
(ร่าง) 
พระราชบัญญัติ 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

 

……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 

 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………. 

โดยทีเ่ป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………. 

  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา             
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “คณะกรรมการ” “กรรมการ” และ “เลขาธิการ” ใน             
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ และ

หมายความรวมถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

แห่งชาติ” 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “ส านักงาน ป.ป.ส.” ระหว่าง บทนิยามค าว่า “เลขาธิการ” 
กับบทนิยามค าว่า “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

““ส านักงาน ป.ป.ส.” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม           
ยาเสพติดแห่งชาติ” 

ฉบับรับฟังความคิดเห็น 



๒ 
 

 
 

มาตรา ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔/๑ และมาตรา ๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 

“มาตรา ๔/๑  เพ่ือให้การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไป                
อย่างมีเอกภาพ มีความต่อเนื่อง มีกระบวนการในการด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพอันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม ความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของรัฐ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มี
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแห่งชาติ 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด       
อย่างน้อยต้องมีในเรื่องดังต่อไปนี้  

(๑) เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน รวมถึงการก าหนดและการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด  

(๒) มาตรการในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง             
ในโรงเรียน สถานศึกษาและชุมชน ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดหางานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ผู้ผ่านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพกลับคืนสู่สังคมได้ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนและผู้ประกอบธุรกิจเข้ ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว  

(๓) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการบ าบัด
ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถด ารงชีวิตในสังคม การประกอบอาชีพ การศึกษา และการสงเคราะห์อื่น ๆ  

(๔) ยุทธศาสตร์และแนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ  หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ เพ่ือปราบปรามการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด รวมทั้งประสานงานการข่าวเพ่ือสกัดกั้น
และปราบปรามจับกุมขบวนการและเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ 

(๕) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย และพัฒนาด้านวิชาการเกี่ยวกับยาเสพติด 
มาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด และส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา  

(๖) การติดตามและประเมินผลการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เมื่อมีการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไข

ปัญหายาเสพติดแล้ว หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว 

นโยบายและแผนระดับชาติตามวรรคหนึ่ง เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลใช้
บังคับ  

 



๓ 
 

 
 

ให้คณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแห่งชาติ ด าเนินการทบทวนนโยบายและแผนระดับชาติ
ทุกห้าปี และในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือความ
จ าเป็นอ่ืนเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไข
นโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวและเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป  

มาตรา ๔/๒ ให้มีคณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “น.ย.ส.” 
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านยาเสพติด
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐหรือของเอกชนจ านวนหนึ่งคน 

ให้เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ ป .ป.ส. แต่งตั้ง
ข้าราชการในส านักงาน ป.ป.ส. จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ใหค้ณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแห่งชาติ มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน  ปราบปราม และแก้ไขปัญหา             

ยาเสพติดต่อคณะรัฐมนตรี  
(๒) ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุน และเร่งรัดการด าเนินการของคณะกรรมการทั้งหลาย

ที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติด เพ่ือให้มีการด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการก าหนดเขตพ้ืนที่ตามมาตรา ๑๓ จัตวา  
(๔) ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
(๕) การอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนเกี่ยวกับยาเสพติด” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๙/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า 
“ป.ป.ส.” ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง



๔ 
 

 
 

สาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ                  
อัยการสูงสุด อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านการปราบปรามยาเสพติด และด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดด้านละหนึ่งคน เป็นกรรมการ  

ให้เลขาธิการ ป .ป.ส. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ ป .ป.ส. แต่งตั้ง
ข้าราชการในส านักงาน ป.ป.ส. จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม                
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑ ให้มีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ  
เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน ป.ป.ส.” เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง            
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(๑) ด าเนินงานในฐานะหน่วยงานปฏิบัติของคณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแห่งชาติและ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติตามอ านาจและหน้าที่ท่ีก าหนด 

(๒) พิจารณาให้ค าแนะน าและก าหนดหลักการให้กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ              
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรม และรัฐวิสาหกิจเพ่ือจัดท าแผนงานและโครงการ
ด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้เป็นไปตามแผนนโยบายแห่งชาติเกี่ยวกับ           
ยาเสพติดของประเทศ 

(๓) ประสานนโยบาย แผน งบประมาณ และการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปราม 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

(๔) ก ากับ ติดตาม ประสาน ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา         
ยาเสพติด 

(๕) เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
มาตรการด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด และสนับสนุนข้อมูลข่าวสารวิชาการ 
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ  
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติด   
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(๖) ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ คณะกรรมการ                
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท คณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหย และคณะอนุกรรมการของ
คณะกรรมการดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย              
ยาเสพติดแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ และส านักงาน  ป.ป.ส. 

(๗) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในด้ านการป้องกัน 
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด  

(๘) ออกระเบียบเพื่อให้มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๙) ปฏิบัติราชการอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแห่งชาติ และคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติมอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม             
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒ ให้มีเลขาธิการ ป.ป.ส. มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของส านักงาน
ป.ป.ส. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงาน ป.ป.ส. โดยมีรองเลขาธิการ
และผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นผู้ช่วยปฏิบัติราชการ 

ให้ข้าราชการของส านักงาน ป.ป.ส. ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน เป็นต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และในการก าหนดให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษต้องค านึงถึงภาระหน้าที่ คุณภาพของงาน และการด ารงตนอยู่ในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบกับ
ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม             
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) ด าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามมาตรา ๔/๑ แล้วรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

(๒) ก าหนดมาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดเกี่ยวกับ         
ยาเสพติดในสถานประกอบการและก าหนดให้สถานที่ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจใด ๆ เป็นสถานประกอบการ
ที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าว 

(๓) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรืองาน 
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้ 
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(๔) ควบคุม เร่งรัด และประสานงานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่
ในการสืบสวน สอบสวน ปราบปราม และการบังคับโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 

(๕) ก าหนดสถานะของพ้ืนที่หรือกลุ่มพ้ืนที่ในแต่ละปี หรือพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและ
ก าหนดผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมกับก าหนดให้มีกลไก 
โครงสร้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับสถานะของปัญหาและให้
หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนตามที่ร้องขอ 

(๖) ก ากับและติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(๗) วางโครงการและด าเนินการ ตลอดจนสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

(๘) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน 
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(๙) ประสานงานและก ากับเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(๑๐) พิจารณาอนุมัติหรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง                  

เจ้าพนักงานเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๑) จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวง กรม และหน่วยงาน ทั้งใน

ส่วนกลางและระดับพื้นท่ี 
(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการ ป.ป.ส.” 

มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๑๓ จัตวา และมาตรา ๑๓ เบญจ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 

“มาตรา ๑๓ จัตวา ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแห่งชาติ เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย             
การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดจะก าหนดเขตพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดเพ่ือกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ก็ได ้ 

(๑) ทดลองเพาะปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็น                
ยาเสพติดให้โทษ  

(๒) ผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด  
(๓) เสพหรือครอบครองยาเสพติดตามประเภทและปริมาณท่ีก าหนด  
การก าหนดพ้ืนที่และการกระท าการตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และ              

พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการเสพและการครอบครอง             
ยาเสพติดด้วย  
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ให้การกระท าการในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมและ
ตรวจสอบการเสพและการครอบครองยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นความผิด 

มาตรา ๑๓ เบญจ เพ่ือประโยชน์ในการบ าบัดรักษาหรือลดอันตรายจากยาเสพติด  
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ มีอ านาจและหน้าที่ในการควบคุมและก ากับดูแล 
การแจก จ่าย หรือให้อุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้เสพยาเสพติดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดตามแผนงาน
หรือโครงการลดอันตรายจากยาเสพติด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติก าหนด” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน (๒) และ (๔) ของมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  ค้นบุคคล หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามียาเสพติด              
ซุกซ่อนอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีจ าเป็นสามารถใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการ
ตรวจค้นก็ได ้

(๔) ยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีได้ใช้หรือจะ
ใช้ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่ได้มาโดยการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่อาจ
ใช้เป็นพยานหลักฐานได้” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง ของมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การใช้อ านาจตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนดและแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้น รายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และบันทึกเหตุอันควรสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเชื่อที่ท าให้สามารถเข้าค้น
ได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถาน หรือสถานที่ค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่  ณ ที่นั้น                           
ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นส่งมอบส าเนาหนังสือนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระท าได้ และหากเป็นการ
เข้าค้นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตก เจ้าพนักงานผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นข้าราชการ              
พลเรือนต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ  
ขึ้นไป ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจต าแหน่งตั้งแต่สารวัตรหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารต าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไป” 

มาตรา ๑๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๑๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 



๘ 
 

 
 

“มาตรา ๑๔/๑  ในกรณีจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน 
เจ้าพนักงานอาจใช้เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด เฉพาะในการสะกดรอย
ติดตามผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดหรือจะกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพ่ือสืบสวน จับกุม แสวงหา
และรวบรวมพยานหลักฐาน โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย แล้วแต่
กรณี   

ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันสมควร ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง
เพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดไปก่อนแล้วรายงานผู้มีอ านาจอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
โดยเร็ว 

การอนุญาตและการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการควบคุม
และตรวจสอบการใช้อ านาจด้วย 

การกระท าและพยานหลักฐานที่ได้มาจากการด าเนินการของเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่งให้
รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม            
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
ข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับพ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๑๖ ในระหว่างที่ยังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔/๑ และมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้                    
ให้คณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแห่งชาติและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
ประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
       นายกรัฐมนตร ี



๙ 
 

 
 

 
(รา่ง) 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 

 

หลักการ 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ปรับปรุงบทนิยามค าว่า “คณะกรรมการ” “กรรมการ” “เลขาธิการ” และเพ่ิมบทนิยาม
ค าว่า “ส านักงาน ป.ป.ส.” (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓) 

 ๒. เพ่ิมเติมให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน 
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแห่งชาติ เพ่ือให้
การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (เพ่ิมมาตรา ๔/๑)  
  ๓. เพ่ิมเติมให้มีคณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ มีอ านาจและหน้าที่ ในการก าหนด
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ (เพ่ิม
มาตรา ๔/๒) 
  ๔. ปรับปรุงชื่อ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม              
ยาเสพติดแห่งชาติ โดยให้มีอ านาจและหน้าที่ในการแปลงนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ ควบคุม ก ากับ 
ดูแลและประเมินผลการด าเนินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕ และมาตรา ๑๓) 

๕. ปรับปรุงชื่อและโครงสร้างของส านักงาน ป.ป.ส. ให้เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และปรับปรุงอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจและรองรับการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดโลก (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑) 

๖. ปรับปรุงให้เลขาธิการ ป.ป.ส. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้ข้าราชการของส านักงาน 
ป.ป.ส. ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานเป็นต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ     
พลเรือนและได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ส. ก าหนด โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒) 

๗. เพ่ิมเติมให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยความเห็นชองของ
คณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแห่งชาติมีอ านาจออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดเป็น
พ้ืนที่เพ่ือทดลองเพาะปลูกพืชเสพเสพติดหรือผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติดหรือให้เสพหรือครอบครอง

ฉบับรับฟังความคิดเห็น 
 



๑๐ 
 

 
 

ยาเสพติดตามประเภทและปริมาณที่ก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย การป้องกัน ปราบปราม 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดอันตรายจากยาเสพติด (เพ่ิมมาตรา ๑๓ จัตวา) 

๘. เพ่ิมเติมให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม
และก ากับดูแล การแจก จ่าย หรือให้อุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้เสพยาเสพติดเพ่ือประโยชน์ในการ
บ าบัดรักษาหรือลดอันตรายจากยาเสพติดตามแผนงานหรือโครงการ (เพ่ิมมาตรา ๑๓ เบญจ) 

๙. ปรับปรุงอ านาจกรรมการ เลขาธิการ และเจ้าพนักงานในการตรวจค้นยานพาหนะที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่โดยให้สามารถใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ในการตรวจ
ได้ ปรับปรุงอ านาจการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยให้รวมถึงทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดด้วย และปรับปรุงต าแหน่งเจ้าพนักงานผู้เป็นหัวหน้าในการค้นในเวลากลางคืนให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔ (๒) และ (๔) และมาตรา ๑๔ วรรค
สอง) 

๑๐. เพ่ิมเติมให้เจ้าพนักงานซึ่งได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
มีอ านาจในการใช้เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือสะกดรอยติดตามผู้ต้อง
สงสัยว่ากระท าความผิดหรือจะกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ (เพ่ิมมาตรา ๑๔/๑)   

๑๑. ปรับปรุงให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ
หรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘) 

๑๒. ก าหนดบทเฉพาะกาลให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้นี้ใช้บังคับพ้นจากต าแหน่ง และในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้คณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแห่งชาติและกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
ประกอบด้วยคณะกรรมการโดยต าแหน่ง (มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖) 

 
เหตุผล 

 
 โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์การลักลอบค้ายาเสพติดมีลักษณะที่ซับซ้อนและเป็นเครือข่าย

องคก์รอาชญากรรมมากขึ้น รัฐบาลได้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการด าเนินการกับนักค้า
ยาเสพติดรายส าคัญและกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมเพ่ือยุติสถานการณ์         
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้านหรือชุมชนให้ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ในการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยพิเศษ ว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ (United Nations General Assembly 
Special Session 2016 - UNGASS 2016) ที่ประชุมได้มีมุมมองใหม่ต่อปัญหายาเสพติดว่าเป็นเรื่องของ
สุขภาพ ระบบสาธารณสุข อาชญากรรม สิทธิมนุษยชน ความยากจนและการพัฒนาซึ่งจะต้องจัดความสมดุล
ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่เอียงหรือเน้นหนักในด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป  ดังนั้นเพ่ือ
ปรับปรุงนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามให้บรรลุ
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วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและสอดคล้องกับทิศทางหรือมุมมองในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของโลกอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรก าหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
นโยบายยาเสพติดแห่งชาติเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกลไกระดับนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ประเทศ ก าหนดโครงสร้าง บทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแห่งชาติเพ่ือท า
หน้าที่ในการก าหนดนโยบายยาเสพติดของชาติ โดยมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติเป็นกลไกอ านวยการในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงให้
ส านักงาน ป.ป.ส. เป็นส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ก าหนดให้เลขาธิการ 
ป.ป.ส. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ส.  
ก าหนดให้ข้าราชการของส านักงาน ป.ป.ส. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานเป็นผู้ด ารงต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษและได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งดังกล่าว ก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามแห่งชาติ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแห่งชาติมีอ านาจออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต
พ้ืนที่เพ่ือทดลองเพาะปลูกพืชเสพเสพติด หรือผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติด หรือให้มีการเสพหรือ
ครอบครองยาเสพติดตามประเภทและปริมาณที่ก าหนดเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย การป้องกัน 
ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ    
มีอ านาจและหน้าที่ในการควบคุมและก ากับดูแลการแจก จ่าย หรือให้อุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้เสพยาเสพ
ติดเพ่ือประโยชน์ในการบ าบัดรักษาหรือลดอันตรายจากยาเสพติดตามแผนงานหรือโครงการ ปรับปรุงอ านาจ
กรรมการ เลขาธิการ และเจ้าพนักงานในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยให้รวมถึงทรัพย์สินที่ได้มาโดยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ปรับปรุงต าแหน่งเจ้าพนักงานผู้เป็นหัวหน้าในการค้นในเวลากลางคืนให้
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ก าหนดให้เจ้าพนักงานซึ่งได้รับอนุญาตจาก
เลขาธิการ ป.ป.ส. มีอ านาจในการใช้เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือสะกด
รอยติดตามผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดหรือจะกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก าหนดให้นายกรัฐมนตรี
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออกข้อบังคับหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ และก าหนดบทเฉพาะกาลให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับพ้นจากต าแหน่ง โดยในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะกรรมการนโยบาย            
ยาเสพติดแห่งชาติและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติประกอบด้วยคณะกรรมการ
โดยต าแหน่งเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี ้เพ่ือให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรลุผลและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนและสังคม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

 
 

 


