาเสพติด 
(๗) พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งเจาพนักงานเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๔  เพ่ือดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมาย

เก่ียวกับยาเสพติด ใหกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงานมีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในเวลากลางวัน

ระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกเพื่อตรวจคน ยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไวโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย หรือจับกุมบุคคลใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
แตในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติดซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือบุคคลที่จะ
ถูกจับไดหลบซอนอยูในเคหสถานหรือสถานท่ีนั้น ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาหากไม
ดําเนินการในทันที ยาเสพติดนั้นจะถูกโยกยายหรือบุคคลที่หลบซอนอยูจะหลบหนี ก็ใหมีอํานาจ
เขาไปในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตยตกได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) คนเคหสถาน สถานที่หรือบุคคลใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติด
ซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย ยึดหรืออายัดยาเสพติดหรือทรัพยสินอื่นใดที่ไดใชหรือจะใช
ในการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได 

(๓) จับกุมบุคคลใด ๆ ที่กระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
(๔) สอบสวนผูตองหาในคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
(๕) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ หรือเจาหนาที่ของหนวยราชการใด 

ๆ มาใหถอยคําหรือใหสงบัญชีเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา 
เจาพนักงานตําแหนงใดและระดับใด จะมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวตามวรรค

หนึ่งทั้งหมดหรือแตบางสวน ใหเปนไปตามที่ เลขาธิการกําหนดดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโดยทําเอกสารมอบหมายใหไวประจําตัวเจาพนักงานผูไดรับมอบหมายนั้น 

เจาพนักงานผูไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ตองแสดงเอกสารมอบหมายนั้นตอ
บุคคลที่เก่ียวของทุกครั้ง 

 
มาตรา ๑๕  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการตามมาตรา ๑๔ ใหถือวากรรมการ

เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจตามมาตรา ๑๔ (๓) มี
อํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดทั่ว
ราชอาณาจักร และใหมีอํานาจควบคุมผูถูกจับตามมาตรา ๑๔ (๓) ไวเพ่ือทําการสอบสวนไดเปน
เวลาไมเกินสามวัน เมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาวหรือกอนนั้นตามที่จะเห็นสมควร ใหสงตัวผูถูก
จับไปยังพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อดําเนินการตอไป  
ทั้งนี้ โดยมิใหถือวาการควบคุมผูถูกจับดังกลาวเปนการควบคุมของพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๑๖  ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกหรือไมใหถอยคํา หรือไมสงบญัชี

เอกสารหรือวัตถุใดแกกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการตาม
มาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๗  กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงานผูใดกระทํา

ความผิดใด ๆ ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเสียเอง ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ 

 
มาตรา ๑๘  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

ออกขอบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ธานนิทร  กรัยวิเชียร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ยาเสพติดเปนภัยอยาง
รายแรงตอการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และรัฐบาลนี้มีนโยบายที่จะ
ปองกันและปราบปรามการคาและการเสพยาเสพติดอยางเขมงวดกวดขัน ในการนี้จําเปนตองมี
กฎหมายเพื่อกําหนดมาตรการและใหอํานาจในการดําเนินการปองกันและปราบปรามใหไดผล
โดยเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรียนันท/แกไข 
๒๗  /  ๒  /๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

ปญญา/ตรวจ 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

 


