
รวมกฎหมายยาเสพติด
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (แกไขลาสุด พ.ศ. ๒๕๖๐) และ

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙

กองกฎหมาย สํานักงาน ป.ป.ส.

กระทรวงยุติธรรม



คํานํา

 ดวยในปจจุบันรัฐบาลไดมีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับยาเสพติด

หลายฉบับ เพื่อใหกฎหมายมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณยาเสพติดในปจจุบัน

ท้ังท่ีเปนการตรากฎหมายใหม เชน พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙

คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการลักลอบนําสารเคมี 

วัสดุ หรือเคร่ืองมือบางประเภทไปใชผลิตยาเสพติด และที่เปนการปรับปรุงแกไขกฎหมาย เชน 

การปรับปรุงบทสันนิษฐานและอัตราโทษที่ใชในคดียาเสพติด ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด

ใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหนวยงานกลางในการแกไขปญหา

ยาเสพติด มีหนาท่ีในการสนับสนุนขอมูลดานกฎหมายใหกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน

ไดตระหนักถึงความสําคัญในการสรางความรับรูและความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบ

ที่ไดมีการปรับปรุงแกไขใหม จึงไดจัดทําหนังสือรวมกฎหมายยาเสพติดฉบับนี้ขึ้น โดยรวบรวม

กฎหมายและระเบียบที่ไดประกาศและมีผลใชบังคับใหมไวในหนังสือฉบับนี้ เพื่อใหเจาหนาที่

ที่เกี่ยวของมีความสะดวก สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใหการบังคับ

ใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย

 สํานักงาน ป.ป.ส. หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือรวมกฎหมายยาเสพติดฉบับนี้ จะเปน

ประโยชนตอหนวยงานและผูเก่ียวของทุกฝายท่ีจะนําไปใชประโยชนเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน

เพื่อแกไขปญหายาเสพติดของประเทศใหบรรลุวัตถุประสงค ตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย

ตอไป

กองกฎหมาย   สํานักงาน ป.ป.ส.

กระทรวงยุติธรรม



สารบัญ

๑. พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒

๒. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๒/๒๕๕๙

เร่ือง มาตรการลักลอบนําสารเคมี วัสดุ หรือเคร่ืองมือบางประเภทไปใชผลิตยเสพติด

๔. ประกาศกระทรวงยุติธรรม เร่ือง กําหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุม และหนาที่ของ

ผูทําธุรกรรม ภายใตมาตรการปองกันการลักลอบนําสารเคมี วัสดุ หรือเคร่ืองมือบาง

ประเภทไปใชผลิตยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙

๕. ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดวาดวยการแตงต้ัง การปฏิบัติ

หนาที่และการกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๔๕

๖. ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดวาดวยรายละเอียด

และแบบหนังสือ  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดวาดวยการตักเตือน การเปรียบเทียบปรับ และการปดช่ัวคราวสถานประกอบ

การหรือการพักใชใบอนุญาตประกอบการ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗. กฎกระทรวงกําหนดช่ือยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙

๘. คําสั่งศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ที่ ๑๔ / ๒๕๕๙

เรื่อง แนวทางการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ดวยวิธีการ

ครอบครองหรือใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม

๙. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง กําหนด

แบบหนังสือขออนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือขอแกไขหรือเพิ่มเติมระยะเวลา 

หรือรายการที่ไดรับอนุญาตและรายงานผลการครอบครองหรือใหมีการครอบครอง

ยาเสพติด ภายใตการควบคุม (ฉบับที่ ๒)
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พระราชบัญญัติ

ยาเสพติดใหโทษ

พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒

เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป๒ 

   ๓มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

 (๑) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ 
 (๒) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

 (๓) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๑     แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ แกไขเพิ่มเติม 
    (ฉบับที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  (๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖ ตอนท่ี ๖๓   ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๒๒
๓   พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๓ ใหยกเลิก
    (๑) พระราชบัญญัติฝน พุทธศักราช ๒๔๗๒
    (๒) พระราชบัญญัติฝน พ.ศ. ๒๔๗๒ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖
    (๓) พระราชบัญญัติฝน แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘
    (๔) พระราชบัญญัติฝน (ฉบับท่ี ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๑
    (๕) พระราชบัญญัติฝน (ฉบับท่ี ๕) พุทธศักราช ๒๔๘๕
    (๖) พระราชบัญญัติฝน (ฉบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๔
    (๗) พระราชบัญญัติฝน (ฉบับท่ี ๗) พุทธศักราช ๒๕๐๒
    (๘) พระราชบัญญัติฝน (ฉบับท่ี ๘) พุทธศักราช ๒๕๐๓
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 (๔) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ 

 (๕) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 (๖) พระราชบัญญัติกันชา พุทธศักราช ๒๔๗๗

 (๗) พระราชบัญญัติพืชกระทอม พุทธศักราช ๒๔๘๖ 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

 ๔ “ยาเสพติดใหโทษ” หมายความวา สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกาย

ไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใดๆ แลว ทําใหเกิดผลตอรางกายและ

จิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา

มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจ อยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไป

จะทรุดโทรมลง กับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชท่ีเปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ

หรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษและสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดวย

ท้ังน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา๕  แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบานบางตํารับ

ตามกฎหมายวาดวยยาที่มียาเสพติดใหโทษผสมอยู 

 “ผลิต” หมายความวา เพาะ ปลูก ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปล่ียนรูป สังเคราะหทาง

วิทยาศาสตร และใหหมายความรวมตลอดถึงการแบงบรรจุ หรือรวมบรรจุดวย

 “จําหนาย” หมายความวา ขาย จาย แจก แลกเปลี่ยน ให

 “นําเขา” หมายความวา นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร

 “สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร

 ๖ “เสพ” หมายความวา การรับยาเสพติดใหโทษเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด

 ๗ “ติดยาเสพติดใหโทษ” หมายความวา เสพเปนประจําติดตอกันและตกอยูในสภาพ

ที่จําเปนตองพึ่งยาเสพติดใหโทษนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลักวิชาการ

 ๘ “หนวยการใช” หมายความวา เม็ด ซอง ขวด หรือหนวยอยางอื่นที่ทําขึ้นโดยปกติ
สําหรับการใชเสพหนึ่งครั้ง

 ๙ “การบําบัดรักษา” หมายความวา การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ ซ่ึงรวมตลอด

ถึงการฟนฟูสมรรถภาพและการติดตามผลหลังการบําบัดรักษาดวย

๔    ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
๕  ดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เร่ืองระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
   พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ฉบับท่ี ๑๕๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ฉบับท่ี ๑๕๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ฉบับท่ี ๑๗๐ (พ.ศ. ๒๕๔๔)
  ฉบับที่ ๑๗๕ (พ.ศ. ๒๕๔๕) และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๗) (ฉบับที่ ๘) (ฉบับที่ ๙)
    (ฉบับท่ี ๑๐) (ฉบับท่ี ๑๑) (ฉบับท่ี ๑๒) (ฉบับท่ี ๑๓) (ฉบับท่ี ๑๔) (ฉบับท่ี ๑๕) (ฉบับท่ี ๑๖) (ฉบับท่ี ๑๗) (ฉบับท่ี ๑๘) (ฉบับท่ี ๑๙)พ.ศ. ๒๕๕๙
    (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
๖      ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๓ และใหใชความตอไปน้ีแทน
๗      บทนิยามคําวา “ติดยาเสพติดใหโทษ” เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔
๘      บทนิยามคําวา “หนวยการใช” เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓
๙      บทนิยามคําวา “การบําบัดรักษา” เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔
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 ๑๐“สถานพยาบาล” หมายความวา โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานพักฟน หรือ
สถานที่อื่นใด เฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนสถานที่ทําการบําบัดรักษา
ผูติดยาเสพติดใหโทษ
 ๑๑“เภสัชกร” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
เภสัชกรรม
 “ตํารับยา” หมายความวา สูตรของสิ่งปรุงไมวาจะมีรูปลักษณะใดที่มียาเสพติดใหโทษ
รวมอยูดวย ทั้งนี้ รวมทั้งยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนวัตถุสําเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่งพรอม
ที่จะนําไปใชแกคนหรือสัตวได
 ๑๒“ขอความ” หมายความรวมถึงการกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร 
แสง เสียง เคร่ืองหมายหรือการกระทําอยางใดๆ ท่ีทําใหบุคคลท่ัวไปสามารถเขาใจความหมายได
 ๑๓“โฆษณา” หมายความรวมถึงกระทําการไมวาดวยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบ
ขอความเพื่อประโยชนในทางการคา แตไมหมายความรวมถึงเอกสารทางวิชาการหรือตํารา
ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
 “ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
 “ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้
 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี
 “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข แตใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
รายงานการรับ การจาย การเก็บรักษา และวิธกีารปฏิบตัอิยางอ่ืนทีเ่กีย่วกับการควบคุมยาเสพติด
ใหโทษใหคณะกรรมการทราบทุกหกเดือน แลวใหคณะกรรมการเสนอพรอมกับใหความเห็นตอ
รัฐมนตรีเพื่อสั่งการตอไป 

 มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา
ตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ 
ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

๑๐      บทนิยามคําวา “สถานพยาบาล” เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔
๑๑      บทนิยามคําวา “เภสัชกร” เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔
๑๒      บทนิยามคําวา “ขอความ” เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕
๑๓      บทนิยามคําวา “โฆษณา” เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕
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 กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 มาตรา ๗ ยาเสพติดใหโทษแบงออกเปน ๕ ประเภท คือ 

 (๑) ประเภท ๑ ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน (Heroin)

 (๒) ประเภท ๒ ยาเสพติดใหโทษทั่วไป เชน มอรฟน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine) 

โคเดอีน (Codeine) ฝนยา (Medicinal Opium)๑๔ 

    ๑๕(๓) ประเภท ๓ ยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตํารับยา และมียาเสพติดใหโทษ

ในประเภท ๒ ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 (๔) ประเภท ๔ สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ 

เชน อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด (Acetyl Chloride) 

 (๕) ประเภท ๕ ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เชน กัญชา 

พืชกระทอม๑๖

 ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศระบุชื่อยาเสพติดใหโทษตามมาตรา ๘ (๑) 

 เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ คําวา ฝนยา (Medicinal Opium) หมายถึงฝนที่ไดผาน

กรรมวิธีปรุงแตงโดยมีความมุงหมายเพื่อใชในทางยา 

 มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 

 (๑) ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษวายาเสพติดใหโทษช่ือใดอยูในประเภทใดตามมาตรา ๗๑๗

 (๒) เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงช่ือหรือประเภทยาเสพติดใหโทษตาม (๑)

 (๓) กําหนดมาตรฐานวาดวยปริมาณ สวนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือ

ลักษณะอื่นของยาเสพติดใหโทษ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษ๑๘

 (๔)     กาํหนดจํานวนและจํานวนเพ่ิมเตมิซึง่ยาเสพติดใหโทษท่ีจะตองใชในทางการแพทย
และทางวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป

     ๑๙(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษที่ผูอนุญาต

จะอนุญาตใหผลิต นําเขา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองได 

๑๔      ฝนซึ่งเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ หมายถึง ฝนดิบ ฝนสุก หรือมูลฝน (ดูบัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
     ยาเสพติดใหโทษประเภท ๒ ลําดับท่ี ๑๐๐)
๑๕     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
๑๖     พืชฝนและพืชเห็ดขี้ควาย เปนยาเสพติดใหโทษประเภท ๕ (ดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๕) (พ.ศ. ๒๕๓๙) ยาเสพติดใหโทษประเภท
     ๕ ลําดับที่ ๓ และลําดับท่ี ๔)
๑๗     ดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
     พ.ศ.๒๕๒๒
๑๘     ดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๖๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง กําหนดมาตรฐานวาดวยปริมาณสวนประกอบคุณภาพ ความบริสุทธ์ิ หรือลักษณะ
     อื่นของยาเสพติดใหโทษ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษ และ ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๑)
๑๙     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
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       ๒๐(๖) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๗ (๓) 

 (๗) จัดตั้งสถานพยาบาล 

 (๘) กําหนดระเบียบขอบังคับ เพ่ือควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาล

หมวด ๑
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ

___________________

 มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ”

ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทยหรือผูแทน

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแทน อธิบดีกรมตํารวจ

หรือผูแทน อธิบดีกรมอัยการหรือผูแทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกาหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผูแทน

ผูแทนกระทรวงกลาโหม และผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 

และใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและเลขานุการ และหัวหนากองควบคุม

วัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

 มาตรา ๑๐ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสองป 

 กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 

 มาตรา ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ เมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) รัฐมนตรีใหออก 

 (๔) เปนบุคคลลมละลาย

 (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ 

 (๗) ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 

๒๐    ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน
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 เม่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงต้ังผูอ่ืนเปนกรรมการ

แทนได 

 ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการในระหวางท่ีกรรมการซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูใน

ตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนง

เทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซ่ึงแตงตั้งไวแลว

 มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือ

ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก 

 กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานใน

ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการมีหนาที่ 

 (๑) ใหความเห็นตอรัฐมนตรีตามมาตรา ๕ 

 (๒) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๘ 

 (๓) ใหความเห็นชอบตอผูอนุญาตในการส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

 (๔) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีในการกําหนดตําแหนงและระดับของพนักงานเจาหนาท่ี

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (๕) ใหความเห็นตอรัฐมนตรี เพื่อวางระเบียบปฏิบัติราชการในการประสานงานกับ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และกระทรวง ทบวง กรมอื่น 

 (๖) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีในการอนุญาตใหผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมี

ไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ และประเภท ๕ 

       ๒๑(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจและ

หนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 มาตรา ๑๔ คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง 
ตามท่ีคณะกรรมการจะมอบหมายก็ได 

 การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม

๒๑    ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน
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หมวด ๒
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ

___________________

 ๒๒มาตรา ๑๕ หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไวในครอบครอง
ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ เวนแตรัฐมนตรีไดอนุญาตเฉพาะในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนของ
ทางราชการ 
 การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
 ๒๓การผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑
ตามปริมาณดังตอไปนี้ ใหสันนิษฐานวาเปนการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง
เพื่อจําหนาย
 (๑) เด็กซโตรไลเซอรไยด หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแต
ศูนยจุดเจ็ดหามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกลาวผสมอยูจํานวนสิบหาหนวยการใช
ขึ้นไปหรือมีน้ําหนักสุทธิตั้งแตสามรอยมิลลิกรัมขึ้นไป
 (๒) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธแอมเฟตามีน มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแต
สามรอยเจ็ดสิบหามิลลิกรัมข้ึนไป หรือมียาเสพติดท่ีมีสารดังกลาวผสมอยูจํานวนสิบหาหนวยการใช
ขึ้นไปหรือมีน้ําหนักสุทธิตั้งแตหนึ่งจุดหากรัมขึ้นไป
 (๓) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ นอกจาก (๑) และ (๒) มีปริมาณคํานวณเปน
สารบริสุทธิ์ตั้งแตสามกรัมขึ้นไป

 ๒๔มาตรา ๑๖ หามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตเฉพาะในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ 
 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 การพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหผูขออนุญาตเปนผูรับผิดชอบชําระคาใชจาย
ในการตรวจวิเคราะห หรือประเมินเอกสารทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๑๗ หามมิใหผูใดจําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๒ เวนแตไดรับใบอนุญาต 

 ๒๕การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไวในครอบครองคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ได
ตั้งแตหน่ึงรอยกรัมขึ้นไป ใหสันนิษฐานวามีไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย

๒๒    ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน
๒๓    ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
๒๔    ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน
๒๕    ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และใหใชความตอไปน้ีแทน
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 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๗ ไมใชบังคับแก 
 (๑) การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไวในครอบครองไมเกินจํานวนที่จําเปน
สําหรับใชรักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ
ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมซึ่งเปนผูใหการรักษา
 (๒) การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไวในครอบครองไมเกินจํานวนที่จําเปน
สําหรับใชประจําในการปฐมพยาบาล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เคร่ืองบินหรือยานพาหนะ
อื่นใดที่ใชในการขนสงสาธารณะระหวางประเทศที่ไมไดจดทะเบียนในราชอาณาจักร แตถา

ยานพาหนะดังกลาวจดทะเบียนในราชอาณาจักร ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ 

 มาตรา ๑๙ ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหจําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ ่ง
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไดเม่ือปรากฏวาผูขออนุญาตเปน 
 (๑) กระทรวง ทบวง กรม องคการบริหารสวนทองถิ่น รวมทั้งกรุงเทพมหานคร 
สภากาชาดไทย หรือองคการเภสัชกรรม 
 (๒) ผูประกอบการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ หรือ 

     ๒๖(๓) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผูประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง และ 
   (ก) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
          (ข) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด
ใหโทษกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยการปองกันการใช
สารระเหย กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
และกฎหมายวาดวยยา 
    (ค) ไมอยูระหวางถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญตัินี้ 
   (ง) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
   (จ) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 ในการพิจารณาอนุญาตแกบุคคลตามวรรคหน่ึง ผูอนุญาตจะตองคํานึงถึงความจําเปน
ในการมีไวเพื่อจําหนายหรือมีไวในครอบครอง ในการนี้ผูอนุญาตจะกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็น
สมควรไวดวยก็ได 

 ๒๗มาตรา ๒๐ หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไวในครอบครองเพ่ือ
จําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
๒๖    ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
๒๗    ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
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 ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก 
 (๑) การจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
ที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมจําหนายหรือมีไวในครอบครอง
เพื่อจําหนาย เฉพาะผูปวยซึ่งตนใหการรักษา 
 (๒) การจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
ที่ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่งจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนายเฉพาะ
สัตวที่ตนบําบัด 
 ทั้งนี้ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทยชั้นหนึ่ง ตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในมาตรา ๑๙ (๓) 
 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 การมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เกินจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ใหสันนิษฐานวามีไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย

 มาตรา ๒๑ ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่ง
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ได เม่ือปรากฏวาผูขออนุญาต
 (๑) ไดรับอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบัน
ตามกฎหมายวาดวยยา และ 
 (๒) มีเภสัชกรอยูประจําตลอดเวลาทําการ 
 ใหผูรับอนุญาตผลิต หรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ จําหนายยาเสพติด

ใหโทษดังกลาวที่ตนผลิตหรือนําเขาไดโดยไมตองรับใบอนุญาตจําหนายอีก 

 มาตรา ๒๒ ในการนําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ของผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ แตละครั้งตองไดรับใบอนุญาตทุกครั้งที่นําเขาหรือสงออกจาก
ผูอนุญาตดวย 
 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ ใหใชไดจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม
ของปท่ีออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตให
ตออายุใบอนุญาตนั้น 
 ถาผูรับอนุญาตไมขอตออายุใบอนุญาตหรือผูอนุญาตส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
ตามความในวรรคหนึ่ง บรรดายาเสพติดใหโทษที่ผูรับอนุญาตหรือผูขอตอใบอนุญาตมีอยูใน
ครอบครองใหตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขใหคาตอบแทนตามที่
เห็นสมควร 
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 การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๒๔ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๒ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทน

ของผูรับอนุญาตดวย 

 ใหสันนิษฐานไวกอนวา การกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดกระทํา

ไปตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย 

 มาตรา ๒๕ ผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยยาและกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทอีก 

 มาตรา ๒๖ หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่ง

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตโดยความเห็น

ชอบของคณะกรรมการเปนราย ๆ ไป 

 ๒๘การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ ไวในครอบครองมีปริมาณ

ตั้งแตสิบกิโลกรัมขึ้นไป ใหสันนิษฐานวามีไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย 

 การขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

 ๒๙มาตรา ๒๖/๑ ปริมาณยาเสพติดใหโทษที่จะอนุญาตไดตามหมวดนี้ใหเปนไปตาม

มาตรา ๘ (๕)

หมวด ๓
หนาที่ของผูรับอนุญาต
___________________

 มาตรา ๒๗ หามมิใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ จําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒

นอกสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต

 มาตรา ๒๘ ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 (๑) จัดเก็บรักษายาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไวเปนสัดสวนในที่เก็บซึ่งมั่นคง

แข็งแรงและมีกุญแจใสไว หรือเครื่องปองกันอยางอื่นที่มีสภาพเทาเทียมกัน 
 (๒) ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ถูกโจรกรรมหรือสูญหาย หรือถูกทําลาย 

ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา 

 มาตรา ๒๙ ใหผูรบัอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

๒๘    ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
๒๙    มาตรา ๒๖/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑
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 (๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิต แสดงวาเปนสถานที่ผลิต
ยาเสพติดใหโทษ ลักษณะและขนาดของปายและขอความท่ีแสดงในปาย ใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 
 (๒) จัดใหมีการวิเคราะหยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นกอนนําออกจาก
สถานที่ผลิต โดยตองมีการวิเคราะหทุกครั้ง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งตองเก็บรักษา
ไวไมนอยกวาสามปนับแตวันวิเคราะห 
 (๓) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือคําเตือนหรือ
ขอควรระวังการใชที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 (๔) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ซึ่งใชเพ่ือการผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓
ตองเก็บรักษาไวใหเปนสัดสวนในที่เก็บซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใสไวหรือเคร่ืองปองกัน
อยางอ่ืนท่ีมีสภาพเทาเทียมกัน 
 (๕) ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ตาม (๔) ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือ

ถูกทําลาย ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา 

 มาตรา ๓๐ ใหผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปฏิบัติ
ดังตอไปน้ี 
 (๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการของผูรับอนุญาตแสดงวา
เปนสถานท่ีนําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ลักษณะและขนาดของปายและ
ขอความท่ีแสดงในปาย ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 (๒) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตแหลงเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะหคุณภาพ
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่นําเขาหรือสงออก 
 (๓) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
 (๔) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือคําเตือน หรือ
ขอควรระวังการใชที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่นําเขาหรือสงออก 

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๓๑ ใหผูรับอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 (๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่จําหนายแสดงวาเปนสถานที่
จําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปาย 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (๒) จัดใหมีการแยกเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เปนสัดสวนจากยาหรือวัตถุอื่น
 (๓) ดูแลใหมีฉลาก เอกสารกํากับ คําเตือน หรือขอควรระวังการใชยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท ๓ ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ มิใหชํารุดบกพรอง 

 มาตรา ๓๒ ใหผูรับอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
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 (๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิต แสดงวาเปนสถานที่ผลิต

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปายใหเปนไป

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

 (๒) จัดใหมีการวิเคราะหยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ที่ผลิตขึ้นกอนนําออกจาก

สถานที่ผลิต โดยตองมีการวิเคราะหทุกครั้ง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งตองเก็บรักษา

ไวไมนอยกวาสามปนับแตวันวิเคราะห 

 (๓) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือคําเตือนหรือ

ขอควรระวังการใชที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ที่ผลิตขึ้นทั้งนี้

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 (๔) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ซึ่งผลิตขึ้น ตองเก็บรักษาไวใหเปนสัดสวนในที่เก็บ

ซึ่งมั่นคง แข็งแรงและมีกุญแจใสไว หรือเครื่องปองกันอยางอื่นที่มีสภาพเทาเทียมกัน 

 (๕) ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูกทําลาย 

ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา 

 มาตรา ๓๓ ใหผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ปฏิบัติ

ดังตอไปน้ี 

 (๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการของผูรับอนุญาตแสดงวา

เปนสถานท่ีนําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของปายและ

ขอความท่ีแสดงในปายใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 (๒) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตแหลงเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะหคุณภาพ

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ที่นําเขาหรือสงออก 

 (๓) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือ

คําเตือน หรือขอควรระวังการใชท่ีภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ท่ีนําเขา
หรือสงออก ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 (๔) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ซ่ึงนําเขาหรือสงออก ตองเก็บรักษาไวใหเปนสัดสวน

ในที่เก็บซ่ึงมั่นคง แข็งแรง และมีกุญแจใสไว หรือเคร่ืองปองกันอยางอื่นที่มีสภาพเทาเทียมกัน 

 (๕) ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูกทําลาย 
ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา 

 มาตรา ๓๔ ใหผูรับอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 (๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่จําหนาย แสดงวาเปนสถานที่
จําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปาย 

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 (๒) จัดใหมีการแยกเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ เปนสัดสวนจากยาหรือวัตถุอื่น 
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 (๓) ดูแลใหมีฉลาก เอกสารกํากับ คําเตือน หรือขอควรระวังการใชยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท ๔ ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ มิใหชํารุดบกพรอง 

 (๔) ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูกทําลาย 

ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา 

 มาตรา ๓๕ ในกรณใีบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือนในสาระสําคัญ ใหผูรับ

อนุญาตแจงตอผูอนุญาต และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ

ถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือน 

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๔
หนาที่ของเภสัชกร

___________________

 มาตรา ๓๖ ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 (๑) ควบคุมการผลิตใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (๒) ควบคุมใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๒๙ (๓)

 (๓) ควบคุมการบรรจุ และการปิดฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุใหเป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

 (๔) ควบคุมการจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ใหเปนไปตามมาตรา ๓๑

 (๕) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปดทําการ 

 มาตรา ๓๗ ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 (๑) ควบคุมการแยกเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๓๑ (๒) 

 (๒) ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ (๓) 
 (๓) ควบคุมการจําหนายใหเปนไปตามพระราชบัญญัตนิี้ 

 (๔) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปดทําการ 

 มาตรา ๓๘ ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการนําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท ๓ ปฏิบัติดังตอไปน้ี 

 (๑) ควบคุมยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่นําเขาหรือสงออกใหถูกตองตามตํารับยา
ที่ไดขึ้นทะเบียนไว 

 (๒) ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ (๓) และ (๔) 
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 (๓) ควบคุมการจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ใหเปนไปตามมาตรา ๓๑ 

 (๔) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปดทําการ

หมวด ๕
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปลอม ผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ

___________________

 มาตรา ๓๙ หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท ๓ ดังตอไปน้ี 

 (๑) ยาปลอมตามมาตรา ๔๐ 

 (๒) ยาผิดมาตรฐานตามมาตรา ๔๑ 

 (๓) ยาเสื่อมคุณภาพตามมาตรา ๔๒ 

 (๔) ยาที่ตองขึ้นทะเบียนตํารับยาแตมิไดขึ้นทะเบียนตํารับยาตามมาตรา ๔๓ 

 (๕) ยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาตามมาตรา ๔๖ 

 มาตรา ๔๐ ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือสิ่งตอไปนี้ใหถือวาเปนยาปลอม 

 (๑) ยาหรือสิ่งที่ทําขึ้นโดยแสดงไมวาดวยประการใด ๆ วาเปนยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท ๓ โดยความจริงมิไดมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ อยูดวย 

 (๒) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่แสดงชื่อวาเปนยาเสพติดใหโทษอื่น หรือแสดง

เดือน ป ที่ยาเสพติดใหโทษสิ้นอายุเกินความจริง 

 (๓) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่แสดงชื่อหรือเคร่ืองหมายของผูผลิตหรือที่ตั้งของ

สถานที่ผลิต ซ่ึงมิใชความจริง

 (๔) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือยาเสพติดใหโทษตามที่ระบุชื่อไวในประกาศ

ของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๘ (๑) หรือตามตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ไดขึ้นทะเบียน
ตํารับยาไว ซึ่งท้ังนี้มิใชความจริง 

 (๕) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐาน ถึงขนาดสาร

ออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกวารอยละสิบของปริมาณที่กําหนดไวจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด ตามที่

กําหนดไวในประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๘ (๓) หรือตามที่กําหนดไวในตํารับยาเสพติด

ใหโทษในประเภท ๓ ที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไว๓๐

 มาตรา ๔๑ ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนยาเสพติดใหโทษ

ผิดมาตรฐาน 

๓๐    ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตไมถูกตองตามมาตรฐานถึงขนาดสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกวาปริมาณที่กําหนดถือวา เปนยาปลอมตาม
มาตรา ๔๐ (๕) แตหากผลิตไมถูกตองตามมาตรฐาน โดยสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินไมถึงรอยละสิบถือวา เปนยาเสพติดใหโทษผิดตามมาตรฐาน
ตามมาตรา ๔๑ (๑)
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 (๑) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ท่ีผลิตข้ึนไมถูกตองตามมาตรฐาน โดยสารออกฤทธ์ิ

ขาดหรือเกินกวาปริมาณที่กําหนดไวจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุดตามที่กําหนดไวในประกาศของ

รัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๓) หรือตามที่กําหนดไวในตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ไดขึ้น

ทะเบียนตํารับยาไว แตไมถึงรอยละสิบ 

 (๒) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นซึ่งมี

ความสําคัญตอคุณภาพของสารออกฤทธิ์ผิดไปจากเกณฑที่กําหนดไวในประกาศของรัฐมนตรี 

ตามมาตรา ๘ (๓) หรือตามที่กําหนดไวในตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ไดขึ้นทะเบียน

ตํารับยาไว 

 มาตรา ๔๒ ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนยาเสพติดใหโทษ

เสื่อมคุณภาพ 

 (๑) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่สิ้นอายุตามที่แสดงไวในฉลากซึ่งขึ้นทะเบียน

ตํารับยาไว 

 (๒) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกับยาปลอม

ตามมาตรา ๔๐ หรือยาเสพติดใหโทษผิดมาตรฐานตามมาตรา ๔๑๓๑

หมวด ๖

การข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓

___________________

 ๓๒มาตรา ๔๓ ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ จะผลิตหรือ

นําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษดังกลาว ตองนําตํารับยาเสพติดใหโทษนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตํารับ

ยาเสพติดใหโทษตอพนักงานเจาหนาท่ีกอน และเม่ือไดรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติด

ใหโทษแลว จึงผลิตหรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษนั้นได 

 การขอข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ และการออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียน

ตํารับยาเสพติดใหโทษดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ๓๓การพิจารณาออกใบสําคัญตามวรรคหนึ่ง ใหผูขอขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ

เปนผูรับผิดชอบชําระคาใชจายในการตรวจวิเคราะหหรือประเมินเอกสารทางวิชาการ ตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๓๑    เปนกรณียาเสพติดใหโทษประเภท ๓ ที่ผลิตข้ึนถูกตองตามมาตรฐานแตแรก หากแตแปรสภาพในภายหลังจนมีลักษณะ เชนเดียวกันกับปลอมหรือ
     ยาเสพติดใหโทษผิดมาตรฐาน
๓๒    ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
๓๓    มาตรา ๔๓ วรรคสาม เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๒
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 ๓๔มาตรา ๔๔ ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เมื่อไดรับ

ใบสําคัญการ ขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษตามมาตรา ๔๓ แลว จะแกไขรายการทะเบียน

ตํารับยาเสพติดใหโทษใน ประเภท ๓ ดังกลาวไดตอเม่ือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอนุญาต 

 การขอแกไขรายการและการอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท ๓ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๔๕ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ใหมีอายุ

หาปนับแตวันที่ออกใบสําคัญ ถาผูรับใบสําคัญประสงคจะขอตออายุใบสําคัญ จะตองยื่นคําขอ

กอนใบสําคัญสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอแลว จะประกอบกจิการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะ

สั่งไมอนุญาตใหตออายุใบสําคัญนั้น 

 การขอตออายุใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท ๓ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๔๖ เม่ือคณะกรรมการเห็นวาทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ใด

ที่ไดใบสําคัญการขึ้นทะเบียนไวแลว ตอมาปรากฏวาไมมีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนตํารับยาไว 

หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใช หรือมีเหตุผลอันไมสมควรที่จะอนุญาตใหตอไป ใหคณะกรรมการ

เสนอตอรัฐมนตรี และใหรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังเพิกถอนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓

นั้นได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 มาตรา ๔๗ ในกรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

สูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือนในสาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับ

ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ภายในสิบหาวันนับแตวัน

ที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือน 

 การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ และ

การออกใบแทนใบสําคัญดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

หมวด ๗

การโฆษณา

___________________

 ๓๕มาตรา ๔๘ หามมิใหผูใดโฆษณายาเสพติดใหโทษ เวนแต 

๓๔    ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
๓๕    ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๓ และใหใชความตอไปน้ีแทน
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 (๑) เปนการโฆษณายาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ หรือประเภท ๓ ซึ่งกระทําโดยตรง

ตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง หรือ 

 (๒) เปนฉลากหรือเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือ

ประเภท ๔ ท่ีภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔

 โฆษณาตามวรรคหน่ึงที่เปนเอกสาร ภาพ ภาพยนตร การบันทึกเสียงหรือภาพตองได

รับอนุญาต จากผูอนุญาตกอนจึงจะใชโฆษณาได 

 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง

 ๓๖มาตรา ๔๘/๑ หามมิใหผูใดโฆษณาเกี่ยวกับการบําบัดรักษา หรือยินยอมใหผูอื่น

กระทําการดังกลาวโดยใชชื่อของตน หรือชื่อหรือที่ตั้ง หรือกิจการของสถานพยาบาลของตน 

หรือคุณวุฒิหรือความสามารถของผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลของตน เวนแตไดรับ

ใบอนุญาตจากผูอนุญาต

 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 

 ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับแกสถานพยาบาลของรัฐ 

 ๓๗มาตรา ๔๘/๒ ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นวาการโฆษณาใดฝาฝนมาตรา ๔๘ วรรคสอง 

หรือมาตรา ๔๘/๑ วรรคสอง หรือมีการใชขอความโฆษณาไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตจาก

ผูอนุญาต ใหผูอนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 

 (๑) ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา 

 (๒) หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา 
 (๓) หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีนั้นในการโฆษณา 
 (๔) ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดที่อาจเกิดขึ้น 

 ในการออกคําสั่งตาม (๔) ใหผูอนุญาตกําหนดหลักเกณฑและวิธีการโฆษณา โดยคํานึง

ถึงประโยชนของประชาชนกับความสุจริตใจในการกระทําของผูทําการโฆษณา

หมวด ๘
พนักงานเจาหนาที่

___________________

๓๖    มาตรา ๔๘/๑ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๔
๓๗    มาตรา ๔๘/๒ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๔
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 ๓๘มาตรา ๔๙ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ 

ดังตอไปน้ี

 (๑) เขาไปในสถานที่ทําการของผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออก สถานที่ผลิต สถานที่

จําหนาย สถานที่เก็บยาเสพติดใหโทษ หรือสถานที่ที่ตองไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (๒) เขาไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจคนเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดตาม

สมควรวามีทรัพยสินซึ่งมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือจะใช

ในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานได ประกอบกับ

มีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได ทรัพยสินนั้นจะถูกโยกยาย 

ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปล่ียนสภาพไปจากเดิม 

 (๓) คนบุคคลหรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามียาเสพติด

ใหโทษซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

 (๔) คนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 (๕) ยึดหรืออายัดยาเสพติดใหโทษที่มีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือทรัพยสินอื่นใด

ที่ไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหพนักงานเจาหนาที่ผู คนปฏิบัติตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด แสดงความบริสุทธ์ิกอนการเขาคน รายงานเหตุผลและผลการตรวจคนตอ

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป บันทึกเหตุอันควรเชื่อตามสมควร และใหพนักงานเจาหนาที่แสดง

เอกสารเพื่อแสดงตนและเอกสารที่แสดง อํานาจในการตรวจคน รวมทั้งเหตุอันควรเชื่อที่ทําให

สามารถเขาคนไดเปนหนังสือใหไวแกผูครอบครองเคหสถาน สถานท่ีคน เวนแตไมมีผูครอบครอง

อยู ณ ที่นั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนสงมอบสําเนาเอกสารและหนังสือนั้นใหแกผูครอบครอง

ดังกลาวทันทีที่กระทําได และหากเปนการเขาคนในเวลากลางคืน พนักงานเจาหนาที่ผูเปน
หัวหนาในการเขาคนตองเปนขาราชการพลเรือนตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ขึ้นไป หรือขาราชการ

ตํารวจตําแหนงต้ังแตสารวัตรหรือเทียบเทาซึ่งมียศตั้งแตพันตํารวจโทขึ้นไป 

 พนักงานเจาหนาที่ตําแหนงใดหรือระดับใดจะมีอํานาจหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวตาม

วรรคหน่ึงทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการ ใหเปน
ไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยทําเอกสารมอบหมายใหไว

ประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายนั้น๓๙ 

๓๘    ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
๓๙    ๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๘๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ เร่ือง แตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและกําหนดอํานาจหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมาย
          วาดวยยาเสพติดใหโทษ 
       ๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๘๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ เร่ืองการออกเอกสารมอบหมายใหไวประจําตัวพนักงาน ฝายปกครองหรือตํารวจหรือ
          พนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ



รวมกฎหมายยาเสพติด

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (แกไขลาสุด พ.ศ. ๒๕๖๐) และ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙
23

 ในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 
 ใหรัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตราน้ี เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําป โดยใหรายงานขอเท็จจริง ปญหาอุปสรรค ปริมาณ การปฏิบัติงาน 
และผลสําเร็จของการปฏิบัติงานโดยละเอียด เพื่อใหคณะรัฐมนตรีเสนอรายงานดังกลาวพรอม

ขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

 มาตรา ๕๐ ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวและเอกสาร
มอบหมายตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ตอบุคคลที่เก่ียวของทุกครั้ง 

 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๕๑ ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา

หมวด ๙
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต

___________________

 มาตรา ๕๒ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวง
หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจ
สั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน แตในกรณีที่มีการฟอง
ผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตจะสั่งพักใชใบอนุญาต
ไวรอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได
 ผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวางถูกสั่ง

พักใชใบอนุญาตอีกไมได 

 มาตรา ๕๓ ถาปรากฏวาผูรับอนุญาตผูใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ หรือกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๓๙ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตได 
 ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัติน้ีอีกไมไดจนกวา

จะพนสองปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 มาตรา ๕๔ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือ
แจงใหผูรับอนุญาตทราบ ในกรณีไมพบตัวผูถูกส่ังหรือผูถูกส่ังไมยอมรับคําส่ังดังกลาว ใหปดคําส่ังไว
ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายที่สถานที่ซึ่งระบุไวในใบอนุญาต และใหถือวาผูถูกสั่งไดทราบคําสั่งนั้น
แลวตั้งแตวันที่รับหรือปดคําสั่ง แลวแตกรณี 

 มาตรา ๕๕ ใหพนักงานเจาหนาที่ยึดยาเสพติดใหโทษที่เหลือของผูถูกสั่งพักใช

ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต และใบอนุญาตท่ีถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนน้ันไปเก็บรักษาไว
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ที่สํานักงานคณะกรรมการ อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือในกรณีจําเปนจะเก็บรักษา

ไวที่อื่นตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดก็ได 

 ในกรณีเพิกถอนใบอนุญาต ใหยาเสพติดใหโทษท่ียึดไวตามวรรคหน่ึงตกเปนของกระทรวง

สาธารณสุข 

 มาตรา ๕๖ เมื่อพนกําหนดการพักใชใบอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาที่คืนยาเสพติด

ใหโทษและใบอนุญาตที่ยึดไวตามมาตรา ๕๕ ใหผูรับอนุญาต

หมวด ๑๐
มาตรการควบคุมพิเศษ

___________________

 มาตรา ๕๗ หามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ หรือประเภท ๕ 

 มาตรา ๕๘ หามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ เวนแตการเสพนั้นเปนการ

เสพเพ่ือการรักษาโรคตามคําสั่งของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะ

แผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมท่ีไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ 

 ๔๐มาตรา ๕๘/๑ ในกรณีจําเปนและมีเหตุอันควรเช่ือไดวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเสพ

ยาเสพติด ใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ

นี้ในเคหสถาน สถานที่ใดๆ หรือยานพาหนะ ใหพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ หรือ

พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ มีอํานาจตรวจ หรือทดสอบ หรือสั่งใหรับการตรวจ

หรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลนั้นมียาเสพติดใหโทษดังกลาวอยูในรางกายหรือไม 

 พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตําแหนงใด ระดับใด หรือชั้นยศใดจะมีอํานาจหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวตามวรรคหนึ่งทั้งหมด 

หรือแตบางสวน หรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยทําเอกสารมอบหมายใหไวประจําตัว
พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายนั้น๔๑ 

 วิธีการตรวจหรือการทดสอบตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ในประกาศดังกลาว
อยางนอยตองมีมาตรการเก่ียวกับการแสดงความบริสุทธ์ิของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ

๔๐    มาตรา ๕๘/๑ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๖
๔๑   ๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๘๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ เร่ือง แตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและกําหนดอํานาจหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมาย
         วาดวยยาเสพติดใหโทษ 
     ๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๘๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องการออกเอกสารมอบหมายใหไวประจําตัวพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือ
         พนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏบิัติการตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
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หรือพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ และมาตรการเก่ียวกับการหามเปดเผยผลการตรวจ

หรือทดสอบแกผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของในกรณีที่ปรากฏผลเบื้องตนเปนที่สงสัยวามียาเสพติด

ใหโทษอยูในรางกายจนกวาจะไดมีการตรวจยืนยันผลเปนที่แนนอนแลว๔๒ 

 มาตรา ๕๙ ใหรัฐมนตรีกําหนดจํานวนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที่จะตองใชใน

ทางการแพทยและทางวิทยาศาสตรท่ัวราชอาณาจักรประจําป โดยใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ไมชากวาเดือนมกราคมของแตละป และใหกําหนดจํานวนเพ่ิมเติมไดในกรณีจําเปนโดยใหประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเชนกัน 

 ๔๓มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผู รับอนุญาตประสงคที่จะจําหนายหรือมีไวในครอบครอง

ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ เกินปริมาณที่กําหนดไวตามมาตรา ๘ (๕) ใหยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาตเปนกรณีพิเศษ

 การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๘ (๕) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๖๑ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท ๒ ตายกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ ใหทายาท ผูครอบครอง หรือผูจัดการมรดกแจงให

ผูอนุญาตทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูรับอนุญาตตาย และใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ

ยึดยาเสพติดใหโทษท่ีผูรับอนุญาตมีเหลือมาเก็บรักษาไวท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุขยาเสพติดใหโทษที่ยึดไวนั้นใหกระทรวงสาธารณสุขจายคาตอบแทนตามที่

เห็นสมควร 

 มาตรา ๖๒ ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๖ จัดใหมีการทําบัญชี
รับจายยาเสพติดใหโทษและเสนอรายงานตอเลขาธิการเปนรายเดือนและรายป บัญชีดังกลาว
ใหเก็บรักษาไวและพรอมที่จะแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ไดทุกเวลาในขณะเปดทําการ ทั้งนี้ 

ภายในหาปนับแตวันที่ลงรายการครั้งสุดทายในบัญชี 

 บัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๖๓ เมื่อไดจัดตั้งสถานพยาบาลสําหรับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษตาม

มาตรา ๘ (๗) แลวใหรัฐมนตรีกําหนดระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษา และ
ระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลดังกลาวดวย

๔๒      ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจหรือทดสอบวา บุคคลหรือกลุมบุคคลใด
     มียาเสพติดใหโทษอยูในรางกายหรือไม
๔๓    ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน
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หมวด ๑๑
การนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษ๔๔

___________________

 มาตรา ๖๔ ในการนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔
และประเภท ๕ ตองมีใบอนุญาตของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกนั้นมาพรอมกับ
ยาเสพติดใหโทษ และตองแสดงใบอนุญาตดังกลาวตอพนักงานศุลกากร กับตองยินยอมให
พนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติดใหโทษนั้นไว 
 ใหพนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒
ประเภท ๔ และประเภท ๕ นั้นไวในที่สมควรจนกวาผูที่นําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษจะนํา
ยาเสพติดใหโทษดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักร 
 ในกรณีท่ีผูนําผานซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ และประเภท
๕  ไมนํายาเสพติดใหโทษดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต
วันนําเขา ใหพนักงานศุลกากรรายงานใหเลขาธิการทราบ เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่งใหผูนํา
ผานซ่ึงยาเสพติดใหโทษนํายาเสพติดใหโทษดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนด
หกสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่ง ในกรณีผูไดรับคําสั่งไมปฏิบัติตาม ใหยาเสพติดใหโทษดังกลาว

ตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข

๔๕หมวด ๑๑/๑
การอุทธรณ

___________________

 ๔๖มาตรา ๖๔/๑ ในกรณีที่ผูไดรับคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๒ ไมเห็นดวยกับ

คําสั่งดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการได

 ๔๗มาตรา ๖๔/๒ การอุทธรณตามมาตรา ๖๔/๑ ใหยื่นตอคณะกรรมการภายในสิบสี่วัน
นับแตวันท่ีผูอุทธรณไดรับทราบคําสั่งของผูอนุญาต 

 หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 การอุทธรณคําสั่งตามวรรคหน่ึง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูอนุญาต 

เวนแตคณะกรรมการจะส่ังเปนอยางอื่นเปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัยอุทธรณ 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด

๔๔     พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มิไดบัญญัตินิยามศัพทคําวา “นําผาน” แตสามารถดูเปรียบเทียบไดจาก พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิ
     ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔
๔๕     หมวด ๑๑/๑ การอุทธรณ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘  
๔๖     มาตรา ๖๔/๑ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘
๔๗     มาตรา ๖๔/๒ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘
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หมวด ๑๒
บทกําหนดโทษ

___________________

 ๔๘มาตรา ๖๕ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ อันเปนการ
ฝาฝนมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสิบปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแตหน่ึงลานบาท
ถึงหาลานบาท
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนการกระทําเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษจําคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท หรือประหารชีวิต
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการผลิตโดยการแบงบรรจุ หรือรวมบรรจุ 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงสิบหาป หรือปรับตั้งแตแปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคสาม เปนการกระทําเพ่ือจําหนาย ตองระวางโทษจําคุก

ตั้งแตสี่ปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงหาลานบาท

 ๔๙มาตรา ๖๖ ผูใดจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๑ โดยไมไดรับอนุญาตและมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธ์ิ หรือมีจํานวนหนวยการใช
หรือมีน้ําหนักสุทธิไมถึงปริมาณที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
สี่ปถึงสิบหาป หรือปรับตั้งแตแปดหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถายาเสพติดใหโทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแตปริมาณท่ี
กําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แตไมเกินยี่สิบกรัม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงจําคุก
ตลอดชีวิตและปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงหาลานบาท 
 ถายาเสพติดใหโทษตามวรรคหน่ึงมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธ์ิเกินยี่สิบกรัมขึ้นไป 

ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท หรือประหารชีวิต 

 ๕๐มาตรา ๖๗ ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ โดยไมไดรับ
อนุญาตตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ

 ๕๑มาตรา ๖๘ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ อันเปนการ
ฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับต้ังแตหน่ึงแสนบาทถึงหน่ึงลานบาท
 ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนมอรฟน ฝน หรือโคคาอีน
ผูน้ันตองระวางโทษจําคุกต้ังแตย่ีสิบปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแตสองลานบาทถึงหาลานบาท 

๔๘     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ (๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน
๔๙     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๙ และใหใชความตอไปน้ีแทน
๕๐     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
๕๑     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๐ และใหใชความตอไปน้ีแทน
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 ๕๒มาตรา ๖๙ ผูใดมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ อันเปนการฝาฝน

มาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ผูใดจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒

อันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป หรือปรับต้ังแตสองหม่ืนบาท

ถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคสองเปนมอรฟน ฝน 

หรือโคคาอีน มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึงหนึ่งรอยกรัม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุก

ตั้งแตสามปถึงยี่สิบป หรือปรับตั้งแตหกหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถามอรฟน 

ฝน หรือโคคาอีนนั้นมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแตหนึ่งรอยกรัมขึ้นไป ตองระวางโทษ

จําคุกตั้งแตหาปถึงจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหาลานบาท 
 ถาผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ กระทําการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง วรรคสองหรือ

วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

 ๕๓มาตรา ๗๐ ผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ อันเปนการฝาฝน

มาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสามป และปรับต้ังแตหน่ึงแสนบาทถึงสามแสนบาท 

 ๕๔มาตรา ๗๑ ผูใดจําหนาย มีไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย หรือสงออกซึ่งยาเสพติด

ใหโทษในประเภท ๓ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง โดยมีจํานวนยาเสพติดใหโทษ

ไมเกินท่ีกําหนดตามมาตรา ๒๐ วรรคส่ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง

หม่ืนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

 กรณีตามวรรคหน่ึง ถามียาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เกินจํานวนตามมาตรา ๒๐ วรรคส่ี

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองแสนบาท 

 ๕๕มาตรา ๗๒ ผูใดนําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ อันเปนการ
ฝาฝนมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

 ๕๖มาตรา ๗๓ ผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย

ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต

หน่ึงปถึงสิบป และปรับตั้งแต สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

 กรณีตามวรรคหนึ่ง ถามียาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ตั้งแตสิบกิโลกรัมขึ้นไป
ตองระวางโทษ จําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบหาปและปรับต้ังแตหน่ึงแสนบาทถึงหน่ึงลานหาแสนบาท 

๕๒     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๐ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
๕๓     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 
๕๔     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๑ และใหใชความตอไปน้ีแทน
๕๕     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๑ และใหใชความตอไปน้ีแทน
๕๖     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
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 ๕๗มาตรา ๗๔ ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ อันเปนการ

ฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 ๕๘มาตรา ๗๕ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕

อันเปนการฝาฝน มาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงสิบหาป และปรับต้ังแตสองแสนบาท

ถึงหน่ึงลานหาแสนบาท 

 ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมานั้นเปนพืชกระทอม 

ผูนั้นตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองแสนบาท 

 ๕๙มาตรา ๗๖ ผูใดมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ อันเปนการฝาฝน

มาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ถายาเสพติดใหโทษซ่ึงเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคหนึ่งนั้นเปน

พืชกระทอม ผูน้ันตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 ๖๐มาตรา ๗๖/๑ ผูใดจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท ๕ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง โดยมีจํานวนยาเสพติดใหโทษไมถึง

สิบกิโลกรัม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 กรณีตามวรรคหนึ่ง ถามียาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ตั้งแตสิบกิโลกรัมขึ้นไป

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท 

 ถายาเสพติดใหโทษซ่ึงเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคหนึ่งนั้นเปน

พืชกระทอม ผูน้ันตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 ถายาเสพติดใหโทษซ่ึงเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคสองน้ันเปน

พืชกระทอม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองแสนบาท 

 ๖๑มาตรา ๗๗ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 

 ๖๒มาตรา ๗๘ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑

ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท 

 ๖๓มาตรา ๗๙ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔

ตองระวางโทษปรับ ไมเกินหนึ่งแสนบาท 

๕๗     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๑ และใหใชความตอไปน้ีแทน
๕๘     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
๕๙     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน
๖๐     มาตรา ๗๖/๑ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๓ 
๖๑     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
๖๒     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ และใหใชความตอไปนี้แทน 
๖๓     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
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 ๖๔มาตรา ๘๐ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 ๖๕มาตรา ๘๑ เภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมผูใดไมปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา ๓๖ 

มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 ๖๖มาตรา ๘๒ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปลอม 

อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๑) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแต

สามแสนบาทถึงสองลานบาท 

 ๖๗มาตรา ๘๓ ผูใดจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปลอม อันเปนการฝาฝน

มาตรา ๓๙ (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาแสนบาท 

 ๖๘มาตรา ๘๔ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผิด

มาตรฐาน หรือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เสื่อมคุณภาพ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๒) 

หรือ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 ๖๙มาตรา ๘๕ ผูใดจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผิดมาตรฐาน หรือ

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เสื่อมคุณภาพ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๒) หรือ (๓)

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 ๗๐มาตรา ๘๖ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ตองขึ้น

ทะเบียนตํารับยาแตมิไดขึ้นทะเบียนตํารับยา หรือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่รัฐมนตรีสั่ง

เพิกถอนทะเบียนตํารับยา อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหาป และปรับไมเกินหาแสนบาท

 ๗๑มาตรา ๘๗ ผูใดจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ตองขึ้นทะเบียนตํารับยา

แตมิไดขึ้นทะเบียนตํารับยา หรือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน
ตํารับยา อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และ

ปรับไมเกินสามแสนบาท

๖๔     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
๖๕     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
๖๖     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
๖๗     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
๖๘     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
๖๙     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
๗๐     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
๗๑     ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ และใหใชความตอไปน้ีแทน
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 ๗๒มาตรา ๘๘ ผูใดแกไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓

อันเปนการฝาฝน มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน

สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 ๗๓มาตรา ๘๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๘/๑ หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง

ที่ออกตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๘/๑ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา 

๔๘/๒ ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสองป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ

 ๗๔มาตรา ๘๙/๑ ถาการกระทําตามมาตรา ๘๙ เปนการกระทําของเจาของสื่อโฆษณา 

หรือ ผูประกอบกิจการโฆษณา ผูกระทําตองระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษท่ีบัญญัติไวสําหรับ

ความผิดนั้น

 ๗๕มาตรา ๘๙/๒ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๘๙/๑ เปน

ความผิดตอเนื่อง ผูกระทําตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหาพันบาท หรือไมเกินสองเทาของ

คาใชจายที่ใชสําหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาท่ียังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

 ๗๖มาตรา ๙๐ ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติ

หนาที่ตามมาตรา ๔๙ หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๕ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 ๗๗มาตรา ๙๑ ผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๗ 

หรือยาเสพติด ใหโทษในประเภท ๒ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต

หกเดือนถึงสามป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 ๗๘มาตรา ๙๒ ผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๗ 

ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมานั้นเปนพืชกระทอม 

ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท

๗๒      ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
๗๓      ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
๗๔      มาตรา ๘๙/๑ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๕
๗๕      มาตรา ๘๙/๑ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๕ 
๗๖      ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน
๗๗      ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
๗๘      ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
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 ๗๙มาตรา ๙๒/๑ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ หรือ

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๕๘/๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ

ไมเกินหน่ึงหมื่นบาท 

 ๘๐มาตรา ๙๓ ผูใดใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงํา

ผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด ใหผูอื่นเสพยาเสพติดใหโทษ ตองระวาง

โทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท

 ถาไดกระทําโดยมีอาวุธ หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันต้ังแตสองคนข้ึนไป ผูกระทํา

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท 

 ถาการกระทําตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง เปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคลซึ่งยัง

ไมบรรลุนิติภาวะ หรือเปนการกระทําเพื่อจูงใจใหผูอื่นกระทําผิดทางอาญา หรือเพื่อประโยชน

แกตนเองหรือผูอื่นในการกระทําความผิดทางอาญา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามป

ถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสามแสนบาทถึงหาลานบาท 

 ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคสามเปนมอรฟนหรือ

โคคาอีน ผูกระทําตองระวางโทษเพ่ิมขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง และถาเปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคล

ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งลานบาท

ถึงหาลานบาท 

 ถายาเสพติดใหโทษซ่ึงเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคสามเปนเฮโรอีน

ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทา และถาเปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคลซึ่งยังไมบรรลุ

นิติภาวะ ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต

 ๘๑มาตรา ๙๓/๑ ผูใดยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ หรือ

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ โดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี ตองระวางโทษจําคุก

ตั้งแตหน่ึงปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ถาการกระทําตามวรรคหน่ึงเปนการยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท ๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

 ๘๒มาตรา ๙๓/๒ ผูใดใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงํา

ผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใดใหผูอื่นกระทําความผิดฐานผลิต นําเขา
สงออก จําหนาย ครอบครอง เพ่ือจําหนาย หรือครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษ ตองระวางโทษ

เปนสองเทาของโทษที่กฎหมายบัญญัติไว สําหรับความผิดนั้น

๗๙      มาตรา ๙๒/๑ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๘
๘๐      ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๙ และใหใชความตอไปน้ีแทน
๘๒      ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๐ และใหใชความตอไปน้ีแทน
๘๓      มาตรา ๙๓/๒ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๑
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 ๘๓มาตรา ๙๔ ผูใดเสพยาเสพติดใหโทษ เสพและมีไวในครอบครอง เสพและมีไวใน
ครอบครองเพ่ือจําหนาย หรือเสพและจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษตามลักษณะ ชนิด ประเภท
และปริมาณท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และไดสมัครใจขอเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาล
กอนความผิดจะปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ อีกทั้งได
ปฏิบัติครบถวนตามระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษา และระเบียบวินัยสําหรับ
สถานพยาบาลดังกลาว จนไดรับการรับรองเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรี
กําหนดแลว ใหพนจากความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว แตทั้งนี้ไมรวมถึงกรณีความผิดที่ได
กระทําไปภายหลังการสมัครใจเขารับการบําบัดรักษา 
 การรับเขาบําบดัรักษาในสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธี

การท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

 ๘๔มาตรา ๙๔/๑ ผูใดทําการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษเปนปกติธุระโดยใชยา
ตามกฎหมายวาดวยยา วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือกระทําการบําบัดรักษาผูติด
ยาเสพติดใหโทษไมวาโดยวิธีอื่นใด ซึ่งมิไดกระทําในสถานพยาบาลตามท่ีกาํหนดไวในพระราช
บัญญัตินี้ ไมวาจะไดรับประโยชนตอบแทนหรือไมตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป 

และปรับต้ังแตหาหมื่นบาทถึงสามแสนบาท

 ๘๕มาตรา ๙๕ ทายาท ผูครอบครอง หรือผูจัดการมรดกผูใดฝาฝนมาตรา ๖๑

ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท

 ๘๖มาตรา ๙๖ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

 ๘๗มาตรา ๙๗ ผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกสําหรับความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ถากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหวางที่ยังตองรับโทษอยู
หรือภายในเวลาหาปนับแตวันพนโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจําคุก ใหเพิ่ม

โทษที่จะลงแกผูนั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง

 ๘๘มาตรา ๙๘ ผูใดตองโทษตามมาตรา ๙๑ หรือมาตรา ๙๒ เป็นครั ้งที่สาม
เม่ือพนโทษแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีโดยคําส่ังรัฐมนตรีนําไปควบคุมไว ณ สถานพยาบาลท่ีรัฐมนตรี

๘๓      ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
๘๔      ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๓ และใหใชความตอไปน้ีแทน
๘๕      ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ และใหใชความตอไปน้ีแทน
๘๖      ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
๘๗      มาตรา ๙๗ เปนบทบัญญัติเพิ่มโทษผูที่กระทําความผิดซ้ ํา
๘๘      มาตรา ๙๘ เปนบทบัญญัติที่กําหนดใหมีการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษในระบบบังคับรักษาในกรณีที่ผูนั้นตองโทษ ตามคําพิพากษาในความ
     ผิดฐานเสพยาเสพติดใหโทษซ้ําเปนครั้งที่สามและพนโทษแลว
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ประกาศจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ และใหทําการบําบัดรักษาจนกวาจะไดรับการรับรองเปนหนังสือ

จากพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีกําหนดวาเปนผูไดรับการบําบัดรักษาครบถวนตามระเบียบขอ

บังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษา และระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลดังกลาวแลว

 ๘๙มาตรา ๙๙ ผูใดหลบหนีไปในระหวางที่ถูกควบคุมไว ณ สถานพยาบาลตามมาตรา 

๙๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 ๙๐มาตรา ๑๐๐ กรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือขาราชการ 

หรือพนักงานองคการหรือหนวยงานของรัฐผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวใน

ครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษ หรือสนับสนุนในการกระทําดังกลาว อันเปนการ

กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับ

ความผิดนั้น

 ๙๑มาตรา ๑๐๐/๑ ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีมีโทษจําคุกและปรับ ใหศาลลงโทษ

จําคุกและปรับดวยเสมอ โดยคํานึงถึงการลงโทษในทางทรัพยสินเพื่อปองปรามการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 

 ถาศาลเห็นวาการกระทําความผิดของผูใดเม่ือไดพิเคราะหถึงความรายแรงของการ

กระทําความผิดฐานะของผูกระทําความผิดและพฤติการณที่เกี่ยวของประกอบแลว กรณีมีเหตุ

อันสมควรเปนการเฉพาะราย ศาลจะลงโทษปรับนอยกวาอัตราโทษขั้นตําที่กําหนดไวสําหรับ

ความผิดนั้นก็ได

 ๙๒มาตรา ๑๐๐/๒ ถาศาลเห็นวาผูกระทําความผิดผูใดไดใหขอมูลที่สําคัญและเปน

ประโยชนอยางยิ่งในการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษตอพนักงาน

ฝายปกครอง หรือตํารวจหรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวาอัตราโทษขั้นตํา

ที่กําหนดไวสาํหรับความผิดน้ันก็ได

 ๙๓มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่มีการยึดยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือ

ประเภท ๓ ตามมาตรา ๔๙ (๒) หรือตามกฎหมายอ่ืน และไมมีการฟองคดีตอศาล ถาไมมีผูใด

มาอางวาเปนเจาของ ภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ยึด ใหยาเสพติดใหโทษนั้นตกเปนของ

กระทรวงสาธารณสุข

๘๙      ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน
๙๐      ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
๙๑      ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
๙๒      ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
๙๓      ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑ และใหใชความตอไปน้ีแทน
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 ๙๔มาตรา ๑๐๑ ทวิ ในกรณีที่มีการยึดยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือประเภท ๕ 

ตามมาตรา ๔๙ (๒) หรือตามกฎหมายอ่ืน ไมวาจะมีการฟองคดีตอศาลหรือไมก็ตาม เมื่อได

มีการตรวจพิสูจนชนิดและปริมาณแลววาเปนยาเสพติดใหโทษในประเภทดังกลาว โดยบันทึก

รายงานการตรวจพิสูจนไว ใหกระทรวง สาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย

ทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวง สาธารณสุขกําหนด

 ๙๕มาตรา ๑๐๒ บรรดายาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ หรือ

ประเภท ๕ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ยานพาหนะหรือวัตถุอื่น ซึ่งบุคคลไดใชในการกระทําความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบเสียทั้งสิ้น

 ๙๖มาตรา ๑๐๒ ทวิ ในกรณีท่ีมีการฟองคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษในประเภท

๑ หรือในประเภท ๒ ตอศาล และไมไดมีการโตแยงเรื่องประเภท จํานวน หรือน้ําหนักของ

ยาเสพติดใหโทษ ถาศาลช้ันตนมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหริบยาเสพติดใหโทษดังกลาวตามมาตรา

๑๐๒ หรือตามกฎหมายอื่น และไมมีคําเสนอวาผูเปนเจาของแทจริงไมไดรูเห็นเปนใจดวยใน

การกระทําความผิดภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหริบ

ยาเสพติดใหโทษนั้น ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลาย

หรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

บทเฉพาะกาล๙๗ 

___________________

 ๙๘มาตรา ๑๐๓ ในขณะที่ยังไมมีประกาศระบุชื่อยาเสพติดใหโทษตามมาตรา ๘ (๑) 

แหงพระราชบัญญัตินี้ ให

 (๑) เฮโรอีน หรือเกลือของเฮโรอีน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔ ทวิ แหงพระราช

บัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ 

๙๔      ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
๙๕      นอกเหนือจากทรัพยสินท่ีเปนเคร่ืองมือ เครื่องใช ยานพาหนะ หรือวัตถุอื่น ซึ่งบุคคลไดใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดใหโทษจะถูกรอง
      ขอใหริบตามมาตรา ๑๐๒ นี้แลว ยังอาจถูกรองขอใหริบตามมาตรา ๓๐ แหง พ.ร.บ.มาตรการ ในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
     พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็ได โดยผลจะแตกตางกันคือ หากมีการรองขอใหริบ ตามมาตรา ๑๐๒ นี้ ทรัพยสินจะตกเปนของแผนดิน แตหากมีการรองขอใหริบ
     ตามมาตรา ๓๐ แหง พ.ร.บ.มาตรการฯ ทรัพยสินจะตกเปนของกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
๙๖       ขอความเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
๙๗   มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖ สิ้นสภาพบังคับในทางกฎหมายแลว เนื่องจากไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และพนระยะเวลา
     ที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาลน้ีแลว
๙๘       รายชื่อและประเภทของยาเสพติดใหโทษ เปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) และประกาศ ฉบับอื่นที่แกไขเพิ่มเติม
     ในภายหลัง
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 (๒) ยาเสพติดใหโทษท่ีมีช่ือในบัญชีทายกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ดังตอไปน้ีเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
 (ก) ตามบัญชีทายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราช
บัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ 
 (ข) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองกําหนดรายช่ือยาเสพติดใหโทษเพ่ิมเติมออก
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ ฉบับลงวันที่ ๔ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๑๑ ฉบับลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ฉบับลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒  
ฉบับลงวันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ และฉบับลง
วันท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 (๓) อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด (Acetyl Chloride) 
เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ 
 (๔) กัญชา ตามพระราชบัญญัติกัญชา พุทธศักราช ๒๔๗๗ และพืชกระทอมตาม

พระราชบัญญัติพืชกระทอม พุทธศักราช ๒๔๘๖ เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ 

 มาตรา ๑๐๔ ใหยายกเวนตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษซึ่งใชอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบงัคับเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
 ใหผูไดรับอนุญาตผลิต ขาย หรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ดังกลาวใน
วรรคหนึ่ง ตามกฎหมายวาดวยยา ยื่นคําขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย หรือนําเขาซึ่ง
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๒๐ และในกรณีผูผลิตหรือผูนําเขา ใหย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน
ตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๔๓ ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตและคําขอขึ้นทะเบียน
ตํารับยาดังกลาวแลว ใหผูยื่นคําขอดําเนินกิจการไปพลางกอนได แตถาผูอนุญาตมีคําสั่งเปน
หนังสือไมออกใบอนุญาตให หรือผูนั้นไมมายื่นคําขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย หรือนําเขา 
และขอขึ้นทะเบียนตํารับยาภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหเปนอันหมดสิทธิตามมาตราน้ีนับแต
ทราบคําสั่ง หรือวันที่พนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

แลวแตกรณี และใหนําความในมาตรา ๕๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๐๕ ใหผูไดรับใบอนุญาตนํายายกเวนเขาในราชอาณาจักร ตามแบบ ย.ส.๙
ทายกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พุทธศักราช ๒๔๖๕
ตามท่ีไดแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
นํายายกเวนเขาในราชอาณาจักรได ตามใบอนุญาตดังกลาว แตตองปฏิบัติตามบทบัญญัติ

ในมาตรา ๑๐๔ ดวย 

 มาตรา ๑๐๖ ผูท่ีไดรับอนุญาตใหซ้ือ มี และจายยาเสพติดใหโทษ หรือใบอนุญาตพิเศษ

ใหซื้อ มี และจายยาเสพติดใหโทษเพิ่มขึ้นกวาจํานวนที่กําหนดไว ตามความในกฎหมายวาดวย

ยาเสพติดให้โทษ ซึ่งใชอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใชบังคับ ใหคงมียาเสพติดใหโทษ
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ไวในครอบครองดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ และถาประสงคจะดําเนิน

กิจการตอไป ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุแต

ถาผูอนุญาตมีคําสั่งเปนหนังสือไมออกใบอนุญาตให ผูนั้นไมมีสิทธิดําเนินกิจการนับแตวันที่

ทราบคําสั่งเปนตนไป และใหนําความในมาตรา ๕๕ มาใชบังคับ โดยอนุโลม 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

       ส. โหตระกิตย 

      รองนายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียม๙๙

(๑)  ใบอนุญาตใหผลิตซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒   ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๒)  ใบอนุญาตใหนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒   ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๓)  ใบอนุญาตใหสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒   ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๔)  ใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒   ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๕)  ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒  ฉบับละ   ๒๐๐ บาท 

(๖)  ใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓   ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๗)  ใบอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือประเภท ๔  ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท 

(๘)  ใบอนุญาตนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท 

(๙)  ใบอนุญาตสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ฉบับละ   ๒๐๐ บาท 

(๑๐) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ฉบับละ   ๒๐๐ บาท 

(๑๑) ใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกแตละครั้ง

       ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓     ฉบับละ   ๑๐๐ บาท

(๑๒) ใบอนุญาตจําหนายมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 

       เกินปริมาณที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๖๐   ฉบับละ   ๒๐๐ บาท 

(๑๓) ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓  ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๑๔) ใบอนุญาตโฆษณาเพื่อการคาซึ่งยาเสพติดใหโทษตามมาตรา ๔๘ 

        และมาตรา ๔๘/๑       ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๑๕) ใบแทนใบอนุญาต       ฉบับละ    ๑๐๐ บาท 

(๑๖) ใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษประเภท ๓ ฉบับละ    ๑๐๐ บาท 

(๑๗) การอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียนตามมาตรา ๔๔   ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๘) การตออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ คร้ังละเทากับคา
        ธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตหรือใบสําคัญน้ัน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวย

ยาเสพติดใหโทษที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมานานแลว และมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสม

กับกาลสมัย สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเพื่อใหการปราบปรามและควบคุมยาเสพติดให

โทษเปนไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย

ยาเสพติดใหโทษซึ่งประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอยู จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

๙๙      อัตราคาธรรมเนียมเดิมถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน
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พระราชบัญญัติ

วัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท

พ.ศ. ๒๕๕๙๑

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ใหไว ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เปนปที่ ๑ ในรัชกาลปจจุบัน

 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ

ใหประกาศวา

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปน้ี

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ

ประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙”

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

 มาตรา ๓ ใหยกเลิก

 (๑) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘
 (๒) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘

 (๓) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕

 (๔) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

 “วัตถุออกฤทธิ์” หมายความวา วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่เปนสิ่งธรรมชาติ

หรือที่ไดจากสิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่เปนวัตถุสังเคราะห ทั้งนี้ 

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด

๑      ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๐๗ ก   ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
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 “วัตถุตํารับ” หมายความวา สิ่งปรุงไมวาจะมีรูปลักษณะใดท่ีมีวัตถุออกฤทธ์ิรวมอยูดวย

ทั้งนี้ รวมท้ังวัตถุออกฤทธ์ิที่มีลักษณะเปนวัตถุสําเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่งพรอมที่จะนําไปใชแก

คนหรือสัตวได

 “วัตถุตํารับยกเวน” หมายความวา วัตถุตํารับที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหไดรับการ

ยกเวนจากมาตรการควบคุมบางประการสําหรับวตัถุออกฤทธิ์ที่มีอยูในวัตถุตํารับนั้น

 “ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ เครื่องหมายหรือขอความใด ๆ ซึ่งแสดงไวที่

ภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธ์ิ

 “เอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์” หมายความวา กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทําใหปรากฏ

ความหมายดวยรูป รอยประดิษฐ เครื่องหมายหรือขอความใดๆ อันเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์

ซึ่งสอดแทรกหรือรวมไวกับภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธิ์

 “ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปล่ียนรูป สังเคราะหทางวิทยาศาสตร 

เพาะ หรือปลูกเฉพาะพืชที่เปนวัตถุออกฤทธ์ิ และใหหมายความรวมถึงการแบงบรรจุ หรือรวม

บรรจุดวย

 “ขาย” หมายความวา จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน ให สงมอบหรือมีไวเพ่ือขาย

 “นําเขา” หมายความวา นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร

 “สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร

 “นําผาน” หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักร แตไมรวมถึงการนําหรือสง

วัตถุออกฤทธิ์ผานราชอาณาจักรโดยมิไดมีการขนถายออกจากอากาศยานที่ใชในการขนสง

สาธารณะระหวางประเทศ

 “เสพ” หมายความวา การรับวัตถุออกฤทธิ์เขาสูรางกายโดยรูอยูวาเปนวัตถุออกฤทธิ์

ไมวาดวยวิธีใด

 “ติดวัตถุออกฤทธิ์” หมายความวา เสพวัตถุออกฤทธิ์เปนประจําติดตอกันจนตกอยู

ในสภาพที่จําเปนตองพึ่งวัตถุออกฤทธิ์นั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลัก

วิชาการ

 “การบําบัดรักษา” หมายความวา การบําบัดรักษาผูติดวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งรวมตลอดถึง

การฟนฟูสมรรถภาพและการติดตามผลภายหลังการบําบัดรักษาดวย

 “สถานพยาบาล” หมายความวา โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานพักฟนหรือสถานที่

อื่นใดท่ีใหการบําบัดรักษาผูเสพหรือผูติดวัตถุออกฤทธิ์ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

 “สถานที่” หมายความวา อาคารหรือสวนของอาคาร และใหหมายความรวมถึงบริเวณ

ของอาคารน้ัน

 “เภสัชกร” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ

เภสัชกรรม
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 “ขอความ” หมายความวา เรื่องราวหรือขอเท็จจริงไมวาจะปรากฏในรูปแบบของ

ตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร แสง เสียงหรือเครื่องหมาย และใหหมายความรวมถึงการกระทําใดๆ 

ใหปรากฏดวยส่ิงนั้นอันทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจความหมายได

 “โฆษณา” หมายความวา การเผยแพรหรือการสื่อความหมายไมวากระทําโดยวิธีใดๆ

ใหประชาชนเห็นหรือทราบขอความเพื่อประโยชนในทางการคา แตไมรวมถึงเอกสารทาง

วชิาการหรือตําราที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ

สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ

 “ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่นิติ

บุคคลเปนผูรับใบอนุญาต ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งนิติบุคคลแตงตั้งใหเปนผูดําเนินกิจการ

เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธ์ิดวย

 “ผูอนุญาต” หมายความวา

 (๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา นอกจากการอนุญาตใน (๒)

 (๒) ผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย

จากผูวาราชการจังหวัดน้ัน เฉพาะสําหรับการอนุญาตใหขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ประเภท

๓ หรือประเภท ๔ การสั่งพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว ในจังหวัดที่อยู

ในเขตอํานาจ

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท

 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี

 “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

และใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานการรับ การจาย การเก็บรักษาและวิธีการ

ปฏิบัติอยางอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ตอคณะกรรมการทุกหกเดือนของปปฏิทิน

 มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย

พระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ  ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัตินี้

 กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

 มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดในเร่ือง

ดังตอไปน้ี
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 (๑) ระบุช่ือและจัดแบงประเภทวัตถุออกฤทธ์ิวาวัตถุออกฤทธ์ิอยูในประเภทใดประเภทหน่ึง

ดังตอไปน้ี

  (ก) ประเภท ๑ วัตถุออกฤทธ์ิที่ไมใชในทางการแพทย และอาจกอใหเกิดการ

นําไปใช หรือมีแนวโนมในการนําไปใชในทางที่ผิดสูง

  (ข) ประเภท ๒ วัตถุออกฤทธิ์ที่ใชในทางการแพทย และอาจกอใหเกิดการ

นาํไปใช หรือมีแนวโนมในการนําไปใชในทางที่ผิดสูง

  (ค) ประเภท ๓ วัตถุออกฤทธิ์ที่ใชในทางการแพทย และอาจกอใหเกิดการ

นําไปใช หรือมีแนวโนมในการนําไปใชในทางที่ผิด

  (ง) ประเภท ๔ วัตถุออกฤทธิ์ที่ใชในทางการแพทย และอาจกอใหเกิดการ

นําไปใช หรือมีแนวโนมในการนําไปใชในทางที่ผิดนอยกวาประเภท ๓

 (๒) กําหนดมาตรฐานวาดวยปริมาณ สวนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์หรือลักษณะ

อื่นของวัตถุออกฤทธิ์ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ตาม (๑)

 (๓) เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงช่ือหรือประเภทวัตถุออกฤทธ์ิตาม (๑)

 (๔) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธ์ิที่หามผลิต ขาย นําเขา สงออก นําผานหรือมีไว

ในครอบครอง

 (๕) ระบุชื่อวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ซึ่งอนุญาตใหผลิตเพื่อสงออกและสงออกได

 (๖) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ตองมีคําเตือนหรือขอควรระวัง และขอความ

ของคําเตือนหรือขอควรระวังใหผูใชระมัดระวังตามความจําเปนเพื่อความปลอดภัยของผูใช

 (๗) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธ์ิที่ตองแจงกําหนดการสิ้นอายุไวในฉลาก

 (๘) เพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับ ระบุวัตถุตํารับใหเปนวัตถุตํารับยกเวน และเพิกถอน

วัตถุตํารับยกเวน

 (๙) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ผูอนุญาตจะ

อนุญาตใหผลิต ขาย นําเขาหรือมีไวในครอบครอง
 (๑๐) กําหนดปริมาณวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ที่ผูประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่งมีไวใน

ครอบครองไดตามมาตรา ๙๐
 (๑๑) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธ์ิที่ประเทศหนึ่งประเทศใดหามนําเขาตามมาตรา 

๑๑๑

 (๑๒) กําหนดสถานท่ีแหงใดในราชอาณาจักรใหเปนดานตรวจสอบวัตถุออกฤทธ์ิท่ีนําเขา
สงออก หรือนําผาน

 (๑๓) ระบุหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๒๑ (๒) มาตรา ๔๗ วรรคหน่ึง มาตรา ๘๙ (๓) 

และมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง

 (๑๔) กําหนดสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัตินี้
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 (๑๕) กําหนดระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับ

สถานพยาบาล

หมวด ๑

คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท

___________________

 มาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิต

และประสาท” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง 

อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดี

กรมศุลกากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด นายกแพทยสภา นายกสภาเภสัชกรรม และ

ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกนิเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถหรือประสบการณ

เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธ์ิ เปนกรรมการ

 ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

 มาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป

 เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหน่ึง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรง

คุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไป

จนกวากรรมการซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได

 มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ

 (๑) ตาย

 (๒) ลาออก

 (๓) รัฐมนตรีใหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ 

หรือหยอนความสามารถ
 (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

 (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๖) ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตประกอบ

โรคศิลปะ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอื่น
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 เม่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงต้ังผูอ่ืนเปนกรรมการ

แทน และใหผูนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซ่ึงตนแทน

 มาตรา ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงเปนองคประชุม

 ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม

อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก

 กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานใน

ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

 มาตรา ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

 (๑) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๗

 (๒) ใหความเห็นชอบตอผูอนุญาตในการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ

 (๓) ใหความเห็นชอบตอผูอนุญาตในการส่ังพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต

 (๔) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี

 (๕) ใหความเห็นหรือคําแนะนําตอผูอนุญาตในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 (๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย

 มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา ศึกษา

หรือวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ และใหนําความในมาตรา ๑๑

มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

หมวด ๒

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์

___________________

 มาตรา ๑๔ หามผูใดผลิต ขาย นําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑

เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตเฉพาะในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ

 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง

 การผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ คํานวณเปนสารบริสุทธิ์

เกินปริมาณท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ใหสันนิษฐานวาผลิต นําเขาหรือสงออกเพ่ือขาย
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 มาตรา ๑๕ หามผูใดผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ เวนแต

ไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตเฉพาะกรณีดังตอไปนี้

 (๑) มีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ

 (๒) เปนผูไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

หรือ

 (๓) เปนการผลิตเพื่อสงออกและสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ บางชนิดที่

รัฐมนตรีประกาศระบุชื่อตามมาตรา ๗ (๕)

 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง

 การพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหผูขออนุญาตเปนผูรับผิดชอบชําระคาใชจาย

ในการตรวจวิเคราะหหรือประเมินเอกสารทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 การผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ คํานวณเปนสารบริสุทธิ์

เกินปริมาณท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ใหสันนิษฐานวาผลิต นําเขาหรือสงออกเพ่ือขาย

 มาตรา ๑๖ หามผูใดขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต

 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๑๗ ผูอนุญาตอาจอนุญาตใหยานพาหนะที่ใชในการขนสงสาธารณะระหวาง

ประเทศท่ีจดทะเบียนในราชอาณาจักร นําเขาหรือสงออกซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ประเภท

๓ หรือประเภท ๔ ในปริมาณเทาที่จําเปนตองใชประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินในยานพาหนะน้ันได

 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๕ ไมใชบังคับแก

 (๑) การนําวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ติดตัวเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

ไมเกินปริมาณท่ีจําเปนตองใชรักษาเฉพาะตัวภายในสามสิบวัน โดยมีหนังสือรับรองของผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหน่ึง หรือ

 (๒) การนําเขาหรือสงออกซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ในปริมาณเทาที่จําเปนตองใช

ประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใชในการขนสงสาธารณะ

ระหวางประเทศ ซึ่งไมไดจดทะเบียนในราชอาณาจักร
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 มาตรา ๑๙ ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ได เมื่อ

ปรากฏวาผูขออนุญาตเปน

 (๑) หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่บําบัดรักษาหรือปองกันโรค และสภากาชาดไทย

 (๒) หนวยงานของรัฐที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๑)

 (๓) ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาตามมาตรา ๑๕ (๒) หรือ

 (๔)       ผูประกอบวชิาชพีเวชกรรม ผูประกอบวชิาชพีทนัตกรรมหรอืผูประกอบวชิาชพีการ

สัตวแพทยชั้นหนึ่ง ซึ่งเปนผูดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือกฎหมาย

วาดวยสถานพยาบาลสัตว แลวแตกรณี และ

  (ก) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย

  (ข) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกสําหรับความผิดตาม

กฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมาย

วาดวยการปองกันการใชสารระเหย กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายวาดวยยา

  (ค)    ไมอยูระหวางถกูสัง่พกัใชหรอืเพกิถอนใบอนญุาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง

ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษหรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้

  (ง) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

  (จ) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

 ในการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผูอนุญาตจะตองคํานึงถึงความจําเปนของผูขอ

อนุญาตในการมีไวเพื่อขาย และจะกําหนดเงื่อนไขตามที่เหน็สมควรก็ได

 มาตรา ๒๐ หามผูใดผลิต ขาย นําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๓ หรือ

ประเภท ๔ หรือนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิทุกประเภท เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต

 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง

 การผลิต นําเขาหรือสงออกซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ หรือนําผาน

ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท คํานวณเปนสารบริสุทธิ์เกินปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหสันนิษฐานวาผลิต นําเขา สงออก หรือนําผานเพื่อขาย

 มาตรา ๒๑ บทบัญญัติมาตรา ๒๐ ไมใชบังคับแก

 (๑) การผลิตซึ่งกระทําโดยการปรุง การแบงบรรจุหรือการรวมบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ใน

ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ของเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการขายตามมาตรา ๕๑ เฉพาะตาม

ใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมสําหรับคนไข
เฉพาะราย หรือของผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่งสําหรับสัตวเฉพาะราย
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 (๒) การผลิต ขาย นําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 

โดยกระทรวง ทบวง กรม และสภากาชาดไทย หรือหนวยงานของรัฐตามที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนด

 (๓) การขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

ซึ่งขายเฉพาะสําหรับคนไขที่ตนใหการรักษาพยาบาล หรือในสถานพยาบาลสัตวตามกฎหมาย

วาดวยสถานพยาบาลสัตวของผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่งซึ่งขายเฉพาะสําหรับ

สัตวที่ตนทําการบําบัดหรือปองกันโรค

 (๔) การนําวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ติดตัวเขามาในหรือออกไปนอก

ราชอาณาจักรไมเกินปริมาณที่จําเปนตองใชรักษาเฉพาะตัวภายในสามสิบวัน โดยมีหนังสือ

รับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพ

การสัตวแพทยชั้นหนึ่ง หรือ

 (๕) การนําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ในปริมาณ

เทาที่จําเปนตองใชประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใชใน

การขนสงสาธารณะระหวางประเทศ ซึ่งไมไดจดทะเบียนในราชอาณาจักร

 มาตรา ๒๒ ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต ขายหรือนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน

ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ไดเม่ือปรากฏวาผูขออนุญาต

 (๑) ไดรับใบอนุญาตผลิต ขายหรือนําเขาซึ่งยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา

แลวแตกรณี และ

 (๒) มีเภสัชกรอยูประจําตลอดเวลาท่ีเปดทําการ

 ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ได

เม่ือปรากฏวาผูขออนุญาตไดรับใบอนุญาตผลิต ขายหรือนําเขาซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิตามวรรคหน่ึงแลว
 ใหผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิ ขายวัตถุออกฤทธ์ิดังกลาวท่ีตนผลิตหรือ

นําเขาไดโดยไมตองขออนุญาตขายอีก

 มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๘๘ 

และมาตรา ๑๐๐ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย
 ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตาม

วรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดัง

กลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได

 มาตรา ๒๔ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๘ (๑) และมาตรา ๘๘ 

ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุ
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ใบอนุญาตตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ได
จนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
 ผูรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไมเกินสามสิบวัน จะยื่นคําขอผอนผันพรอม
แสดงเหตุผลการขอผอนผันการตออายุใบอนุญาตก็ได แตการยื่นขอผอนผันนี้ไมเปนเหตุใหพน
ความรับผิดสําหรับการประกอบกิจการในระหวางใบอนุญาตสิ้นอายุ ซึ่งไดกระทําไปกอนขอตอ
อายุใบอนุญาต
 การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๒๕ ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบ
อนุญาต
 ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
อุทธรณ คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
 ในกรณีมีการอุทธรณการขอตออายุใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง กอนท่ีรัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัย

อุทธรณรัฐมนตรีจะสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนเมื่อมีคําขอของผูอุทธรณก็ได

 มาตรา ๒๖ ใหผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติการตาม

กฎหมายวาดวยยาอีก

หมวด ๓

หนาที่ของผูรับอนุญาต

___________________

 มาตรา ๒๗ หามผูรับอนุญาตผูใด ผลิต ขาย นําเขาหรือเก็บไวซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ทุกประเภทนอกสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต

 มาตรา ๒๘ ผูอนุญาตอาจออกใบอนุญาตใหผูรับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 

๓ หรือประเภท ๔ นอกสถานท่ีที่ระบุไวในใบอนุญาตไดในกรณีดังตอไปนี้

 (๑) การขายสงตรงแกผูรับอนุญาตอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือแกผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง

 (๒) การขายในบริเวณสถานท่ีท่ีมีการประชุมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวชิาชีพเภสัชกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง

 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง
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 มาตรา ๒๙ ผูรับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ จะขายวัตถุออกฤทธิ์

ในประเภท ๒ ได โดยมีเงื่อนไขดังตอไปน้ี

 (๑) ขายเฉพาะสําหรับคนไขท่ีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ใหการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาล

ของรัฐ หรือขายเฉพาะสําหรับใชกับสัตวท่ีผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหน่ึงทําการบําบัด

หรือปองกันโรค ณ สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว และ

 (๒) ขายเฉพาะวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ที่ผูอนุญาตไดอนุญาตใหผลิตหรือนําเขา

 ความใน (๑) ไมใชบังคับแกผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๙ (๒) และ (๓) แตตองปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขการขายที่เลขาธิการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

 มาตรา ๓๐ ผูรับอนุญาตผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ตาม

มาตรา ๑๕ ผูรับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ตามมาตรา ๑๙ (๓) และผูรับอนุญาต

ผลิต ขาย นําเขาหรือสงออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ตามมาตรา ๒๐ 

ตองจัดใหมีเภสัชกรอยูประจําควบคุมกิจการตามเวลาที่เปดทําการซึ่งระบุไวในใบอนุญาต

 ในระหวางที่เภสัชกรมิไดอยูประจําควบคุมกิจการ หามผูรับอนุญาตดําเนินการผลิตหรือ

ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔

 ในกรณีที่เภสัชกรพนจากหนาที่หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราว ใหผูรับ

อนุญาตจัดใหมีเภสัชกรอ่ืนเขาปฏิบัติหนาที่แทนไดเปนระยะเวลาไมเกินเกาสิบวันโดยแจงเปน

หนังสือตอผูอนุญาตและใหถือวาเภสัชกรผูทําหนาที่แทนมีหนาที่เหมือนผูที่ตนแทน

 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงคจะเปลี่ยนตัวเภสัชกรใหยื่นคําขอตอ

ผูอนุญาตและจะเปลี่ยนตัวไดเม่ือไดรับอนุญาตแลว

 มาตรา ๓๑ ใหผูรับอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ปฏิบัติดังตอไปนี้

 (๑) จัดใหมีการวิเคราะหวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นกอนนําออกจากสถานที่ผลิตโดยตองมี
การวิเคราะหทุกครั้งและมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะหซึ่งตองเก็บรักษาไว

ไมนอยกวาสิบปนับแตวันวิเคราะห

 (๒) จัดใหมีฉลากสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิต หรือจัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับ

วัตถุออกฤทธิ์สําหรับวัตถุตํารับที่ผลิต ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 (๓) จัดใหมีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธ์ิเปนสวนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น

 (๔) จัดใหมีการทําบัญชีเกี่ยวกับการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 (๕) ดําเนินการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตยา
ตามกฎหมายวาดวยยา
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 มาตรา ๓๒ ใหผูรับอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ปฏิบัติ

ตอไปนี้

 (๑) จัดใหมีปายแสดงวาเปนสถานที่ผลิตวัตถุออกฤทธิ์ กับปายแสดงชื่อและเวลา

ทําการของเภสัชกรไวในที่เปดเผยเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร ณ สถานที่ผลิต ลักษณะและ

ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

 (๒) จัดใหมีการวิเคราะหวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นกอนนําออกจากสถานที่ผลิตโดยตอง

มีการวิเคราะหทุกครั้ง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะหซึ่งตองเก็บรักษาไว

ไมนอยกวาสิบปนับแตวันวิเคราะห

 (๓) จัดใหมีฉลากสําหรับวัตถุออกฤทธ์ิที่ผลิต หรือจัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุ

ออกฤทธ์ิตามท่ีไดขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับไว ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่

คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 (๔) จัดใหมีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธ์ิเปนสวนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น

 (๕) จัดใหมีการทําบัญชีเกี่ยวกับการผลิตและการขายวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ 

วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 (๖) ดําเนินการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตยา

ตามกฎหมายวาดวยยา

 มาตรา ๓๓ ใหผูรับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ปฏิบัติดังตอไปนี้

 (๑) ดูแลใหมีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธ์ิซ่ึงมีขอมูลครบถวนตามท่ีผูรับอนุญาต

ผลิตหรือนําเขาจัดไว

 (๒) จัดใหมีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธ์ิเปนสวนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น

 (๓) จัดใหมีการทําบัญชีเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๓๔ ใหผูรับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ปฏิบัติ

ตอไปนี้

 (๑) จัดใหมีปายแสดงวาเปนสถานท่ีขายวัตถุออกฤทธ์ิ กับปายแสดงช่ือและเวลาทําการ
ของเภสัชกรไวในที่เปดเผยเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร ณ สถานที่ขาย ลักษณะและขนาด

ของปายและขอความท่ีแสดงในปายใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา
 (๒) ดูแลใหมีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธ์ิซ่ึงมีขอมูลครบถวนตามท่ีผูรับอนุญาต

ผลิตหรือนําเขาจัดไว
 (๓) จัดใหมีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธ์ิเปนสวนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น
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 (๔) จัดใหมีการทําบัญชีเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๓๕ ใหผูรับอนุญาตนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ปฏิบัติดังตอไปนี้

 (๑) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตซ่ึงแสดงรายละเอียดการวิเคราะหวัตถุออกฤทธ์ิท่ีนําเขา

 (๒) จัดใหมีฉลากสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่นําเขา หรือจัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับ

วัตถุออกฤทธิ์สําหรับวัตถุตํารับที่นําเขา ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 (๓) จัดใหมีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธ์ิเปนสวนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น

 (๔) จัดใหมีการทําบัญชีเกี่ยวกับการนําเขาวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๓๖ ใหผูรับอนุญาตนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 

ปฏิบัติดังตอไปนี้

 (๑) จัดใหมีปายแสดงวาเปนสถานที่นําเขาวัตถุออกฤทธิ์ กับปายแสดงชื่อและเวลา

ทําการของเภสัชกรไวในที่เปดเผยเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร ณ สถานที่นําเขา ลักษณะและ

ขนาดของปายและขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

 (๒) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตซ่ึงแสดงรายละเอียดการวิเคราะหวัตถุออกฤทธ์ิท่ีนําเขา

 (๓) จัดใหมีฉลากสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่นําเขา หรือจัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับ

วัตถุออกฤทธิ์ตามที่ไดขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับไว ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 (๔) จัดใหมีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธ์ิเปนสวนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น

 (๕) จัดใหมีการทําบัญชีเกี่ยวกับการนําเขาและการขายวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ 

วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๓๗ ใหผูรบัอนุญาตสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ปฏิบัติดังตอไปนี้

 (๑) ดูแลใหมีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธ์ิซ่ึงมีขอมูลครบถวนตามท่ีผูรับอนุญาต

ผลิตหรือนําเขาจัดไว
 (๒) จัดใหมีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธ์ิเปนสวนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น

 (๓) จัดใหมีการทําบัญชีเกี่ยวกับการสงออกวัตถุออกฤทธ์ิ ตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๓๘ ใหผูรับอนุญาตสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 

ปฏิบัติดังตอไปนี้
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 (๑) จัดใหมีปายแสดงวาเปนสถานที่สงออกวัตถุออกฤทธิ์ กับปายแสดงชื่อและเวลา

ทําการของเภสัชกรไวในที่เปดเผยเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร ณ สถานที่สงออก ลักษณะ

และขนาดของปายและขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 (๒) ดูแลใหมีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธ์ิซ่ึงมีขอมูลครบถวนตามท่ีผูรับอนุญาต

ผลิตหรือนําเขาจัดไว

 (๓) จัดใหมีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธ์ิเปนสวนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น

 (๔) จัดใหมีการทําบัญชีเกี่ยวกับการสงออกวัตถุออกฤทธ์ิ ตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๓๙ บทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ 

มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ไมใชบังคับแกผูรับอนุญาตผลิต นําเขาหรือสงออก

เพื่อการศึกษาวิจัยหรือกรณีอื่นตามความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการตามท่ีเลขาธิการ

ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

 มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาต

ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอผูอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย

หรือถูกทําลายดังกลาว

 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๔๑ ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตของตนไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย

ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต

 มาตรา ๔๒ หามผูรับอนุญาตยาย เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ผลิต สถานที่ขาย 
สถานที่นําเขา หรือสถานท่ีเก็บซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง

 มาตรา ๔๓ ภายใตบังคับมาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลตามรายการใน

ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๘๘ ให
ผูรับอนุญาตยื่นคําขอตอผูอนุญาตเพื่อแกไขรายการในใบอนุญาตดังกลาว ภายในสามสิบวันนับ

แตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลน้ัน

 การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีเลขาธิการ

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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 มาตรา ๔๔ ผูรับอนุญาตผูใดจะเลิกกิจการท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ใหแจง
การเลิกกิจการเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบลวงหนา และใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแตวันที่
เลิกกิจการตามท่ีแจงไวนั้น
 ผูรับอนุญาตท่ีเลิกกิจการโดยมิไดปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ตองแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือ
ใหผูอนุญาตทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่เลิกกิจการ และใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต

วันท่ีเลิกกิจการ

 มาตรา ๔๕ ใหผูรับอนุญาตซ่ึงไดแจงการเลิกกิจการ ไมตออายุใบอนุญาตหรือผูอนุญาต
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ทําลายหรือขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือ
ประเภท ๔ ของตนที่เหลืออยูในสวนที่เกินกวาที่กฎหมายใหมีไวในครอบครอง ในกรณีที่ขายให
ขายแกผูรับอนุญาตอ่ืนตามประเภทนั้น หรือแกผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันเลิกกิจการ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือวันที่ผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
แลวแตกรณี เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาตอไปอีกแตตองไมเกินหกสิบวัน
 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหวัตถุออกฤทธิ์ที่เหลืออยูตกเปนของ
กระทรวงสาธารณสุข และใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลาย

หรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

 มาตรา ๔๖ ถาผูรับอนุญาตตาย และทายาทหรือผูที่ไดรับความยินยอมจากทายาท
แสดงความจํานงตอผูอนุญาตเพื่อขอประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนั้นตอไปภายในสามสิบ
วันนับแตวันท่ีผูรับอนญุาตตาย เม่ือผูอนุญาตตรวจสอบแลวเห็นวาผูนั้นมีคุณสมบัติตามมาตรา 
๑๙ (๔) หรือมาตรา ๒๒ แลวแตกรณี ใหผูแสดงความจํานงนั้นประกอบกิจการตอไปไดจนกวา
ใบอนุญาตสิ้นอายุ และใหถือวาผูแสดงความจํานงเปนผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต
วันที่ผูรับอนุญาตตาย
 การแสดงความจํานงและการตรวจสอบ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 ในกรณีที่ไมมีการแสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหทายาท

ผูครอบครองวัตถุออกฤทธ์ินั้นมีหนาที่ดําเนินการตามมาตรา ๔๕ ตอไป

 มาตรา ๔๗ ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ หรือ
มาตรา ๘๘ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทยชั้นหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ไวในครอบครองใน
ปริมาณไมเกินที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๙๐ รวมทั้งกระทรวง ทบวง กรม และ
สภากาชาดไทยหรือหนวยงานของรัฐตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ที่ไดดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
การผลิต การขาย การนําเขา การสงออก การนําผาน หรือการมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุออก
ฤทธ์ิที่มิใชวัตถุตํารับยกเวน ตองเสนอรายงานเก่ียวกับการดําเนินกิจการดังกลาวตอเลขาธิการ
รายงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบและระยะเวลาที่เลขาธิการกําหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๔

หนาที่ของเภสัชกร

___________________

 มาตรา ๔๘ ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ปฏิบัติ

ดังตอไปน้ี

 (๑) ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธ์ิใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

 (๒) ควบคุมใหมีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธ์ิตามมาตรา ๓๑ (๒)

 (๓) ควบคุมใหมีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธ์ิเปนสวนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น

 (๔) ควบคุมการทําบัญชีเกี่ยวกับการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 (๕) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปดทําการ

 มาตรา ๔๙ ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือ

ประเภท ๔ ปฏิบัติดังตอไปน้ี

 (๑) ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธ์ิใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

 (๒) ควบคุมใหมีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธ์ิตามมาตรา ๓๒ (๓)

 (๓) ควบคุมใหมีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธ์ิเปนสวนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น

 (๔) ควบคุมการทําบัญชีเกี่ยวกับการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 (๕) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปดทําการ

 มาตรา ๕๐ ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ปฏิบัติ

ดังตอไปน้ี

 (๑) ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธ์ิใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

 (๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธ์ิตามมาตรา ๓๓ (๑)
 (๓) ควบคุมใหมีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธ์ิเปนสวนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น

 (๔) ควบคุมการทําบัญชีเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 (๕) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปดทําการ

 มาตรา ๕๑ ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือ

ประเภท ๔ ปฏิบัติดังตอไปน้ี
 (๑) ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธ์ิใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

 (๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธ์ิตามมาตรา ๓๔ (๒)
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 (๓) ควบคุมใหมีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธ์ิเปนสวนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น
 (๔) ควบคุมการปรุงหรือการแบงบรรจุวัตถุออกฤทธ์ิใหเปนไปตามใบส่ังยาของผูประกอบ
วิชาชีพตาม (๕)
 (๕) ดูแลใหมีฉลากสําหรับวัตถุออกฤทธ์ิท่ีปรุงหรือแบงบรรจุตามใบส่ังยาของผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 (๖) ควบคุมการสงมอบวัตถุออกฤทธ์ิใหถูกตองตามใบส่ังยาของผูประกอบวิชาชีพตาม (๕)
 (๗) ควบคุมการทําบัญชีเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 (๘) ควบคุมมิใหมีการขายวัตถุออกฤทธ์ิแกผูซึ่งไมมีใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพตาม 
(๕) หรือแกผูซึ่งไมไดรับใบอนุญาตผลิต ขายหรือนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
 (๙) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปดทําการ

 มาตรา ๕๒ ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ 
ปฏิบัติดังตอไปนี้
 (๑) ควบคุมการนําเขาวัตถุออกฤทธ์ิใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
 (๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธ์ิตามมาตรา ๓๕ (๒)
 (๓) ควบคุมใหมีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธ์ิเปนสวนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น
 (๔) ควบคุมการทําบัญชีเกี่ยวกับการนําเขาวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 (๕) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปดทําการ

 มาตรา ๕๓ ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๓ หรือ
ประเภท ๔ ปฏิบัติดังตอไปน้ี
 (๑) ควบคุมการนําเขาวัตถุออกฤทธ์ิใหเปนไปตามพระราชบัญญัตนิี้
 (๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธ์ิตามมาตรา ๓๖ (๓)
 (๓) ควบคุมใหมีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธ์ิเปนสวนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น
 (๔) ควบคุมการทําบัญชีเกี่ยวกับการนําเขาวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 (๕) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปดทําการ

 มาตรา ๕๔ ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ 
ปฏิบัติดังตอไปนี้
 (๑) ควบคุมการสงออกวัตถุออกฤทธ์ิใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

 (๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธ์ิตามมาตรา ๓๗ (๑)
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 (๓) ควบคุมใหมีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธ์ิเปนสวนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น

 (๔) ควบคุมการทําบัญชีเกี่ยวกับการสงออกวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 (๕) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปดทําการ

 มาตรา ๕๕ ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ 

หรือประเภท ๔ ปฏิบัติดังตอไปน้ี

 (๑) ควบคุมการสงออกวัตถุออกฤทธ์ิใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

 (๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธ์ิตามมาตรา ๓๘ (๒)

 (๓) ควบคุมใหมีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธ์ิเปนสวนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น

 (๔) ควบคุมการทําบัญชีเกี่ยวกับการสงออกวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 (๕) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปดทําการ

 มาตรา ๕๖ ในกรณีที่เภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมกิจการไมประสงคจะปฏิบัติหนาที่ตอไป 

ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมกิจการน้ันแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแตวัน

ที่พนหนาที่

หมวด ๕

วัตถุออกฤทธ์ิที่หามผลิต ขาย นําเขาหรือสงออก

___________________

 มาตรา ๕๗ หามผูใดผลิต ขาย นําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ดังตอไปนี้

 (๑) วัตถุออกฤทธ์ิปลอม

 (๒) วัตถุออกฤทธ์ิผิดมาตรฐาน

 (๓) วัตถุออกฤทธ์ิเสื่อมคุณภาพ
 (๔) วัตถุออกฤทธ์ิที่ตองขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับแตมิไดขึ้นทะเบียนไว

 (๕) วัตถุออกฤทธ์ิที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับ

 มาตรา ๕๘ วัตถุออกฤทธ์ิหรือส่ิงตอไปนี้ ใหถือวาเปนวัตถุออกฤทธิ์ปลอม

 (๑) สิ่งที่ทําเทียมวัตถุออกฤทธ์ิทั้งหมดหรือแตบางสวน
 (๒) วัตถุออกฤทธิ์ที่แสดงชื่อวาเปนวัตถุออกฤทธิ์อื่นหรือแสดงเดือนปที่วัตถุออกฤทธิ์

สิ้นอายุ ซึ่งไมใชความจริง

 (๓) วัตถุออกฤทธ์ิท่ีแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของผูผลิตหรือท่ีต้ังของสถานท่ีผลิตซ่ึงไมใช

ความจริง
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 (๔) วัตถุออกฤทธิ์หรือสิ่งที่แสดงวาเปนวัตถุออกฤทธิ์ตามที่กําหนดไวในประกาศของ

รัฐมนตรีตามมาตรา ๗ (๑) หรือตามตํารับของวัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไวซึ่งไมใชความจริง

 (๕) วัตถุออกฤทธ์ิที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานถึงขนาดสารออกฤทธ์ิขาดหรือ

เกินกวารอยละสิบของปริมาณท่ีกําหนดไวไปจากเกณฑตาํสุดหรือสูงสุด ตามท่ีกําหนดไวในประกาศ

ของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗ (๒) หรือตามตํารับของวัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไว

 มาตรา ๕๙ วัตถุออกฤทธ์ิตอไปน้ี ใหถือวาเปนวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน

 (๑) วัตถุออกฤทธ์ิท่ีผลิตข้ึนไมถูกตองตามมาตรฐานโดยมีสารออกฤทธ์ิขาดหรือเกินจาก

เกณฑตําสุดหรือสูงสุด ตามที่กําหนดไวในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗ (๒) หรือตาม

ตํารับของวัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไว แตไมถึงขนาดที่ระบุไวในมาตรา ๕๘ (๕)

 (๒) วัตถุออกฤทธ์ิท่ีผลิตข้ึนโดยมีความบริสุทธ์ิหรือลักษณะอ่ืนซ่ึงมีความสําคัญตอคุณภาพ

ของวัตถุออกฤทธิ์ผิดไปจากเกณฑที่กําหนดไวในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗ (๒) หรือ

ตามตํารับของวัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไว

 มาตรา ๖๐ วัตถุออกฤทธ์ิตอไปน้ี ใหถือวาเปนวัตถุออกฤทธิ์เสื่อมคุณภาพ

 (๑) วัตถุออกฤทธ์ิที่สิ้นอายุตามที่แสดงไวในฉลากซึ่งขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับไว

 (๒) วัตถุออกฤทธ์ิที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกับวัตถุออกฤทธ์ิปลอมตามมาตรา

๕๘ (๕) หรือวัตถอุอกฤทธ์ิผิดมาตรฐานตามมาตรา ๕๙

 มาตรา ๖๑ หามผูใดขายวัตถุออกฤทธ์ิตั้งแตสองชนิดขึ้นไปหรือขายวัตถุออกฤทธ์ิและ

ยารวมกันหลายขนาน โดยจัดเปนชุดไวลวงหนา เพื่อประโยชนทางการคา

หมวด ๖

การข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับ

___________________

 มาตรา ๖๒ ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๓ หรือประเภท 

๔ จะผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุตํารับที่มีวัตถุออกฤทธ์ิดังกลาว ตองขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารบันั้นตอ

ผูอนุญาตกอนและเม่ือไดรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับแลวจึงจะผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุ

ตํารับน้ันได

 การขอข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

 ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน

ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ที่ไดรับอนุญาตใหผลิตหรือนําเขาตัวอยางของวัตถุตํารับที่จะขอ

ขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ การขออนุญาตและการอนุญาตใหผลิตหรือนําเขาตัวอยางของวัตถุตํารับ

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
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 การพิจารณาออกใบสําคัญตามวรรคหน่ึง ใหผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับเปนผูรับผิดชอบ

ชําระคาใชจายในการตรวจวิเคราะหหรือประเมินเอกสารทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๖๓ การขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับตามมาตรา ๖๒ ตองแจงรายการ ดังตอไปนี้

 (๑) ชื่อวัตถุตํารับ

 (๒) ชื่อและปริมาณของวัตถุตาง ๆ อันเปนสวนประกอบของวัตถุตํารับ

 (๓) ขนาดบรรจุ

 (๔) วิธีวิเคราะหมาตรฐานของสวนประกอบของวัตถุตํารับ

 (๕) ฉลาก

 (๖) เอกสารกํากับวัตถุออกฤทธ์ิ

 (๗) ชื่อผูผลิตและประเทศท่ีสถานที่ผลิตตั้งอยู

 (๘) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

 การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับฉลากหรือเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๖๔ การแกไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับท่ีข้ึนทะเบียนไวแลว ตองไดรับอนุญาต

เปนหนังสือจากผูอนุญาต

 การขอแกไขรายการและการอนุญาตแกไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๖๕ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจไมรับขึ้นทะเบียน

วัตถุตํารับในกรณีดังตอไปน้ี

 (๑) การขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับที่ไมเปนไปตามมาตรา ๖๓ หรือตามกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๖๒

 (๒) วัตถุตํารับที่ขอขึ้นทะเบียนไมเปนที่เช่ือถือในสรรพคุณหรืออาจไมปลอดภัยแกผูใช

 (๓) วัตถุตํารับที่ขอขึ้นทะเบียนใชชื่อในทํานองโออวด ไมสุภาพหรืออาจทําใหเขาใจผิด

จากความจริง

 (๔) วัตถุตํารับที่ขอขึ้นทะเบียนเปนวัตถุออกฤทธิ์ปลอมตามมาตรา ๕๘ หรือเปนวัตถุ
ตํารับที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนตามมาตรา ๖๘

 คําสั่งไมรับขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับของผูอนุญาตใหเปนที่สุด

 มาตรา ๖๖ บทบัญญัติมาตรา ๖๕ ใหใชบังคับแกการแกไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับ

โดยอนุโลม
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 มาตรา ๖๗ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบสําคัญ 

ถาผูรับใบสําคัญประสงคจะขอตออายุใบสําคัญ จะตองยื่นคําขอกอนใบสําคัญสิ้นอายุ เมื่อไดยื่น

คําขอแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาจะไดมีคําสั่งไมตออายุใบสําคัญนั้น

 การขอตออายุและการตออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

 ในกรณีที่ผูขอตออายุใบสําคัญไมไดรับอนุญาตใหตออายุใบสําคัญ ใหนําความในมาตรา 

๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม

 มาตรา ๖๘ เมื่อคณะกรรมการเห็นวาวัตถุตํารับใดที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลวนั้น ตอมา

ปรากฏวาไมมีสรรพคุณตามท่ีขึ้นทะเบียนไว หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใช หรือเปนวัตถุออกฤทธิ์

ปลอม หรือใชชื่อผิดไปจากที่ขึ้นทะเบียนไว ใหคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรี และใหรัฐมนตรีมี

อํานาจส่ังเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับนั้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

 มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับสูญหายหรือถูกทําลาย

ในสาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับตอผูอนุญาต

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว

 การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับและการออกใบแทนใบสําคัญ

การข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๗
การโฆษณา

___________________

 มาตรา ๗๐ หามผูใดโฆษณาวัตถุออกฤทธ์ิ เวนแต

 (๑) เปนฉลากหรือเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธ์ิท่ีภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธ์ิ หรือ

 (๒) เปนการโฆษณาซ่ึงกระทําโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรม ผูประกอบวชิาชีพเภสัชกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง
 การโฆษณาตาม (๒) ในกรณีที่เปนเอกสาร ภาพ ภาพยนตร สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือการ

บันทึกเสียงหรือภาพ ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตกอนจึงจะใชโฆษณาได

 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นวาการโฆษณาใดฝาฝนมาตรา ๗๐ วรรคสอง หรือมี

การใชขอความโฆษณาซึ่งไมเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต ใหผูอนุญาตมีอํานาจออก

คําสั่งอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี
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 (๑) หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนั้นในการโฆษณา

 (๒) หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา

 (๓) ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา

 (๔) ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดที่อาจเกิดขึ้น

 ในการออกคําสั่งตาม (๔) ใหผูอนุญาตกําหนดหลักเกณฑและวิธีการโฆษณาโดยคํานึง

ถึงประโยชนของประชาชนกับความสุจริตในการกระทําของผูทําการโฆษณา

 มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ผูไดรับคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา ๗๑ ไมเห็นดวยกับคําสั่ง

ดังกลาวใหมีสิทธอิุทธรณตอคณะกรรมการได

 มาตรา ๗๓ การอุทธรณตามมาตรา ๗๒ ใหยื่นตอคณะกรรมการภายในสิบสี่วันนับแต

วันท่ีผูอุทธรณไดรับทราบคําสั่งของผูอนุญาต

 หลักเกณฑการย่ืนอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด

 การอุทธรณคําสั่งตามวรรคหนึ่งไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผูอนุญาต

เวนแตคณะกรรมการจะส่ังเปนอยางอื่นเปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัยอุทธรณ

 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
 

หมวด ๘

พนักงานเจาหนาที่
___________________

 มาตรา ๗๔ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ

หนาที่ ดังตอไปนี้

 (๑) เขาไปในสถานที่ทําการของผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออก สถานที่ผลิต สถานที่

ขาย สถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์หรือสถานที่ที่ตองไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในเวลา

ทําการของสถานท่ีนั้น เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
 (๒) เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจคนเมื่อมีเหตุเชื่อไดตามสมควรวามี

ทรัพยสิน ซึ่งมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการ

กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี หรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได ประกอบกับมีเหตุอันควร

เช่ือวาเน่ืองจากการเน่ินชากวาจะเอาหมายคนมาได ทรัพยสินน้ันจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย

หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
 (๓) คนบุคคลหรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีวัตถุออกฤทธิ์ซุกซอนอยู

โดยไมชอบดวยกฎหมาย

 (๔) ยึดหรืออายัดวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือทรัพยสินอื่นใดที่

ไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้



รวมกฎหมายยาเสพติด

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (แกไขลาสุด พ.ศ. ๒๕๖๐) และ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙
61

 (๕) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบ
การพิจารณา
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนปฏิบัติตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดและแสดงความบริสุทธ์ิกอนการเขาคน รายงานเหตุผลและผลการตรวจคนตอ
ผูบังคับบัญชาและผูอนุมัติตามวรรคสาม บันทึกเหตุอันควรเชื่อตามสมควร และใหพนักงาน
เจาหนาท่ีแสดงเอกสารเพ่ือแสดงตนและเอกสารท่ีแสดงอํานาจในการตรวจคน รวมท้ังเหตุอันควร
เชื่อที่ทําใหสามารถเขาคนไดเปนหนังสือใหไวแกผูครอบครองเคหสถาน สถานที่คน เวนแตไมมี
ผูครอบครองอยู ณ ที่นั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนสงมอบสําเนาเอกสารและหนังสือนั้นให
แกผูครอบครองดังกลาวทันทีที่กระทําได และหากเปนการเขาคนในเวลากลางคืนพนักงาน
เจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการเขาคนตองเปนขาราชการพลเรือนตั้งแตระดับชํานาญการขึ้นไป 
หรือขาราชการตํารวจตําแหนงตั้งแตสารวัตรหรือเทียบเทาซึ่งมียศตั้งแตพันตํารวจโทขึ้นไป
 พนักงานเจาหนาที่ตําแหนงใดหรือระดับใดจะมีอํานาจหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวตาม
วรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการ ให
เปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ โดยมีเอกสารมอบหมายใหไว

ประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายนั้น

 มาตรา ๗๕  ในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๔ (๑) และ (๒) 
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจนําวัตถุออกฤทธ์ิจากสถานท่ีนั้นในปริมาณพอสมควรไปเพ่ือเปน
ตัวอยางในการตรวจสอบหรือวิเคราะห และหากปรากฏวาวัตถุออกฤทธิ์ใดเปนวัตถุออกฤทธิ์
ท่ีไมปลอดภัยหรืออาจเปนอันตรายตอผูใช ใหประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหคุณภาพของ
วัตถุออกฤทธ์ิที่นําไปตรวจสอบหรือวิเคราะหนั้นใหประชาชนทราบตามวิธีการท่ีเห็นสมควร
โดยไดรับความเห็นชอบจากเลขาธิการ
 เพื่อประโยชนแกการคุมครองความปลอดภัยของผูใชวัตถุออกฤทธ์ิ ในกรณีที่ปรากฏตอ
พนักงานเจาหนาที่อันเชื่อไดวาวัตถุออกฤทธ์ิใดเปนวัตถุออกฤทธ์ิที่ไมปลอดภัยหรืออาจเปน
อันตรายตอผูใช ใหพนักงานเจาหนาที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาวไว หรือสั่งใหผูรับอนุญาต
งดผลิต ขาย นําเขาหรือสงออกซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิ จัดเก็บวัตถุออกฤทธ์ิดังกลาวกลับคืนมาภายใน
ระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด และอาจสั่งทําลายวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาวเสียได ทั้งนี้

ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๗๖ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดง
บัตรประจําตัวตอผูรับอนุญาตหรือบุคคลที่เกี่ยวของ

 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

 มาตรา ๗๗ ในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ และ
มาตรา ๗๙ วรรคสาม ใหผูรับอนุญาตและบุคคลที่เก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
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 มาตรา ๗๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๙

การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
___________________

 มาตรา ๗๙ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎกระทรวง

หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจ

สั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน แตในกรณีมีการฟองผูรับ

อนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ผูอนุญาตจะส่ังพักใชใบอนุญาตไวรอ

คําพิพากษาถึงท่ีสุดก็ได

 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตผลิต ขาย หรือนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๓ หรือประเภท 

๔ แลวแตกรณี ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยยา ใหผูอนุญาตสั่งพักใชใบอนุญาต

ตามพระราชบัญญัตินี้ของผูรับอนุญาตดวย แลวแตกรณี

 ใหพนักงานเจาหนาที่อายัดวัตถุออกฤทธิ์ที่เหลือของผูถูกพักใชใบอนุญาตไว ณ สถาน

ที่ทําการของผูรับอนุญาต

 ผูถูกส่ังพักใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีกไมได

 มาตรา ๘๐ ผูรับอนุญาตผูใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ (๔) หรือมาตรา ๒๒ (๑)

หรือไมจัดใหมีเภสัชกรอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปดทําการตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง

ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได

 ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ อีกไมไดจนกวาจะพนสองปนับแตวันท่ี
ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

 มาตรา ๘๑ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือ
แจงใหผูรับอนุญาตทราบ ในกรณีไมพบตัวผูรับอนุญาตหรือผูรับอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว

ใหปดคําสั่งไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ซึ่งระบุไวในใบอนุญาต และใหถือวาผูรับ

อนุญาตไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่รับหรือปดคําสั่ง แลวแตกรณี

 คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง จะโฆษณาในหนังสือพิมพ

หรือโดยวิธีอื่นอีกดวยก็ได

 มาตรา ๘๒ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งยกเลิกคําสั่ง

พักใชใบอนุญาตกอนกําหนดเวลาได เม่ือเปนท่ีพอใจวาผูรับอนุญาตซ่ึงถูกส่ังพักใชใบอนุญาตได

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แลว
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 มาตรา ๘๓ ผูรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิ

อุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยกอุทธรณ 

ยกเลิกคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือแกไขคําสั่งของผูอนุญาตในทาง

ที่เปนคุณแกผูอุทธรณได

 คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

 การอุทธรณตามวรรคหน่ึงไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือ

คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

 มาตรา ๘๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตองทําลายหรือขายวัตถุออกฤทธ์ิของตนท่ีเหลือ

อยูในสวนท่ีเกินกวาท่ีกฎหมายใหมีไวในครอบครอง ในกรณีท่ีขายใหขายแกผูรับอนุญาตอ่ืนหรือ

แกผูซ่ึงผูอนุญาตเห็นสมควร ท้ังน้ี ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดทราบคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต

หรือวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาตอไปอีก

แตตองไมเกินหกสิบวัน

 ในกรณีที่ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไมปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ใหวัตถุออกฤทธ์ิที่เหลืออยู

ตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข และใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุข

มอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

หมวด ๑๐

มาตรการควบคุมพิเศษ
___________________

 มาตรา ๘๕ ใหถือวาวัตถุตํารับที่มีวัตถุออกฤทธ์ิในประเภทหนึ่งประเภทใดปรุงผสมอยู

เปนวัตถุออกฤทธ์ิในประเภทนั้นดวย

 มาตรา ๘๖ ในกรณีที่วัตถุตํารับมีวัตถุออกฤทธิ์อันระบุอยูในประเภทตางกันมากกวา
หน่ึงประเภทผสมอยู ใหถือวาวัตถุตํารับนั้นเปนวัตถุออกฤทธ์ิในประเภทที่มีการควบคุมเขมงวด

ที่สุดในบรรดาวัตถุออกฤทธ์ิที่ผสมอยูนั้น

 มาตรา ๘๗ รัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดใหวัตถุตํารับใดซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้

เปนวัตถุตํารับยกเวนได ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

 (๑) มีวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ อยางหนึ่งอยางใดหรือ
หลายอยางปรุงผสมอยู

 (๒) มีลักษณะที่ไมอาจกอใหเกิดการใชที่ผิดทาง

 (๓) ไมสามารถจะแยกสกัดเอาวัตถุออกฤทธ์ิท่ีมีอยูในวัตถุตํารับน้ันกลับมาใชในปริมาณ

ที่จะทําใหเกิดการใชที่ผิดทาง และ
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 (๔) ไมกอใหเกิดอันตรายทางดานสุขภาพและสังคมได
 วัตถุตํารับยกเวนที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีอาจประกาศเพิกถอนไดเมื่อปรากฏ

วาวัตถุตํารับนั้นไมตรงลักษณะที่กําหนดไว

 มาตรา ๘๘ หามผูใดมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท 
เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
 การมีวัตถุออกฤทธิ์ชื่อและประเภทใดไวในครอบครองซึ่งคํานวณเปนสารบริสุทธิ์เกิน

ปริมาณท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ใหสันนิษฐานวามีไวในครอบครองเพ่ือขาย

 มาตรา ๘๙ บทบัญญัติมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง ไมใชบังคับแก
 (๑) การมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทสําหรับกิจการ
ของผูรับอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออกหรือนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภทนั้นๆ
 (๒) การมีไวในครอบครองของบุคคลในปริมาณพอสมควรเพื่อการเสพ การรับเขา
รางกายหรือการใชดวยวิธีอื่นใดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔  
ทั้งนี้ ตองเปนไปตามคําสั่งของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือ
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห บําบัด บรรเทา รักษาหรือ
ปองกันโรคหรือความเจ็บปวยของบุคคลหรือสัตวนั้น
 (๓) การมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนตามหนาที่ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ 
หรือประเภท ๔ ของกระทรวง ทบวง กรม และสภากาชาดไทย หรือหนวยงานของรัฐตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
 (๔) การมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔
ในปริมาณเทาท่ีจําเปนตองใชประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะ
ที่ใชในการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ ซึ่งไมไดจดทะเบียนในราชอาณาจักร

 มาตรา ๙๐ ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีจะประกาศกําหนดวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 
๓ หรือประเภท ๔ ที่ใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผูประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่งมีไวในครอบครองในปริมาณท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการโดยไมตองขออนุญาตก็ได

 มาตรา ๙๑ หามผูใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑

 มาตรา ๙๒ หามผูใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ เวนแตเปนการเสพตามคําสั่ง
ของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม เพื่อประโยชนในการรักษา

พยาบาลผูนั้น
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 มาตรา ๙๓ หามผูใดจูงใจ ชักนํา ยุยงสงเสริม ใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชอํานาจ
ครอบงําผิดคลองธรรมหรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใดใหผูอื่นเสพวัตถุออกฤทธ์ิ
 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมอาจแนะนําหรือสั่งใหผูอื่น

เสพวัตถุออกฤทธ์ิเพื่อประโยชนในการรักษาพยาบาลผูนั้นได

 มาตรา ๙๔ ในกรณีจําเปนและมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเสพ
วัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในเคหสถาน 
สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะ ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้มีอํานาจตรวจหรือทดสอบ หรือสั่งใหรับการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือ
กลุมบุคคลน้ันมีวัตถุออกฤทธ์ิดังกลาวอยูในรางกายหรือไม
 พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตําแหนงใด ระดับใด หรือชั้นยศใด จะมีอํานาจหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวตามวรรคหน่ึงทั้งหมด
หรือแตบางสวน หรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามคําแนะนําของคณะกรรมการโดยมีเอกสารท่ีไดรับมอบหมายประจําตัว
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายนั้น
 วิธีการตรวจหรือการทดสอบตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ในประกาศดังกลาวอยางนอย
ตองมีมาตรการเก่ียวกับการแสดงความบริสุทธิ์ของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือ
พนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ และมาตรการเก่ียวกับการหามเปดเผยผลการตรวจหรือ
ทดสอบแกผูที่ไมมีหนาท่ีเก่ียวของในกรณีที่ปรากฏผลในเบื้องตนเปนท่ีสงสัยวามีวัตถุออกฤทธิ์

อยูในรางกายจนกวาจะไดมีการตรวจยืนยันผลเปนที่แนนอนแลว

 มาตรา ๙๕ ผูรับอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก นําผานหรือมีไวในครอบครอง หรือ
ใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิ ตองจัดใหมีการปองกันตามสมควรเพ่ือมิใหวัตถุออกฤทธ์ิสูญหาย 

หรือมีการนําไปใชโดยมิชอบ

 มาตรา ๙๖ หามผูใดซ่ึงมิใชเภสัชกรที่อยูประจําควบคุมกิจการของสถานท่ีผลิต สถาน
ที่ขาย หรือสถานที่นําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิขายวัตถุออกฤทธิ์ใหแกผูอื่นในสถานที่นั้น เวนแตอยู

ในความควบคุมดูแลอยางใกลชิดของเภสัชกรประจําสถานที่นั้น

 มาตรา ๙๗ ภายใตบังคับมาตรา ๙๘ เภสัชกรจะขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๓ หรือ
ประเภท ๔ ใหไดเฉพาะแกกระทรวง ทบวง กรม และสภากาชาดไทย หรือหนวยงานของรัฐ
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือ
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง ผูที่มีใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพดังกลาว หรือผูรับ
อนุญาตผลิต ขาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ เทานั้น 
และตองจัดใหมีการลงบัญชีรายละเอียดการขายทุกคร้ังตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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 ใบสั่งยาตามวรรคหนึ่งใหใชไดครั้งเดียว เวนแตผูสั่งจะไดกําหนดไววาใหจายซําได
แตรวมกันตองไมเกินสามคร้ัง และจํานวนยาท่ีส่ังแตละคร้ังตองไมเกินจํานวนท่ีจําเปนตองใชในเวลา
ไมเกินสามสิบวัน

 ใบสั่งยาแตละฉบับใหใชไดไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ออก

 มาตรา ๙๘ ในกรณีที่ไมมีสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล สถาน
พยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว หรือสถานพยาบาล
สัตวของรัฐ ซ่ึงมีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทยช้ันหน่ึง ใหการรักษาพยาบาลผูปวยหรือสัตวปวยในปริมณฑลหากิโลเมตรนับจาก
สถานที่ที่มีใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิ เภสัชกรที่อยูประจําควบคุมกิจการของสถานท่ีขายนั้น
จะขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ สําหรับผูปวยหรือสัตวปวยโดยไมตองมี
ใบสั่งยาของผูประกอบวิชาชีพดังกลาวก็ได แตทั้งนี้จะขายสําหรับการใชแตละรายไดจํานวน
ไมเกินสามวันตอเดือน และตองจัดใหมีการลงบัญชีรายละเอียดการขายทุกครั้งตามแบบที่

คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๙๙ ในการสงมอบวัตถุออกฤทธ์ิตามมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ เภสัชกรตอง

มอบคําเตือนหรือขอควรระวังตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗ (๖) ใหแกผูซื้อดวย

หมวด ๑๑

การคาระหวางประเทศ
___________________

 มาตรา ๑๐๐ การนําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิของผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ 
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๐ นอกจากจะตองไดรับใบอนุญาตตามมาตราดังกลาวแลว ในการนํา
เขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิของผูรับอนุญาตในแตละคร้ังตองไดรับใบอนุญาตเฉพาะคราว
ทุกครั้งที่นําเขาหรือสงออกอีกดวย ในกรณีที่ผูรับอนุญาตไมสามารถสงออกไดตามปริมาณที่
ระบุไวในใบอนุญาตเฉพาะคราวใหผูรับอนุญาตแจงไปยังเลขาธิการเพื่อแกไขใบอนุญาตเฉพาะ
คราวใหถูกตองตามปริมาณท่ีสงออกจริง
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๑๐๑ ในการนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๓ 
ใหผูรับอนุญาตจัดใหมีสําเนาใบอนุญาตสงออกหรือสําเนาหนังสือแสดงการอนุญาตใหสงออก
ของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกนั้นสงมาพรอมกับวัตถุออกฤทธิ์หนึ่งฉบับและจัด
ใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกสงสําเนาใบอนุญาตหรือสําเนาหนังสือแสดงการ

อนุญาตใหสงออกไปยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดวย
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 เม่ือเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกไดสงสําเนาใบอนุญาตหรือสําเนาหนังสือ
แสดงการอนุญาตใหสงออกตามวรรคหนึ่งมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลว
ใหเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากเลขาธิการสลักหลังสําเนาใบอนุญาตหรือสําเนาหนังสือ
แสดงการอนุญาตใหสงออกโดยแจงวันเดือนปและปริมาณท่ีแทจริงของวัตถุออกฤทธ์ิที่นําเขา 
และสงสําเนาน้ันกลับไปใหเจาหนาท่ีของประเทศผูออกใบอนุญาตหรือหนังสือแสดงการอนุญาต
ใหสงออก พรอมท้ังจัดทําสําเนาเก็บรักษาไวที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหน่ึงฉบับ

 มาตรา ๑๐๒ ในการสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ใหผูรับ
อนุญาตนําใบอนุญาตนําเขาของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศนั้นมามอบใหสํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยากอนจึงจะไดรับการพิจารณาออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพ่ือสงออก และ
ในการสงออกใหผูรับอนุญาตแนบสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวไปพรอมกับวัตถุออกฤทธิ์
ที่สงออกดวยหนึ่งฉบับ
 ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดสงสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อสงออก
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศผูรับนั้นดวย เพื่อใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
ของประเทศผูรับจัดสงกลับมาและใหเลขาธิการจัดใหมีการตรวจสอบสําเนาใบอนุญาตเฉพาะ

คราวที่สงกลับมานั้น

 มาตรา ๑๐๓ ในการนําผานซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ผูรับอนุญาต
ตองมีใบอนุญาตสงออกของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศท่ีสงออกน้ันมาพรอมกับวัตถุ
ออกฤทธ์ิและตองแจงใหผูควบคุมยานพาหนะท่ีใชบรรทุกทราบกอนผานเขามาในราชอาณาจักร 
และใหผูควบคุมยานพาหนะนั้นจัดใหมีการปองกันตามสมควรเพื่อมิใหวัตถุออกฤทธิ์สูญหาย
หรือมีการนําเอาวัตถุออกฤทธ์ิที่อยูในยานพาหนะนั้นไปใชโดยมิชอบ
 ในกรณีที่มีการขนถายวัตถุออกฤทธิ์ออกจากยานพาหนะท่ีใชบรรทุกไปยังยานพาหนะ
อื่น ใหผูควบคุมยานพาหนะที่ใชบรรทุกมานั้นแจงใหเจาหนาที่ศุลกากร ณ ที่นั้นทราบกอน และ
ใหเจาหนาที่ศุลกากรนั้นมีหนาที่ควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ในระหวางขนถาย เมื่อขนถายเสร็จให
ผูควบคุมยานพาหนะที่รับขนถายวัตถุออกฤทธิ์นั้นมีหนาที่เชนเดียวกับผูควบคุมยานพาหนะ

ตามวรรคหน่ึง

 มาตรา ๑๐๔ ผูรับอนุญาตนําเขา สงออกหรือนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท
จะตองนําวัตถุออกฤทธิ์ที่ตนนําเขา สงออกหรือนําผาน แลวแตกรณี มาใหพนักงานเจาหนาที่
ณ ดานตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์ที่กําหนดไวในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗ (๑๒)
เพื่อทําการตรวจสอบตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

 มาตรา ๑๐๕ ในการนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิทุกประเภท หามผูใดเปลี่ยนแปลงการสง
วัตถุออกฤทธ์ิไปยังจุดหมายอ่ืนที่มิไดระบุในใบอนุญาตสงออกท่ีสงมาพรอมกับวัตถุออกฤทธ์ิ 
เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศผูออกใบอนุญาตนั้น และ

เลขาธิการใหความเห็นชอบดวย
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 ในกรณีที่ไมอาจสงวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายที่กําหนดตามวรรคหนึ่งได ใหผูรับ
อนุญาตสงวัตถุออกฤทธิ์กลับคืนไปยังประเทศที่สงออกภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต
วันที่วัตถุออกฤทธิ์ดังกลาวเขามาในราชอาณาจักร หากผูรับอนุญาตไมดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในเวลาท่ีกําหนดใหวัตถุออกฤทธ์ินั้นตกเปนของกระทรวงสาธารณสุขและใหกระทรวง
สาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตาม

ระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

 มาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการสงวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายอื่นตาม
มาตรา ๑๐๕ ใหถือวาวัตถุออกฤทธิ์นั้นไดสงออกจากประเทศที่ออกใบอนุญาตเขามาใน
ราชอาณาจักร และใหเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากเลขาธิการสลักหลังสําเนาใบอนุญาตของ
เจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศท่ีสงออกน้ันโดยแจงวันเดือนปและปริมาณท่ีแทจริงของวัตถุ
ออกฤทธ์ิที่นําผาน และสงสําเนานั้นกลับไปใหเจาหนาที่ของประเทศผูออกใบอนุญาต พรอมทั้ง
จัดทําสําเนาเก็บรักษาไวที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหน่ึงฉบับ
 ในการสงออกซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิไปยังจุดหมายใหมตามวรรคหน่ึง ผูรับอนุญาตตองนําใบ
อนุญาตนําเขาของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศผูรับใหมมามอบใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยากอนจึงจะไดรับการพิจารณาออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อสงออก และใหผูรับ
อนุญาตแนบสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวนั้นไปพรอมกับวัตถุออกฤทธิ์ที่สงไปยังจุดหมายใหม
ดวยหน่ึงฉบับ
 ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดสงสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อสงออก
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศผูรับใหมดวย เพ่ือใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
ของประเทศผูรับจัดสงกลับมาและใหเลขาธิการจัดใหมีการตรวจสอบสําเนาใบอนุญาตเฉพาะ

คราวที่สงกลับมานั้น

 มาตรา ๑๐๗ ในระหวางที่มีการนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๑ หรือประเภท ๒
หรือในระหวางที่วัตถุออกฤทธิ์อยูในความควบคุมของเจาหนาที่ศุลกากรตามมาตรา ๑๐๓
วรรคสอง หามผูใดแปรรูปหรือแปรสภาพวัตถุออกฤทธิ์ใหเปนอยางอื่น หรือเปลี่ยนหีบหอ

ที่บรรจุวัตถุออกฤทธ์ิ เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนงัสือจากเลขาธิการ

 มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเปน เลขาธิการมีอํานาจผอนผันการใช
บังคับมาตรการควบคุมตามมาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๐๗ เก่ียวกับ

การนําผานซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิไดตามที่เห็นสมควร

 มาตรา ๑๐๙ ในการนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท หามผูใดสงวัตถุออกฤทธิ์
ดังกลาวไปยังบุคคลอ่ืนหรือสถานท่ีอื่นนอกเหนือไปจากบุคคลหรือสถานท่ีที่ระบุในใบอนุญาต
เฉพาะคราวเพ่ือนําเขา เวนแตในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเปน โดยไดรับอนุญาตเปนหนังสือ

จากเลขาธิการ
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 มาตรา ๑๑๐ ในการสงออกแตละครั้งซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 

ใหผูรับอนุญาตแนบสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อสงออกไปพรอมกับวัตถุออกฤทธิ์ที่สงออก

นั้นหน่ึงฉบับ

 ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดสงสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพ่ือสง

ออกซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิไปยังเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศผูรับนั้นดวยเพ่ือใหเจาหนาที่ผูมี

อํานาจของประเทศผูรับจัดสงกลับมาและใหเลขาธิการจัดใหมีการตรวจสอบสําเนาใบอนุญาต

เฉพาะคราวท่ีสงกลับมานั้น

 มาตรา ๑๑๑ เมื่อกระทรวงสาธารณสุขไดรับแจงการหามนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

ในประเภทหน่ึงประเภทใดท่ีตางประเทศไดแจงผานเลขาธิการสหประชาชาติระบุหามนําเขาไปยัง

ประเทศน้ัน ใหรัฐมนตรีประกาศกําหนดการหามนําเขาของประเทศนั้น

 มาตรา ๑๑๒ หามผูใดสงออกซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิไปยังประเทศท่ีระบุหามนําเขาตามมาตรา

๑๑๑ เวนแตไดรับใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวจากประเทศน้ันและใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราว

เพื่อสงออกจากเลขาธิการ

 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๑๑๓ การมีวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ในปริมาณ

พอสมควรเทาที่จําเปนตองใชประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ในยานพาหนะท่ีใชในการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ ใหไดรับการยกเวนจากมาตรการควบคุม

สําหรับการนําเขา สงออก หรือนําผานตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๑๔ ผูควบคุมยานพาหนะตามมาตรา ๑๑๓ ตองจัดใหมีการปองกันตาม

สมควรเพื่อมิใหวัตถุออกฤทธ์ินั้นสูญหายหรือมีการนําไปใชโดยมิชอบ

หมวด ๑๒

บทกําหนดโทษ
___________________

 มาตรา ๑๑๕ ผูใดผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๑ อันเปนการ

ฝาฝนมาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงย่ีสิบป และปรับต้ังแตหาแสนบาท

ถึงสองลานบาท
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนการกระทําเพ่ือขาย ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต

เจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตเจ็ดแสนบาทถึงสองลานบาท

 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนการผลิตโดยการแบงบรรจุหรือรวมบรรจุและ
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มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึงปริมาณที่กําหนดตามมาตรา ๑๔ วรรคสาม ตองระวาง

โทษจําคุกต้ังแตส่ีปถึงเจ็ดป หรือปรับต้ังแตแปดหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

 ถาการกระทําความผิดตามวรรคสามเปนการกระทําเพ่ือขาย ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต

สี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงสองลานบาท

 มาตรา ๑๑๖ ผูใดขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๔

วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงสองลานบาท

 มาตรา ๑๑๗ ผูใดผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ อันเปนการ

ฝาฝนมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงย่ีสิบป และปรับต้ังแตหาแสนบาท

ถึงสองลานบาท

 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนการกระทําเพ่ือขาย ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต

เจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตเจ็ดแสนบาทถึงสองลานบาท

 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนการผลิตโดยการแบงบรรจุหรือรวมบรรจุและมี

ปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึงปริมาณที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่ ตองระวางโทษ

จําคุกตั้งแตสี่ปถึงเจ็ดป หรือปรับตั้งแตแปดหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 ถาการกระทําความผิดตามวรรคสามเปนการกระทําเพ่ือขาย ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต

สี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงสองลานบาท

 มาตรา ๑๑๘ ผูใดขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๖

วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงสองลานบาท

 มาตรา ๑๑๙ ผูใดผลิต นําเขาหรือสงออกซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๓ หรือประเภท ๔

หรือนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ตองระวาง

โทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท
 ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนการกระทําเพ่ือขาย ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต

สามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสามแสนบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท

 มาตรา ๑๒๐ ผูใดขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ อันเปนการฝาฝน

มาตรา ๒๐ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึง

หน่ึงลานบาท

 มาตรา ๑๒๑ ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๘ (๑) หรือมาตรา 

๘๘ ผูใดดําเนินการภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลว โดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต

ตองระวางโทษปรับวันละหารอยบาท นับแตวันถัดจากวันท่ีใบอนุญาตส้ินอายุจนถึงวันท่ีย่ืนคําขอ

ผอนผันตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
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 มาตรา ๑๒๒ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ตองระวาง

โทษปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงหาหมื่นบาท

 มาตรา ๑๒๓ ผูรับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙

ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงหาป หรือปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

 มาตรา ๑๒๔ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือฝาฝนมาตรา 

๓๐ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

 ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา ๓๐ วรรคสามหรือวรรคส่ี ตองระวางโทษปรับไม

เกินหาพันบาท

 มาตรา ๑๒๕ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 

มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษปรับตั้งแต

สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

 มาตรา ๑๒๖ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ หรือ

มาตรา ๖๙ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

 มาตรา ๑๒๗ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

 มาตรา ๑๒๘ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ

ปรับต้ังแตหน่ึงหมื่นบาทถึงสองหม่ืนบาท

 มาตรา ๑๒๙ เภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมกิจการผูใดละท้ิงหนาที่หรือไมปฏิบัติหนาที่ใน
การควบคุมกิจการของผูรับอนุญาตโดยไมมีเหตุอันควรตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ 

มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๕ ตองระวางโทษปรับตั้งแต

หน่ึงหม่ืนบาทถึงหาหมื่นบาท

 มาตรา ๑๓๐ เภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมกิจการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ ตองระวาง

โทษปรับไมเกินสามพันบาท

 มาตรา ๑๓๑ ผูใดผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ปลอมอันเปนการฝาฝน

มาตรา ๕๗ (๑) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึง

หน่ึงลานหาแสนบาท
 ผูใดขายวัตถุออกฤทธ์ิปลอมอันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๗ (๑) ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต

หน่ึงปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท
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 มาตรา ๑๓๒ ผูใดผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานอันเปนการ

ฝาฝนมาตรา ๕๗ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ

 ผูใดขายวัตถุออกฤทธ์ิผิดมาตรฐานอันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๗ (๒) ตองระวางโทษ

จาํคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 มาตรา ๑๓๓ ผูใดขาย นําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เสื่อมคุณภาพอันเปนการ

ฝาฝนมาตรา ๕๗ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ

 มาตรา ๑๓๔ ผูใดผลิต ขาย นําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิที่ตองขึ้นทะเบียนวัตถุ

ตํารับ แตมิไดขึ้นทะเบียนไวอันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๗ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 มาตรา ๑๓๕ ผูใดผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอน

ทะเบียนวัตถุตํารับอันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๗ (๕) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป 

และปรับต้ังแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท

 ผูใดขายวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับอันเปนการฝาฝนมาตรา 

๕๗ (๕) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท

 มาตรา ๑๓๖ ผูใดขายวัตถุออกฤทธ์ิอันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๑ ตองระวางโทษจําคุก

ตั้งแตหน่ึงปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 มาตรา ๑๓๗ ผูใดแกไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับท่ีข้ึนทะเบียนไวแลวอันเปนการฝาฝน

มาตรา ๖๔ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท

 มาตรา ๑๓๘ ผูใดโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์อันเปนการฝาฝนมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา ๗๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สองป หรือปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของเจาของสื่อโฆษณาหรือผูประกอบ

กิจการโฆษณา ผูกระทําตองระวางโทษเชนเดียวกันกับผูโฆษณา

 ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ยังตองระวางโทษปรับอีก
วันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

 มาตรา ๑๓๙ ผูรับอนุญาตหรือบุคคลที่เกี่ยวของผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติ

หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๙ วรรคสาม ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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 ผูรับอนุญาตหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงาน
เจาหนาที่อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท

 มาตรา ๑๔๐ ผูใดมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๑ หรือ
ประเภท ๒ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๘๘ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคกุตั้งแตหนึ่งปถึงหาป 
หรือปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 ผูใดมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔
อันเปนการฝาฝนมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน

หกหม่ืนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ

 มาตรา ๑๔๑ ผูใดเสพวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๑ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๙๑ หรือ
ผูใดเสพวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๙๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป

หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 มาตรา ๑๔๒ ผูใดใหผูอื่นเสพวัตถุออกฤทธิ์อันเปนการฝาฝนมาตรา ๙๓ ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําโดยใชกําลังประทุษราย หรือโดยใชอาวุธ
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท
 ถาการกระทําตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง เปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคลซ่ึงยังไม
บรรลุนิติภาวะ หรือเปนการกระทําเพื่อจูงใจใหผูอื่นกระทําความผิดทางอาญาหรือเพ่ือประโยชน
แกตนเองหรือผูอื่นในการกระทําความผิดทางอาญา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามป

ถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสามแสนบาทถึงหาลานบาท

 มาตรา ๑๔๓ ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ

ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

 มาตรา ๑๔๔ ผูรับอนุญาตผูใดไมจัดใหมีการปองกันตามสมควรเพ่ือมิใหวัตถุออกฤทธ์ิ
สูญหายหรือมีการนําไปใชโดยมิชอบอันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๕ ตองระวางโทษปรับ

ตั้งแตหน่ึงหม่ืนบาทถึงหาหมื่นบาท

 มาตรา ๑๔๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๙๖ ตองระวางโทษปรับต้ังแตหน่ึงหม่ืนบาทถึงหาหม่ืนบาท

 มาตรา ๑๔๖ เภสัชกรผูใดขายวัตถุออกฤทธิ์อันเปนการฝาฝนมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง 
หรือมาตรา ๙๘ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท

 มาตรา ๑๔๗ เภสัชกรผูใดไมจัดใหมีการลงบัญชีรายละเอียดการขายตามมาตรา ๙๗ 

วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๙๘ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท
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 มาตรา ๑๔๘ ผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิตามมาตรา ๑๔ มาตรา 

๑๕ หรือมาตรา ๒๐ ผูใดกระทําการนําเขาหรือสงออกในแตละคร้ังซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิอันเปนการ

ฝาฝนมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับครั้งละไมเกินหาพันบาท

 มาตรา ๑๔๙ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๒

วรรคหน่ึง มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

 มาตรา ๑๕๐ ผูควบคุมยานพาหนะผูใดไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๐๓ ตองระวาง

โทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท

 มาตรา ๑๕๑ ผูรับอนุญาตนําเขา สงออกหรือนําผานซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิผูใดไมปฏิบัติตาม

มาตรา ๑๐๔ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท

 มาตรา ๑๕๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๗ หรือมาตรา ๑๑๒ วรรคหนึ่ง ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 มาตรา ๑๕๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ

ไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 มาตรา ๑๕๔ ผูควบคุมยานพาหนะตามมาตรา ๑๑๓ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๔ 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท

 มาตรา ๑๕๕ ผูใดเสพ เสพและมีไวในครอบครอง เสพและมีไวในครอบครองเพ่ือขาย

หรือเสพและขายซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิตามลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

และไดสมัครใจขอเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลกอนความผิดจะปรากฏตอพนักงาน

ฝายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจาหนาท่ี และไดปฏิบัติครบถวนตามระเบียบขอบังคับเพ่ือ

ควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลตามมาตรา ๗ (๑๕) จนไดรับ
การรับรองเปนหนังสือจากผูอํานวยการหรือหัวหนาสถานพยาบาลนั้น ใหพนจากความผิดตาม

ที่กฎหมายบัญญัติไว แตทั้งนี้ ไมรวมถึงกรณีความผิดที่ไดกระทําภายหลังการสมัครใจเขารับ

การบําบัดรักษา

 การรับเขาบําบัดรักษาในสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธี

การท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๑๕๖ ผูใดทําการบําบัดรักษาผูติดวตัถุออกฤทธ์ิเปนปกติไมวาโดยวิธีใดซึ่งมิได

กระทําในสถานพยาบาลตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดรับประโยชนตอบแทน

หรือไม ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงสามป และปรับต้ังแตหาหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท
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 มาตรา ๑๕๗ บรรดาวัตถุออกฤทธ์ิ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ยานพาหนะหรือทรัพยสินอื่น 
ซึ่งบุคคลไดใชในการกระทําความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์

ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบเสียทั้งสิ้น

 มาตรา ๑๕๘ วัตถุออกฤทธ์ิ ภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธ์ิและเอกสารท่ีเก่ียวของ
ที่ยึดไวตามมาตรา ๗๔ หรือตามกฎหมายอ่ืน รวมทั้งในกรณีที่มีการนําเขา สงออก หรือนําผาน
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี และไมมีการฟองคดีตอศาลเพราะเหตุ
ไมปรากฏผูกระทําความผิดและพนักงานอัยการสั่งงดการสอบสวน หรือเพราะพนักงานอัยการ
มีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือเพราะมีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๖๐ หรือมีการฟองคดีตอ
ศาลและศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไมริบ ถาไมมีผูใดมาอางวาเปนเจาของภายในกําหนดเกาสิบ
วันนับแตวันที่พนักงานอัยการมีคําสั่งงดการสอบสวน หรือพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาด
ไมฟองคดี หรือเพราะมีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๖๐ หรือมีการฟองคดีตอศาลและศาลมี
คําพิพากษาถึงท่ีสุดไมริบ ใหวัตถุออกฤทธ์ิ ภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธ์ิและเอกสารน้ัน
ตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข และใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
มอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
 ถามีผูท่ีอางวาเปนเจาของตามวรรคหน่ึง แสดงตอคณะกรรมการไดวาเปนเจาของแทจริง
และมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด ถาสิ่งที่ไดยึดไวยังคงอยูในครอบครองของ

พนักงานเจาหนาที่ ใหคณะกรรมการสั่งใหคืนสิ่งที่ไดยึดแกผูเปนเจาของแทจริงได

 มาตรา ๑๕๙ ในกรณีที่มีการฟองคดีความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ตอศาลและไมได
มีการโตแยงเรื่องประเภท จํานวนหรือนําหนักของวัตถุออกฤทธิ์นั้น ถาศาลชั้นตนมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหริบวัตถุออกฤทธ์ิดังกลาวตามมาตรา ๑๕๗ หรือตามกฎหมายอื่นและไมมีคําเสนอ
ตอศาลวาผูเปนเจาของแทจริงไมไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิดภายในกําหนด
สามสิบวันนับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหริบวัตถุออกฤทธ์ิน้ัน ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือ
ผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวง

สาธารณสุขกําหนด

 มาตรา ๑๖๐ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีซ่ึงมีโทษปรับสถานเดียว ใหเลขาธิการ
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเลขาธิการมีอํานาจเปรียบเทียบไดตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกําหนด

 มาตรา ๑๖๑ กรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจาหนาที่ของรัฐ
ตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใด ผลิต 
ขาย นําเขาหรือสงออกซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิ หรือสนับสนุนในการกระทําดังกลาวอันเปนการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดน้ัน
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 มาตรา ๑๖๒ ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีมีโทษจําคุกและปรับ ใหศาลลงโทษจําคุก

และปรับดวยเสมอ โดยคํานึงถึงการลงโทษในทางทรัพยสินเพื่อปองปรามการกระทําความผิด

เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธ์ิ

 มาตรา ๑๖๓ ในกรณีท่ีศาลเห็นวาการกระทําความผิดของผูใด เม่ือไดพิเคราะหถึงความ

รายแรงของการกระทําความผิด และพฤติการณที่เก่ียวของประกอบแลว กรณีมีเหตุอันสมควร

เปนการเฉพาะราย ศาลจะลงโทษจําคุกนอยกวาอัตราโทษข้ันตําที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น

ก็ได และถาเปนกรณีที่มีอัตราโทษปรับขั้นตํา ถาศาลไดพิเคราะหถึงความรายแรงของการ

กระทําความผิด ฐานะของผูกระทําความผิด และพฤติการณที่เก่ียวของประกอบแลว กรณีมเีหตุ

อันสมควรเปนการเฉพาะราย ศาลจะลงโทษปรับนอยกวาอัตราโทษขั้นตําที่กําหนดไวสําหรับ

ความผิดนั้นก็ได

 มาตรา ๑๖๔ ถาศาลเห็นวาผูกระทําความผิดผูใดไดใหขอมูลที่สําคัญในชั้นจับกุมหรือ

ชั้นสอบสวน อันเปนการเปดเผยถึงการกระทําความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ของบุคคลที่เปน

เครือขายและเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปราบปรามหรือดําเนินคดีแกบุคคลเหลานั้น ศาลจะ

ลงโทษผูนั้นนอยกวาอัตราโทษขั้นตําที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นก็ได

บทเฉพาะกาล

___________________

 มาตรา ๑๖๕ คําขอใดที่ไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท 

พ.ศ. ๒๕๑๘ และยังอยูในระหวางพิจารณาใหถือวาเปนคําขอตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่

คําขอมีขอแตกตางไปจากคําขอซึ่งตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งให
ผูขออนุญาตแกไขเพิ่มเติมไดตามความจําเปน เพ่ือใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๑๖๖ ใหผูรับอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุ

ออกฤทธ์ิตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับยังคงดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตน้ันส้ินอายุ และถาประสงค

จะดําเนินกิจการตอไปใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตเดิมจะส้ิน

อายุ แตถาผูอนุญาตมีคําสั่งเปนหนังสือไมออกใบอนญุาตให ผูนั้นไมมีสิทธิดําเนินกิจการนับแต

วันท่ีทราบคําสั่งเปนตนไป

 มาตรา ๑๖๗ ใหคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาทตามพระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราช

บัญญัตินี้ใชบังคับปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ตอไปจนกวาจะไดมีคณะกรรมการวัตถุที่
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ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามพระราชบัญญัตินี้ แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแต

วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

 มาตรา ๑๖๘ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติวัตถุ

ที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใชอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ 

ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวา

จะมีกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

 การดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการให

แลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมสามารถดําเนินการได

ใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ

    ผูรับสนองพระราชโองการ

 พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา

         นายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียม
__________

(๑) ใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ประเภท ๓
      หรือประเภท ๔           ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐  บาท
(๒) ใบอนุญาตผลิตเพื่อสงออกวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒      ฉบับละ   ๕,๐๐๐  บาท
(๓) ใบอนุญาตนําเขาวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ประเภท ๓
      หรือประเภท ๔           ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐  บาท
(๔) ใบอนุญาตสงออกวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ประเภท ๓
      หรือประเภท ๔           ฉบับละ   ๑,๐๐๐  บาท
(๕) ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ประเภท ๓
      หรือประเภท ๔           ฉบับละ   ๑,๐๐๐  บาท
(๖) ใบอนุญาตนําผานวัตถุออกฤทธ์ิ          ฉบับละ       ๕๐๐  บาท
(๗) ใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนวัตถุออกฤทธ์ิ      ฉบับละ      ๕๐๐  บาท
(๘) ใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิ      ฉบับละ      ๕๐๐  บาท
(๙) ใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธ์ิตามมาตรา ๗๐       ฉบับละ    ๓,๐๐๐  บาท
(๑๐) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ         ฉบับละ    ๒,๐๐๐  บาท
(๑๑) การอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับตามมาตรา ๖๔  ฉบับละ    ๑,๐๐๐  บาท
(๑๒) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับ  ฉบับละ       ๑๐๐  บาท
(๑๓) การตออายุใบอนญุาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ    คร้ังละไมเกินคาธรรมเนียม
             สําหรับใบอนุญาตหรือ

             ใบสําคัญนั้น

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติวัตถุที่
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติบางประการ
ไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันซ่ึงมีสภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธ์ิที่ทวีความรุนแรง
ยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัตถุออกฤทธ์ิ หนาท่ีของผูรับอนุญาต
หนาที่ของเภสัชกร การโฆษณาและอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ รวมทั้งเพิ่มเติมบท
บัญญัติเก่ียวกับดานตรวจสอบวัตถุออกฤทธ์ิและการใหโอกาสแกผูเสพ เสพและมีไวในครอบครอง
เสพและมีไวในครอบครองเพ่ือขาย หรือเสพและขายซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิไดสมัครใจเขารับการบําบัด
รักษาในสถานพยาบาล ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ

ที่ ๓๒/๒๕๕๙
เร่ือง มาตรการปองกันการลักลอบนําสารเคมี วัสดุ หรือเคร่ืองมือบางประเภทไปใชผลิตยาเสพติด๑

 เพื่อใหการแกไขปญหาที่เกิดจากการลักลอบนําสารเคมี วัสดุ หรือเคร่ืองมือบางประเภท

ไปใชผลิตยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธ์ิเปนไปโดยมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน จําเปนตองกําหนด

มาตรการที่เหมาะสมในการปองกันการนําเขา สงออก นําผาน ขนยาย ผลิต ขาย มีไวใน

ครอบครองในพ้ืนท่ีควบคุมเพ่ือประโยชนในการปองกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเปน

การบอนทําลายความสงบเรียบรอยหรือความมั่นคงของชาติ

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยความเห็นชอบ

ของคณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่ง ดังตอไปนี้

 ขอ ๑ ในคําสั่งนี้

 “ผูทําธรุกรรม” หมายความวา

 (๑) ผูนําเขา สงออก นําผาน หรือขนยายในพื้นที่ควบคุม

 (๒) ผูผลิต ขาย หรือมีไวในครอบครองไมวาเพื่อตนเองหรือผูอื ่นและไมวาจะเพื่อ

ประการอ่ืนใด และรวมถึงการทิ้งอยู หรือปรากฏอยูในบริเวณที่อยูในความครอบครองดวย ทั้งนี้ 

ภายในพื้นท่ีควบคุม

 (๓) ตัวแทน นายหนา หรือคนกลางเจรจาติดตอระหวางผูซื้อ ผูขาย หรือผูสง

 “ธุรกรรมตองสงสัย” หมายความวา ธุรกรรมซ่ึงปรากฏขอเท็จจริงอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี

 (๑) ผูทําธุรกรรมฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามขอ ๒ (๓)

 (๒) ผูทําธุรกรรมจงใจแสดงขอความเท็จหรือปกปดขอความจริงอันเปนสาระสําคัญ
 (๓) ผูทําธุรกรรมซ่ึงมีหนังสือเรียกตามคําสั่งนี้ ไมมาใหถอยคํา ไมสงเอกสารหรือวัตถุ

ตามกําหนดเวลาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือมาใหถอยคําแลวแตไมสามารถพิสูจนไดวา

ธุรกรรมน้ันไดกระทําโดยสุจริตหรือไมเปนธุรกรรมตองสงสัย

 (๔) ไมปรากฏผูทําธุรกรรมมีตัวตนแนนอน หรือปรากฏวามีการใชช่ือปลอมหรือเท็จหรือ

ผูทําธุรกรรมไดหลบหนีหรือตองหาคดียาเสพติด
 “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

 ขอ ๒ เพื่อประโยชนในการปองกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเปนการบอน

ทําลายความสงบเรียบรอยหรือความม่ันคงของชาติ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีอํานาจ

๑     ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๓๙  ง   ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
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ประกาศกําหนดมาตรการดังตอไปนี้ในการปองกันการลักลอบนําสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือ

บางประเภทไปใชผลิตยาเสพติด

 (๑) ชื่อ ปริมาณของสารเคมี วัสดุ หรือเคร่ืองมือควบคุม

 (๒) กําหนดพื้นที่ควบคุมสารเคมี วัสดุ หรือเคร่ืองมือนั้น โดยอาจกําหนดหวงเวลาหรือ

ระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได

 (๓) กําหนดหนาที่ของผูทําธุรกรรมและวิธีดําเนินการอื่นใดเพื่อควบคุมสารเคมี วัสดุ 

หรือเคร่ืองมือตาม (๑) และ (๒)

 ขอ ๓ ในการปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบ

ปรามยาเสพติดและเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี

 (๑) เขาไปในสถานที่ผลิตหรือเก็บสารเคมี วัสดุ หรือเคร่ืองมือ ในกรณีที่มีเหตุอันควร

สงสัยวาเปนธุรกรรมตองสงสัย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งนี้

 (๒) ตรวจคนบุคคล สถานที่ หรือยานพาหนะที่บรรทุกสารเคมี วัสดุ หรือเคร่ืองมือ 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาเปนธุรกรรมตองสงสัย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ทั้งนี้ 

อาจนําสารเคมีในปริมาณเทาที่จําเปนไปเปนตัวอยางเพ่ือตรวจสอบได

 (๓) กัก ยึด หรืออายัดสารเคมี วัสดุ เคร่ืองมือ ยานพาหนะ ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชี

เอกสาร หรือสิ่งของอื่น ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาเปนธุรกรรมตองสงสัย หรือฝาฝนหรือ

ไมปฏิบัติตามคําสั่งนี้ มีกําหนดระยะเวลาไมเกินสามสิบวัน ทั้งนี้ ถามีเหตุจําเปนเลขาธิการ

อาจพิจารณาขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสามสิบวัน

 (๔) มีหนังสือเรียกบุคคลมาใหถอยคํา สงเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อใหบุคคลนั้น

พิสูจนวาธุรกรรมท่ีเกี่ยวของกับสิ่งของที่กัก ยึด หรืออายัดตาม (๓) นั้น ไดกระทําโดยสุจริต

หรือไมเปนธุรกรรมตองสงสัย

 ขอ ๔ ในกรณีที่เจาพนักงานไดใชอํานาจกัก ยึด หรืออายัดตามขอ ๓ (๓) แลวให

รายงานเลขาธิการภายในสามวัน และใหเลขาธิการมีอํานาจ ดังตอไปนี้

 (๑) สั่งคืนสิ่งของที่กัก ยึด หรือแจงการถอนอายัด ในกรณีเห็นวาธุรกรรมนั้นไมเปน

ธุรกรรมตองสงสัย หรือผูทําธุรกรรมสามารถพิสูจนไดวาตนไดทําธุรกรรมนั้นโดยสุจริต ให
เจาพนักงานแจงเปนหนังสือไปยังผูควรไดรับคืนใหมารับส่ิงของท่ีกัก ยึด หรือแจงการถอนอายัด

ไว ในกรณีที่ไมสามารถแจงได ใหโฆษณาทางหนังสือพิมพหรือโดยปดประกาศในที่เปดเผย

ณ ที่ทําการของเจาพนักงาน และสถานที่อายัดเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน

 (๒) สั่งทําลาย หรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีดังนี้

  (ก) เห็นวาธุรกรรมน้ันเปนธุรกรรมตองสงสัย และผูทําธุรกรรมไมมาพิสูจนวา
ตนไดทําธุรกรรมน้ันโดยสุจริต
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  (ข) ปรากฏวาผูควรไดรับคืนไมมาขอรับสิ่งของที่กัก ยึด หรืออายัดไวภายใน

เกาสิบวันนับแตวันที่แจงเปนหนังสือหรือวันที่โฆษณาทางหนังสือพิมพ หรือวันที่ปดประกาศ

ในที่เปดเผยตาม (๑) หรือ

  (ค) ไมปรากฏวามีผูทําธุรกรรมมาแสดงตนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดใช

อํานาจกักยึด หรืออายัดตามขอ ๓ (๓)

 ขอ ๕ ในการปฏิบัติการตามคําสั่งนี้ใหเลขาธิการ รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด และเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

 ขอ ๖ บรรดาสารเคมีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมประกาศตามขอ ๒ (๑) ซึ่ง

เจาพนักงานตามกฎหมายอ่ืนไดกัก ยึด หรืออายัดไวอยูกอนวันท่ีคําส่ังน้ีใชบังคับ ใหถือวาเปนการ

กัก ยึด หรืออายัดตามคําสั่งนี้ และใหเจาพนักงานตามกฎหมายดังกลาวนั้นรายงานเลขาธิการ

ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศมีผลใชบังคับ เพื่อเลขาธิการดําเนินการตามคําสั่งนี้ตอไป 

ทั้งนี้ หากมีความจําเปนเลขาธิการอาจขยายระยะเวลาการรายงานไดตามความเหมาะสม

 ขอ ๗ คําสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

     สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

     พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา

     หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
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ประกาศกระทรวงยุติธรรม
เรื่อง กําหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุม และหนาที่ของผูทําธุรกรรม

ภายใตมาตรการปองกันการลักลอบนําสารเคมี วัสดุ หรือเคร่ืองมือบางประเภทไปใชผลิตยาเสพติด

พ.ศ. ๒๕๕๙๑

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดชื่อสารเคมี กําหนดพื้นที่ควบคุม และกําหนดหนาที่ของ

ผูทําธุรกรรมภายใตมาตรการปองกันการลักลอบนําสารเคมี วัสดุ หรือเคร่ืองมือบางประเภทไปใช

ผลิตยาเสพติด

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒ แหงคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ

ที่ ๓๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปองกันการลักลอบนํา

สารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใชผลิตยาเสพติด รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม

ออกประกาศไว ดังตอไปน้ี

 ขอ ๑ ในประกาศนี้

 “สารเคมี” หมายความวา สารเคมีควบคุมตามบัญชีทายประกาศนี้ที่เปนสารเดี่ยว

 “สารเดี่ยว (Substance)” หมายความวา ธาตุหรือสารประกอบท่ีอยูในสถานะธรรมชาติ

หรือเกิดจากกระบวนการผลิตตางๆ ทั้งนี้ รวมถึงสารเติมแตงที่จําเปนในการรักษาความเสถียร

ของสารเดี่ยวหรือสารเจือปนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต แตไมรวมถึงตัวทําละลายที่สามารถ

แยกออกมาจากสารเดี่ยวไดโดยไมมีผลตอความเสถียรของสารเดี่ยวหรือไมทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงองคประกอบของสารเด่ียว

 สารเคมีควบคุมตามประกาศน้ี หมายความวา สารเดี่ยว

 ขอ ๒ ใหสารเคมีที่ระบุชื่อในบัญชีทายประกาศนี้ เปนสารเคมีควบคุมตามคาํสั่งหัวหนา

คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙เรื่อง 

มาตรการปองกันการลักลอบนําสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใชผลิตยาเสพติดนี้
ท้ังน้ี ใหรวมถึงวัตถุท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน แตมีสูตรโครงสรางทางเคมีอยางเดียวกันกับสารเคมีดังกลาว

 ขอ ๓ ใหสารเคมีตามขอ ๒ เปนสารเคมีควบคุมทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร

 ขอ ๔ ใหผูทําธุรกรรม ซ่ึงสารเคมีตามบัญชี ๑ ทายประกาศน้ี มีหนาท่ีดําเนินการ ดังตอไปน้ี
 (๑) กรณีผลิต ใหแจงขอมูลเก่ียวกับช่ือสารเคมี ชื่อทางการคา (ถามี) ปริมาณที่ผลิต 

วันท่ีผลิต สถานที่ผลิตและสถานท่ีเก็บรักษา กอนการผลิตในแตละคร้ัง
 (๒) กรณีนําเขา ใหแจงขอมูลเก่ียวกับชื่อสารเคมี ชื่อทางการคา (ถามี) ปริมาณที่นํา

เขาวันท่ีนําเขา ดานศุลกากรท่ีนําเขา และสถานที่เก็บรักษาสารเคมี กอนการนําเขาในแตละคร้ัง

๑     ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๒๗๑  ง   ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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 (๓) กรณีสงออก ใหแจงขอมูลเก่ียวกับชื่อสารเคมี ชื่อทางการคา (ถามี) สถานที่เก็บ

รักษาสารเคมีกอนสงออก ปริมาณท่ีสงออก วันที่สงออก ชื่อผูรับปลายทาง ประเทศปลายทาง 

ดานศุลกากรที่สงออกกอนการสงออกในแตละคร้ังไป

 (๔) กรณีขนยายสารเคมีที่มีปริมาณตั้งแตหนึ่งรอยกิโลกรัมขึ้นไป ใหแจงขอมูล

เกี่ยวกับชื่อสารเคมี ชื่อทางการคา (ถามี) ปริมาณที่ขนยาย วัตถุประสงคในการขนยาย

และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีตนทางและปลายทาง กอนการขนยายในแตละคร้ัง

 ขอ ๕ การผลิต นําเขา สงออก หรือขนยาย แลวแตกรณีซึ่งสารเคมีเพ่ือใชในกิจการของ

ตนเองของหนวยงานดังตอไปน้ี ไดรับการยกเวนไมตองดําเนินการตามขอ ๔

 (๑) กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคกรของรัฐ หนวยงาน

ของรัฐ สภากาชาดไทย

 (๒) คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ

 (๓) องคการระหวางประเทศตามกฎหมายวาดวยการคุมครองการดําเนินงานของ

สหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษในประเทศไทย

 ขอ ๖ การทําธุรกรรมซ่ึงสารเคมีตามบัญชี ๒ ทายประกาศนี้ ใหผูทําธุรกรรมมีหนาที่

ดําเนินการหรือปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือประกาศอื่นซึ่งกําหนดใหผูทํา

ธุรกรรมตองดําเนินการหรือปฏิบัติในเรื่องนั้นไวเปนการเฉพาะ ทั้งนี้ ผูทําธุรกรรมไมตองแจง

ขอมูลการทําธุรกรรมดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

 ใหสวนราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบการควบคุมการทําธุรกรรมซึ่งสารเคมีตาม

วรรคหน่ึงใหความรวมมือและใหขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมดังกลาวแกสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดทราบดวย

 ขอ ๗ การแจงขอมูลตามขอ ๔ ใหผูทําธุรกรรมแจงผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตทาง

เว็บไซต (Web Site) ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กอนการ

ผลิต นําเขา สงออก หรือขนยาย แลวแตกรณี

 ขอ ๘ ประกาศนี้ใหใชบงัคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

เวนแตความในขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ และขอ ๗ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

      ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

      พลเอก ไพบูลย  คุมฉายา

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
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. .   

   
    

(CAS No.) 
    1  (sodium carbonate) 497-19-8 
    2  (phenylnitropropene)      705-60-2 
    3  (ammonium chloride) 12125-02-9 

  
    

(CAS No.) 
1  (sulfuric acid)  7664-93-9 
2 -  (o-phosphoric acid) 7664-38-2 
3  (acetic acid)  64-19-7 
4  (hydrochloric acid) 7647-01-0 
5  (chloroform)   

 (trichloromethane)  67-66-3 

6  (sodium cyanide) 143-33-9 
7  (diethyl ether)  60-29-7 
8  (toluene)  108-88-3 

9 
 (thionyl chloride) 

 (sulfurous oxychloride)  7719-09-7 

10  (benzyl cyanide)     140-29-4 
11  (piperidine)  110-89-4 
12  (phosphorus (red) 7723-14-0 
13  (phosphorus trichloride) 7719-12-2 
14  (phosphorus pentachloride) 10026-13-8 
15  (methyl ethyl ketone) 78-93-3 

16  (methylene chloride)   
 (dichloromethane) 

     75-09-2 

17  (acetone)  67-64-1 
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

วาดวยการแตงต้ัง การปฏิบัติหนาที่และการกํากับดูแล

การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน ป.ป.ส. 

พ.ศ. ๒๕๔๕

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบ

ปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ 

มาตรา ๔๘ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให

กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด จึงออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

วาดวยการแตงต้ัง การปฏิบัติหนาท่ีและการกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน ป.ป.ส.

พ.ศ. ๒๕๔๕”

 ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป๑

 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการ

แตงต้ัง การปฏิบัติหนาท่ีและการกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 ขอ ๔ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่งหรือแนวปฏิบัติอื่นใดซึ่งมีกําหนดไวแลวใน

ระเบียบน้ี  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 

  ๒“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมที่คณะกรรมการแตงตั้งใหพิจาณาอนุมัติการแตงตั้ง

เจาพนักงานตามระเบียบนี้

 “ผูบังคับบัญชาหัวหนาหนวยงาน” หมายความวา ผูซ่ึงดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกอง
ผูบังคับการตํารวจ ผูบังคับการกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของ

เจาพนักงาน ป.ป.ส. หรือผูซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปนเจาพนักงาน ป.ป.ส. 

๑     ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๒ ง  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖
๒     บทนิยามคําวา “คณะกรรมการ” เพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการ แตงตั้ง

   การปฏิบัติหนาที่และการกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน ป.ป.ส. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๓
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 “เจาพนักงาน ป.ป.ส.” หมายความวา ผูซึ่งเลขาธิการ แตงตั้งใหเปนเจาพนักงานตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 “บัตรประจําตัว” หมายความวา เอกสารมอบหมายที่เลขาธิการมอบไวประจําตัว

เจาพนักงาน ป.ป.ส. ตามมาตรา ๑๔ 

 ขอ ๖ ใหเลขาธิการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบประกาศ

หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

หมวด ๑

คุณสมบัติและการแตงตั้งเจาพนักงาน ป.ป.ส.

 ๓ขอ ๗ ผูซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปนเจาพนักงาน ป.ป.ส. ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
 (๑) เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงประเภทอํานวยการ
ตําแหนงประเภทวิชาการ หรือตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงานขึ้นไป
 (๒) เปนขาราชการตํารวจ หรือขาราชการทหารช้ันสัญญาบัตร 
 (๓) เปนขาราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตําแหนง
ผูอํานวยการเขต
 (๔) เปนพนักงานเมืองพัทยา ประเภทอํานวยการทองถิ่นระดับสูง ตําแหนงหัวหนา
สํานักปลัดเมืองพัทยา
 (๕) เปนผูที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากผูบังคับบัญชาหัวหนาหนวยงาน
ใหมีหนาที่ปราบปรามผูกระทําความผดิตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด และ
 (๖) เปนผูที่ไมเคยมีประวัติมัวหมองเกี่ยวกับยาเสพติด การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในวงราชการ หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 

 ขอ ๘ ใหหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทากรมขึ้นไป เสนอชื่อ
ผูมีคุณสมบัติในสังกัดตามขอ ๗ ที่เห็นสมควรไดรับการแตงตั้งเปนเจาพนักงาน ป.ป.ส.

ตอเลขาธิการตามหลักเกณฑและวิธีการที่เลขาธิการกําหนด 

 ขอ ๙ ใหเลขาธิการพิจารณาเสนอช่ือบุคคลตามขอ ๘ ใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
การแตงตั้ง และเสนอดวยวาจะกําหนดใหผูนั้นมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔ 

วรรคหน่ึง ทั้งหมดหรือแคบางสวนหรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการ 

 ขอ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการไดอนุมัติการแตงตั้งและใหความเห็นชอบในการกําหนด

อํานาจหนาที่ผูที่เลขาธิการเสนอแลว ใหเลขาธิการมีคําสั่งแตงตั้งผูนั้นเปนเจาพนักงาน ป.ป.ส. 

๓     ขอ ๗ เดิมถูกยกเลิกโดย ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการแตงตั้ง การปฏิบัติหนาที่ และ
    การกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน ป.ป.ส. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
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 หากภายหลังเลขาธิการเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงอํานาจหนาที่ของเจาพนักงาน ป.ป.ส. 

ผูใดใหเลขาธิการเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือใหความเห็นชอบ แลวดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง

คําสั่งตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามน้ัน 

 ขอ ๑๑ เม่ือมีคําสั่งแตงตั้งผูใดเปนเจาพนักงาน ป.ป.ส. และผูนั้นไดผานการฝกอบรม

เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามหลักสูตรท่ีเลขาธิการกําหนดแลว ใหเลขาธิการออกบตัรประจําตัว

ใหแกผูนั ้น บัตรประจําตัวดังกลาวใหเป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนดและประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 

 ใหบัตรประจําตัวมีอายุสองป นับแตวันออกบัตร 

 ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. แจงตอเลขาธิการเพ่ือขอมีบัตรประจําตัวใหมไดภายในสามสิบวัน

กอนวันท่ีบัตรดังกลาวจะส้ินอายุ โดยใหแนบคํารับรองของผูบังคับบัญชาหัวหนาหนวยงานไปดวย

ทั้งนี้ ตามแบบและ วิธีการที่เลขาธิการกําหนด 

 ขอ ๑๒ การเปนเจาพนักงาน ป.ป.ส. สิ้นสุดลงเมื่อ 

 (๑) ผูนั้นขาดคุณสมบัติตามขอ ๗ 

 (๒) ผูบังคับบัญชาหัวหนาหนวยงานของผูนั้นเสนอใหยกเลกิการแตงตั้ง 

 (๓) ผูน้ันไมดําเนินการขอมีบัตรประจําตัวใหมเม่ือบัตรประจําตัวส้ินอายุเกินกวา หกเดือน 

 (๔) ผูนั้นฝาฝนหรือไมปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดตามที่กําหนดในหมวด ๒ หรือหมวด

ของระเบียบน้ี หรือ 
 (๕) เลขาธิการเห็นสมควรใหยกเลิกการแตงตั้ง

 ใหเลขาธิการมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังแตงต้ังเจาพนักงาน ป.ป.ส. ตามวรรคหน่ึง และรายงาน

ใหคณะกรรมการทราบ

หมวด ๒

การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน ป.ป.ส.

 ขอ ๑๓ การปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๑๓ ตรี ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติตามประกาศ

สํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง มาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด

ในสถานประกอบการและประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขในการสั่งปดชั่วคราว หรือการพักใชใบอนุญาตประกอบการของสถานประกอบการที่มี

การกระทําความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด เมื่อดําเนินการเสร็จใหรายงานตามแบบที่เลขาธิการ

กําหนด แลวสงใหเลขาธิการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันตรวจพบ 

 ขอ ๑๔ การเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่เพ่ือตรวจคน จะตองมีคําสั่งหรือหมายศาล

เวนแตมีเหตุใหคนโดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายศาล 
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 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. จัดการตามหมายคน แลวให

บันทึกรายละเอียดในการคนนั้นวาจัดการตามหมายไดหรือไม  และสงบันทึกนั้นไปยังศาล

ที่ออกหมายภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

 ใหนําความในขอ ๑๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ ๑๕ ในการเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ตามมาตรา ๑๔ (๑) ใหเจาพนักงาน 

ป.ป.ส. ปฏิบัติดังนี้

 (๑) แจงใหผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปหน่ึงระดับทราบกอนดําเนินการ เวนแตเปนกรณี

เรงดวน ใหดําเนินการไปกอนแลวรายงานใหทราบโดยเร็ว 

 (๒) กอนลงมือตรวจคน ตองแสดงความบริสุทธ์ิและแสดงบัตรประจําตัวตอผูครอบครอง

ผูดูแลหรือบุคคลในครอบครัวของผูนั้น 

 (๓) การคนใหคนตอหนาบุคคลใน (๒) หากหาบุคคลดังกลาวไมได ก็ใหคนตอหนา

บุคคลอ่ืนอยางนอยสองคน ซึ่งเจาพนักงาน ป.ป.ส. ไดรองขอใหมาเปนพยาน 

 กรณีที่ลงมือคนในเวลากลางวัน ถายังไมเสร็จจะคนตอไปในเวลากลางคืนก็ได 

 (๔) ทําบันทึกระบุเหตุอันควรสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเช่ือท่ีทําใหสามารถเขาคนได

ใหไวแกผูครอบครองเคหสถาน หรือสถานท่ีคน ตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนด แตถาไมมีผูครอบครอง

อยู ณ ที่นั้น ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. สงมอบสําเนาบันทึกดังกลาวใหแกผูครอบครองเคหสถาน 

หรือสถานที่คนในทันทีที่กระทําได 

 (๕) เมื่อคนเสร็จใหบันทึกรายละเอียดแหงการคนและบัญชีสิ่งของที่คนไดแลวอานให

บุคคล ตาม (๒) หรือพยานบุคคลตาม (๓) ฟงและลงลายมือช่ือรับรองไว หากบุคคลดังกลาว

ไมยอมลงลายมือชื่อใหหมายเหตุไวในบันทึกการคน  แลวรายงานการคนใหผูบังคับบัญชาทราบ 

 (๖) ทํารายงานตามแบบที่เลขาธิการกําหนด พรอมสําเนาบันทึกการคนใหเลขาธิการ 

ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันคน 
 (๗) การคนในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตยตก นอกจากตองปฏิบัติตาม (๑) - (๖)

แลวเจาพนักงาน ป.ป.ส. ผูเปนหัวหนาในการเขาคนตองเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง

ประเภทบริหาร ตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการขึ้นไป

ตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจตําแหนงตั้งแตสารวัตรหรือ
เทียบเทาขึ้นไป หรือขาราชการทหารตําแหนงตั้งแตผูบังคับกองรอยหรือเทียบเทาขึ้นไป

 ขอ ๑๖ การคนบุคคลหรือยานพาหนะตามมาตรา ๑๔ (๒) ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. 

ปฏิบัติดังนี้ 

๔     ขอ ๑๕ (๗) เดิมถูกยกเลิกโดย ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการแตงต้ัง การปฏิบัติหนาท่ี

    และการกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน ป.ป.ส. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
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 (๑) กอนลงมือตรวจคน ตองแสดงความบริสุทธ์ิและแสดงบัตรประจําตัวตอผูท่ีจะถูกคน

หรือผูครอบครองยานพาหนะ

 (๒) เมื่อคนเสร็จใหบันทึกรายละเอียดแหงการคนและบัญชีสิ่งของที่คนได แลวอานให

บุคคลตาม (๑) ฟงและลงลายมือชื่อรับรองไว หากบุคคลดังกลาวไมยอมลงลายมือชื่อ

ใหหมายเหตุไวในบันทึก การคน แลวรายงานการคนใหผูบังคับบัญชาทราบ 

 (๓) ทํารายงานตามแบบที่เลขาธิการกําหนด พรอมสําเนาบันทึกการคนใหเลขาธิการ

ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันคน 

 ขอ ๑๗ การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๔ (๓) ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติดังนี้ 

 (๑) กรณีจับตามหมายจับ เม่ือพบผูกระทําความผิดตามหมายจับ ใหแสดงหมายจับ

และบัตรประจําตัวตอผูนั้น กอนจับกุม หากมีเหตุอันควรสงสัยวาผูกระทําความผิดตามหมายจับ

จะหลบหนี ใหดําเนินการจับกุมไปกอน แลวแสดงหมายจับและบัตรประจําตัว

 (๒) กรณีจับโดยไมมีหมายจับใหแสดงบัตรประจําตัวตอผูนั้นกอนจับกุม

 (๓) ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ผูทําการจับ เอาตัวผูถูกจับไปยังที่ทําการของเจาพนักงาน 

ป.ป.ส. หรือของพนักงานสอบสวนโดยทันที และเมื่อถึงที่นั้นแลว ใหแจงขอกลาวหาและ

รายละเอียดแหงการจับใหผูถูกจับทราบโดยไมชักชา ถามีหมายจับใหแจงผูถูกจับทราบและ

อานใหฟง 

 (๔) ใหแจงผูถูกจับวาถอยคําที่ผูถูกจับกลาวนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานยันเขาในการ

พิจารณาคดีได 

 (๕) ทําบันทึกการจับกุมและใหผูถูกจับลงลายมือชื่อไว  หากผูถูกจับไมยอมลงลายมือ

ชื่อ ใหหมายเหตุไวในบันทึกการจับกุม 

 (๖) ทํารายงานตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนด พรอมสําเนาบันทึกการจับกุมใหเลขาธิการ
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันจับกุม 

 ขอ ๑๘ การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๔ (๔) ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติดังนี้ 

 (๑) ทําบันทึกการยึดหรืออายัดพรอมบัญชีเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีไวโดยไมชอบดวย
กฎหมายและทรัพยสินอ่ืนใดท่ีไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดหรือท่ีอาจใชเปนพยานหลักฐาน 

 (๒) ทํารายงานตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนดพรอมสําเนาบันทึกการยึดหรืออายัด สงให
เลขาธิการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ยึดหรืออายัด หรือบันทึกการยึดหรืออายัดไวทาย

รายงานตามขอ ๑๕ (๖) ขอ ๑๖ (๓) หรือขอ ๑๗ (๖) แลวแตกรณี 

 ขอ ๑๙ การปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ (๖) ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติดังนี้ 

 (๑) การสอบสวนผูตองหาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ใหแจงขอกลาวหาและ

รายละเอียด แหงการจับใหผูตองหาทราบ  ถามีหมายจับใหแจงผูตองหาทราบ 
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 (๒) แจงสิทธิของผูตองหาที่จะไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเองอันอาจทําใหตนถูก

ฟองคดีอาญา 

 (๓) แจงสิทธิขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูซ่ึงผูถูกจับหรือผูตองหาไววางใจทราบ

ถึงการถูกจับและสถานที่ที่ถกูควบคุมในโอกาสแรก 

 (๔) แจงสิทธิในการพบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัว สิทธิไดรับการเยี่ยม

ตามสมควร และสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย 

 (๕) ทําบันทึกรายละเอียดแหงการสอบสวน โดยระบุสิทธิของผูตองหาตาม (๑) - (๔) 

พรอมทั้งระบุวาผูตองหาปฏิเสธหรือยินยอมใหสอบปากคําดวยความสมัครใจพรอมรายละเอียด

เก่ียวกับขอเท็จจริงหรือพฤติการณ ในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด เม่ือทําบันทึกเสร็จ

แลวใหอานใหผูตองหาฟงและลงลายมือช่ีอรับรองไว  หากผูตองหาไมยอมลงลายมือช่ือ  ใหหมายเหตุ

ไวในบันทึกการสอบสวน

 ขอ ๒๐ การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๔ (๗) ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติดังนี้ 

 (๑) ทําหนังสือโดยระบุ ชื่อ ตําแหนง สังกัด และอํานาจ ที่ไดรับมอบหมายมอบใหกับ

ผูเกี่ยวของทุกครั้ง 

 (๒) ทํารายงานตามแบบที่เลขาธิการกําหนด สงใหเลขาธิการทราบภายใน ๑๕ วัน

นับแตวันท่ีไดปฏิบัติหนาที่ 

 ขอ ๒๑ การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๔ ทวิ ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติตาม

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขการตรวจหรือ ทดสอบวาบุคคล หรือกลุมบุคคลใดมีสารเสพติดอยูในรางกายหรือไม 

แลวใหรายงานตามแบบที่เลขาธิการกําหนดสงใหเลขาธิการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่
ดําเนินการเสร็จ 

 ขอ ๒๒ การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๔ ตรี ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ขอความ

ชวยเหลือจากบุคคลในการปฏิบัติหนาที่ตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
 (๑) เจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 

 (๒) เจาพนักงาน ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานองคการหรือหนวยงาน

ของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๓) บุคคลทั่วไป 

 การปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหน่ึงจะบังคับใหบุคคลใดชวยเหลือโดยอาจเกิดอันตรายแก
บุคคลน้ันไมได และใหบันทึกรายละเอียดการชวยเหลือไวทายรายงาน หรือบันทึกตามขอ ๑๕ 

(๕) ขอ ๑๖ (๒) ขอ ๑๗ (๕) หรือขอ ๒๑ แลวแตกรณี 
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 ขอ ๒๓ การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๔ จัตวา ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติตาม

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการไดมา การใชประโยชนและ

การเก็บรักษาขอมูลขาวสาร 

 ๕ขอ ๒๔ การควบคุมผูถูกจับเพ่ือสอบสวนตามมาตรา ๑๕ จะกระทําไดเฉพาะเพ่ือประโยชน

ในการสอบสวนผูถูกจับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามกฎหมาย

เกี่ยวกับยาเสพติด เทานั้น ในกรณีที่เจาพนักงาน ป.ป.ส. ที่เปนขาราชการตั้งแตระดับหาหรือ

เทียบเทาลงมา เปนผูควบคุมผูถูกจับ จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบญัชาเหนือขึ้นไป

หนึ่งระดับหากจะควบคุมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาหัวหนา

หนวยงาน 

 เม่ือมีการควบคุมตามวรรคหน่ึง ใหบันทึกการควบคุมไวทายรายงานตามขอ ๑๗ (๕) ดวย

หมวด ๓

การกํากับดูแล

 ขอ ๒๕ เพื่อประโยชนของคณะกรรมการในการกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 (๑) กรณีที่ไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๓ ตรี มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๔ ทวิ มาตรา ๑๔ 

ตรี มาตรา ๑๔ จัตวา หรือมาตรา ๑๕ แลว ใหรายงานเลขาธิการทราบทุกครั้ง ตามที่กําหนดไว

ในหมวด ๒ 

 (๒) กรณีมีหนาที่กํากับดูแลบังคับบัญชาการปราบปรามยาเสพติด ใหรายงานความ

กาวหนาในการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานในสังกัดใหเลขาธิการทราบ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนด

 (๓) กรณีที่ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพฤติการณของผูคายาเสพติดหรือสถานการณ
การแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ใหสงขอมูลขาวสารดังกลาว ใหเลขาธิการทราบตามแบบ

ที่เลขาธิการกําหนด 

 (๔) กรณีที่ไดรับการรองขอจากเจาพนักงาน ป.ป.ส. ตางสังกัด หรือผูที่เลขาธิการมอบ
หมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหรายงานผลการปฏิบัติตามคํารองขอดัง

กลาวใหเลขาธิการทราบ ตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

 ขอ ๒๖ การควบคุมผูถูกจับเพ่ือสอบสวนตามมาตรา ๑๕ จะกระทําไดเฉพาะเพ่ือประโยชน

ในการสอบสวนผูถูกจับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามกฎหมาย

๕     ขอ ๒๔ วรรคหน่ึง เดิมถูกยกเลิกโดย ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการแตงตั้ง การปฏิบัติ
หนาที่และ การกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน ป.ป.ส. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
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เก่ียวกับยาเสพติดเทาน้ัน ในกรณีท่ีเจาพนักงาน ป.ป.ส. ท่ีเปนขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนง

ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตําแหนงประเภทท่ัวไประดับชํานาญงานหรือขาราชการตํารวจ

ชั้นยศตั้งแตรอยตํารวจเอกลงมาหรือขาราชการทหารชั้นยศตั้งแตรอยเอกหรือเทียบเทาลงมา 

เปนผูควบคุมผูถูกจับจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปหน่ึงระดับ หากจะ

ควบคุมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาหัวหนาหนวยงาน 

 เม่ือเลขาธิการไดรับรายงานตามวรรคหน่ึง ใหพิจารณาดําเนินการชวยเหลือตามควรแกกรณี 

 ขอ ๒๗ เม่ือเลขาธิการไดรับรายงานการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน ป.ป.ส. ตามขอ 

๒๕ และการที่เจาพนักงาน ป.ป.ส. หรือผูชวยเหลือเจาพนักงาน ป.ป.ส. ตกเปนผูตองหาหรือ

จําเลยตามขอ ๒๖ แลวใหเลขาธิการรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

     ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

     พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

     ประธานกรรมการปองกนัและปราบปรามยาเสพติด
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ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
วาดวยรายละเอียดและแบบหนังสือ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด
วาดวยการตักเตือน การเปรียบเทียบปรับ และการปดชั่วคราวสถานประกอบการ 

หรือการพักใชใบอนุญาตประกอบการ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๐

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขแบบ ป.ป.ส. ๔๕-๑๐๑ ทายระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยรายละเอียดและแบบหนังสือ เพ่ือปฏิบัติตาม
ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการตักเตือน การเปรียบเทียบปรับ
และการปดชั่วคราวสถานประกอบการ หรือการพักใชใบอนุญาตประกอบการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหสอดคลองกับประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง 
มาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ
ที่มีการปรับปรุงแกไข
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ และ ๖ วรรคสอง แหงระเบียบคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด วาดวยการตักเตือนการเปรียบเทียบปรับ และการปดชั่วคราวสถาน
ประกอบการ หรือการพักใชใบอนุญาตประกอบการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงออกตามความในมาตรา ๔ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ เลขาธิการออก
ระเบียบไว ดังตอไปน้ี
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด วาดวยรายละเอียดและแบบหนังสือ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด วาดวยการตักเตือน การเปรียบเทียบปรับ และการปดชั่วคราวสถาน
ประกอบการ หรือการพักใชใบอนุญาตประกอบการ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
 ขอ ๓ ใหยกเลิกแบบ ป.ป.ส. ๔๕-๑๐๑ ทายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด วาดวยรายละเอียดและแบบหนังสือ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการตักเตือน การเปรียบเทียบปรับ และการปดชั่วคราว
สถานประกอบการ หรือการพักใชใบอนุญาตประกอบการ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใช
แบบ ป.ป.ส. ๔๕-๑๐๑ ทายระเบียบนี้แทน

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

        นายศิรินทรยา  สิทธิชัย

    เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด



 

หนังสือตักเตือน
เลขที่ ......../.........

  ดวยเจาพนักงานตรวจพบวา เม่ือวันที่..........เดือน.................พ.ศ. ...............เวลา.............
................(ชื่อ-สกุล เจาของ/ผูดําเนินกิจการสถานประกอบการ).............ซึ่งเปนเจาของ/ผูดําเนินกิจการ
สถานประกอบการ (ช่ือ/ประเภท)........................................................................ต้ังอยูท่ี..............................
หมู...........ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด....................................
ยังมิไดปฏิบัติตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง มาตรการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งออกตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในกรณีดังตอไปนี้ 
  ไมควบคุม สอดสอง และดูแลพนักงานหรือบุคคลภายนอกไมใหกระทําการหรือมั่วสุมกัน
      กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในหรือบริเวณสถานประกอบการ 
  ไมตรวจสอบพฤติการณที่เกี่ยวของกับยาเสพติดของบุคคลที่พิจารณาคัดเลือกเปนพนักงาน 
  ไมจัดอบรมพนักงานของตนใหมีความเขาใจในการปองกันการใชยาเสพติด 
  ไมจัดทําบันทึกประวัติของพนักงานไวประจําสถานประกอบการ 
  ไมใหความรวมมือในการแจงเจาพนักงาน พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ เมื่อพบการกระ
      ทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการของตน 
  ไมใหขอมูลขาวสารหรือพฤติการณตาง ๆ ของบุคคล ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยหรือควรเช่ือไดวา
      จะกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการของตน
   ไมติดปายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ติดปายหรือประกาศเตือนเก่ียวกับพิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
  ลักษณะ ขนาด หรือรายละเอียดของขอความในปายหรือประกาศไมถูกตองตามที่กําหนดไว
 ไมจัดทําบันทึกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางของ
    ผูสงหรือผูฝากเมื่อรับมอบสินคาหรือพัสดุภัณฑจากผูสงหรือผูฝาก หรือของผูรับสิ่งของหรือ
       ผูรับแทนเมื่อไดมีการสงมอบสินคาหรือพัสดุภัณฑ
  ไมจัดเก็บบันทึกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง
      ของผูสงหรือผูฝาก หรือผูรับสิ่งของหรือผูรับแทน เปนระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ไดจัด
       ทําบันทึก
  ไมแจงเหตุโดยเร็ว เม่ือพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติดซุกซอนในสินคาหรือพัสดุภัณฑ
        หรือบริเวณสถานประกอบการท่ีอยูในความดูแล และไมจัดสงบันทึกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล
   เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางของผูสงหรือผูฝาก หรือของผูรับสิ่งของหรือ
      ผูรับแทน ตอเจาพนักงานภายใน ๑๕ วัน นับแตไดทราบถึงเหตุนั้น
 ไมแจงขอความใหผูสงหรือผูฝากสินคาหรือพัสดุภัณฑและผูรับส่ิงของดังกลาวทราบวายาเสพติด
     เปนสิ่งของผิดกฎหมายและตองหามในการขนสงโดยเด็ดขาด สิ่งของที่เกี่ยวของอาจใชเปน
      พยานหลักฐานในการดําเนินคดีตามกฎหมายได

แบบ ป.ป.ส. ๔๕-๑๐๑

(แกไขเพิ่มเติม) 



  อาศัยอํานาจตามขอ ๔ แหงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓)             

เรื่อง  มาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เรื่อง มาตรการปองกันและ

ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ซึ่งออกตามกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ขอให………………………….... (ชื่อ-สกุล เจาของ/ผูดําเนินกิจการสถานประกอบการ)……..……………….... ปฏิบัติ

ในกรณีขางตนใหเปนไปตามประกาศดังกลาว ตั้งแตวันที่................เดือน.......................พ.ศ. ................

หรือภายใน............วัน นับแตวันท่ีถือวาไดรับหนังสือตักเตือนน้ี หากยังไมปฏิบัติตามการตักเตือน ใหถือวา

ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ ตองระวางโทษปรับตั้งแต ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท

                …………………………………………(ผูออกหนังสือตักเตือน)

              .........(ชื่อ-สกุล/ตําแหนง).........

         ออกให  เมื่อ.............เดือน................................พ.ศ. ...........

      .................ณ  (ชื่อหนวยงานและสถานท่ี)…………….
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กฎกระทรวง

กําหนดชื่อยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปราม

ผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด

พ.ศ. ๒๕๕๙๑ 

 อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําวา “ยาเสพติด” ในมาตรา ๓ และมาตรา ๔
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

 ขอ ๑  ใหยกเลิก
 (๑) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
 (๒) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการ

ในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

 ขอ ๒  ยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด มีดังตอไปน้ี
 (๑) กัญชา (Cannabis)
 (๒) คีตามีน (Ketamine)
 (๓) โคคาอีน (Cocaine)
 (๔) ซาฟรอล (Safrole)
 (๕) ซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine)
 (๖) เดกซโตรไลเซอรไยด ((+)-Lysergide) หรือแอลเอสดี (LSD) หรือแอลเอสดี-
๒๕ (LSD 25)
 (๗) เดกซแอมเฟตามีน (Dexamphetamine)
 (๘) ไดเมทอกซีโบรโมแอมเฟตามีน (Dimethoxybromoamphetamine, DOB)
 (๙) ไดเมทอกซีแอมเฟตามีน (Dimethoxyamphetamine, DMA)
 (๑๐) ๒,๕-ไดเมทอกซี-๔-เอทิลแอมเฟตามีน (2,5-dimethoxy-4-ethylamphetamine,
DOET)
 (๑๑) ไดเมทิลแอมเฟตามีน (Dimethylamphetamine)
 (๑๒) ไตรเมทอกซีแอมเฟตามีน (Trimethoxyamphetamine, TMA)
 (๑๓) ไนตราซีแพม (Nitrazepam)
 (๑๔) ไนเมตาซีแพม (Nimetazepam)
 (๑๕) ฝน
 (๑๖) พาราเมทอกซีแอมเฟตามีน (Paramethoxyamphetamine, PMA)

๑     ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๓๖  ก ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙



รวมกฎหมายยาเสพติด
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 (๑๗) พืชฝน
 (๑๘) ฟนาซีแพม (Phenazepam)
 (๑๙) เฟนเตอมีน (Phentermine)
 (๒๐) เฟนนิลโพรพาโนลามีน (Phenylpropanolamine)
 (๒๑) มอรฟน (Morphine)
 (๒๒) มิดาโซแลม (Midazolam)
 (๒๓) เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine)
 (๒๔) เมทิลีนไดออกซิไพโรวาเลโรน (Methylenedioxypyrovalerone, MDPV)
 (๒๕) เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน (Methylenedioxyamphetamine, MDA)
 (๒๖) ๓,๔-เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน (3,4-methylenedioxymethamphetamine, 
MDMA)
 (๒๗) เมทิโลน (Methylone)
 (๒๘) ๕-เมทอกซี-๓,๔ เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน (5-methoxy-3,4-
methylenedioxyamphetamine, MMDA)
 (๒๙) เมฟโดรน (Mephedrone)
 (๓๐) อาเซติค แอนไฮไดรด (Acetic Anhydride)
 (๓๑) อาเซติล คลอไรด (Acetyl Chloride)
 (๓๒) อีเฟดรีน (Ephedrine)
 (๓๓) เอทิลิดีน ไดอาเซเตต (Ethylidine Diacetate)
 (๓๔) แอมเฟตามีน (Amphetamine)
 (๓๕) ไอโซซาฟรอล (Isosafrole)
 (๓๖) เฮโรอีน (Heroin)

 ขอ ๓  ยาเสพติดตามขอ ๒ ใหรวมถึงวัตถุที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น แตมีสูตรโครงสราง
ทางเคมีอยางเดียวกับยาเสพติดดังกลาว

 ขอ ๔ ยาเสพติดตามขอ ๒ ยกเวน (๑) (๔) (๑๗) (๓๐) (๓๑) (๓๓) และ (๓๕) ใหรวมถึง
 (๑) ไอโซเมอรใดๆ ของยาเสพติดดังกลาว ยกเวนไอโซเมอรอื่นของยาเสพติดที่ไดระบุ
ตัวไอโซเมอรน้ันๆ เปนยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธ์ิ
ตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาทไวแลวโดยเฉพาะ
 (๒) เกลือ เอสเทอร และอีเทอรใดๆ ของยาเสพติดดังกลาว

      ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

      พลเอก ไพบูลย  คุมฉายา

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
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คําส่ังศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ 

ที่ ๑๔ /๒๕๕๙

เร่ือง  แนวทางการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดดวยวิธีการครอบครอง 

หรือใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม

 เพื่อใหการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดดวยวิธีการครอบครองหรือ

ใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม โดยการครอบครองชั่วคราวซึ่งยาเสพติดเพื่อ

สงตอแกผูตองสงสัยวากระทําความผิดซึ่งอยูภายใตการกํากับ คําสั่งหรือการสะกดรอยติดตาม

ของเจาพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ เปนไปดวยความเรียบรอยถูก

ตองและเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ที่กําหนดตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา

คดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎกระทรวงวาดวยการครอบครองและใหมีการครอบครอง

ยาเสพติดภายใตการควบคุม เพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕

รวมท้ังเพ่ือเปนแนวทางในการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจของเจาพนักงานและ

ผูเกี่ยวของอยางโปรงใสสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา

 อาศัยอํานาจตามความใน (๓) ของขอ ๑.๒ แหงคําสั ่งสํานักนายกรัฐมนตรี

ท่ี ๑๕๖/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เร่ือง จัดต้ังศูนยอํานวยการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดแหงชาติ ประธานกรรมการ/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดแหงชาติ จึงมีคําสั่งไว ดังตอไปน้ี

 ๑. ใหผูขออนุญาตดําเนินการขออนุญาตโดยทําเปนหนังสือตามแบบ วยส.๖ ยื่นตอผูมี

อํานาจอนุญาต โดยตองระบุเหตุผล ความจําเปน แผนการหรือวิธีการดําเนินการ และรายละเอียด

ตําแหนงหนาที่ ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติการ รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการ ทั้งนี้ใหแนบ

หลกัฐานประกอบการพิจารณา ของผูมีอํานาจอนุญาตเพ่ิมเติม ดังนี้
  (๑) รายงานการสืบสวนและรายละเอียดหรือขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติการณของ

ผูกระทําความผิดรายสําคัญหรือนายทุนท่ีอยูเบ้ืองหลังหรือผูท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังพยานหลักฐาน

ที่เพียงพอ จะนําไปขอใหศาลออกหมายจับ หรือรายงานผลการสืบสวนสอบสวนขยายผลทันที

ทันใดภายหลังการจับกุมผูตองหาพรอมของกลางยาเสพติด ณ ดานตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด 
และหรือเปนการกระทําความผิดซึ่งหนา  โดยไมเคยสืบสวนพฤติการณของผูกระทําความผิด

มากอน เพื่อนําไปสูการขอใหศาลออกหมายจับ

  (๒) สําเนาบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี ณ สถานีตํารวจในทองที่ที่มีการจบักุมหรือ

ตรวจยึด ยาเสพติดหรือทองที่ที่พบการกระทําความผิดหรือพบยาเสพติดครั้งแรก พรอมทั้ง

บันทึกรายละเอียดเก่ียวกับชนิด ประเภท จํานวนหรือปริมาณยาเสพติด
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 ๒. ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม           

ยาเสพติด รายงานภาพรวมผลการดําเนินการ พรอมใหขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรคและ

ขอพิจารณาตอประธาน/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

แหงชาติ ตามแบบแนบทายคําสั่งนี้ ทุก ๓ เดือน เพ่ือประโยชนในการควบคุมและตรวจสอบการ

ใชอํานาจตามกฎหมาย

 ๓. ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดปรับปรุงแกไขหนังสือ

ตามแบบ วยส.๖ ใหสอดคลองกับคําสั่งนี้

 ๔. ใหผูขออนุญาต ผูบังคับบัญชาที่รับรองการขออนุญาต และผูมีอํานาจอนุญาต

ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวของและคําสั่งนี้

อยางเครงครัด หากมีการปลอยปละละเลย ใหดําเนินการทางวินัยอยางเด็ดขาด

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

  สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

    พลเอก ไพบูลย  คุมฉายา

    ประธานกรรมการ/ผูอํานวยการ

    ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมปองกันและปราบปรามยาเสพติด

เรื่อง  กําหนดแบบหนังสือขออนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือขอแกไขหรือเพิ่มเติมระยะเวลา 

หรือรายการที่ไดรับอนุญาตและรายงานผลการครอบครองหรือใหมีการครอบครอง

ยาเสพติดภายใตการควบคุม (ฉบับที่ ๒) 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ วรรคสอง ขอ ๙ วรรคสอง ขอ ๑๕ วรรคสาม ขอ ๑๗ 

วรรคสอง และขอ ๑๘ วรรคสาม ของกฎกระทรวงวาดวยการครอบครองและใหมีการครอบครอง

ยาเสพติดภายใตการควบคุมเพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จึงใหยกเลิกแบบ วยส. ๖ หนังสือ

ขออนุญาตครอบครองหรือใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม เพื่อใชสําหรับการ

ขออนุญาตครอบครองหรือใหมีการครอบครองยาเสพติด ภายใตการควบคุมของผูขออนุญาต 

ตามขอ ๔ ทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง  

กําหนดแบบหนังสือขออนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือขอแกไขหรือเพ่ิมเติมระยะเวลา หรือ

รายการที่ไดรับอนุญาตและรายงานผลการครอบครองหรือใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใต
การควบคุม ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และใหใชแบบ วยส. ๖ หนังสือขออนุญาต

ครอบครองหรือใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม เพื่อใชสําหรับการขออนุญาต

ครอบครองหรือใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุมของผูขออนุญาต ตามขอ ๔

ทายประกาศนี้แทน

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙

    นายศิรินทรยา  สิทธิชัย

    เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด



แบบ วยส. ๖ 
(แกไขเพิ่มเติม)

หนังสือขออนุญาตครอบครองหรือใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม

เขียนที่................................................................
วันที่..................เดือน................................พ.ศ...................

 ขาพเจา.......................................ตําแหนง.......................................สังกัด………………………………….……….
สถานท่ีติดตอ.....................................ถนน.....................................ตรอก/ซอย.....................................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................รหัส
ไปรษณีย......................................โทรศัพท..........................................โทรสาร.............................
 มีความประสงค จะขออนุญาตครอบครองหรือใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม
ตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ๑. เหตุผลความจําเปนเพื่อ......................................................................................................
 ๒. ชื่อ ชนิด ประเภทยาเสพติด และปริมาณ น้ําหนัก หรือจํานวนยาเสพติดโดยประมาณ.....
..............................................................................................................................................................
 ๓.         ช่ือเจาพนักงานผูควบคุมการครอบครองหรือใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม.....
.......................................................................สังกัด...................................................................................
 ๔. วิธีการครอบครองหรือใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม
 ภายในราชอาณาจักร  นําเขามาในราชอาณาจักร  สงออกไปนอกราชอาณาจักร
จาก (สถานท่ี/เมือง).................................................ประเทศ...............................................................
ถึง (สถานท่ี/เมือง)...................................................ประเทศ...............................................................
โดยทาง.................................................................................................................................................
 ๕. ระยะเวลาการครอบครองหรือใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม ต้ังแตวันท่ี
........เดือน....................พ.ศ...................ถึงวันที่...........เดือน........................พ.ศ. ......................
 ๖. การขออนุญาตครอบครองหรือใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม
ผูขออนุญาตได ลงบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี ณ สถานีตํารวจในทองที่ที่มีการจับกุม หรือ
ตรวจยึดยาเสพติด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บันทึกประจําวันวันที่.....................เวลา.....................................ขอ.............................................
เลขคดีที่ (ถามี)........................................ชื่อผูตองหา (ถามี) ...................................................
สถานีตํารวจ.............................................อําเภอ.....................................จังหวัด.........................
ยาเสพติด ชนิด........................................ประเภท........................จํานวนหรือปริมาณ.................
หรือสถานตรวจพิสูจน (ชื่อ).................................................................จังหวัด............................
 ๗. สถานภาพสวนบุคคลของผูกระทําความผิดและผูเก่ียวของ (ชื่อผูกระทําผิด คูสมรส 
อายุ สัญชาติเลขประจําตัวประชาชน อาชีพ ที่อยู ตําหนิรูปพรรณ ฯลฯ)....................................
....................................................................................................................................................
 ๘. รายงานการสืบสวนพฤติการณสําคัญ (แนบรายงานการสืบสวน หรือขอมูลเบื้องตน
เกี่ยวกับพฤติการณของผูกระทําความผิด)..................................................................................
....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ลับ 

ลับ 

วันที่..............................................

(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอกเลข)

รับที่..............................................



ลับ 

ลับ 

- ๒ –
 ๙. แผนการหรือวิธีการดําเนินการที่สําคัญ......................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................   
 ๑๐. พยานหลักฐานหรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เพียงพอจะนําไปขอใหศาลออกหมายจับได 
(เชน หมายเลขประจําตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง, หมายเลขโทรศัพท ฯลฯ).........
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 ๑๑. การครอบครองหรือใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม ครั้งนี้ 
  มีความจําเปนตองปฏิบัติการอําพราง ตามมาตรา ๗
  ไมมีความจําเปนตองปฏิบัติการอําพราง ตามมาตรา ๗
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
      ขอแสดงความนับถือ 

    ลงชื่อ...............................................................ผูขออนุญาต

คํารับรองของผูบังคับบัญชา

วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. .................
 ขาพเจา...........................................................ตําแหนง..................................................
ขอรับรองวา.............................................................................................ซึ่งยื่นขออนุญาตครอบ
ครองหรือใหมีการครอบครอง ยาเสพติดภายใตการควบคุม โดยมีรายละเอียดและพฤติการณ
ตามคําสั่งศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ขอ ๑ (๑) ประกอบกับ 
ขอ ๑๐ ตามแบบ วสย.๖ นี้จริง และเปนผูอยูในบังคับบัญชาของขาพเจา เปนผูมีความประพฤติ
ดีไมมีความเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีและเปนผูที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีในการ
ปราบปรามยาเสพติดโดยตรง สมควรไดรับการพิจารณาอนุญาตใหมีอํานาจปฏิบัติการครอบครอง
หรือใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม

(ลงช่ือ)..................................ผูรับรอง

หมายเหตุ : (๑) ผูขออนุญาต ตองเปนขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทบริหารตําแหนงประเภท
อํานวยการ ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ้นไป หรือตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโสข้ึนไป 
หรือขาราชการตํารวจตําแหนงตั้งแตสารวัตรหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือขาราชการทหารตําแหนงต้ังแตผูบังคับ
กองรอยหรือเทียบเทาขึ้นไป
       (๒) การย่ืนคําขออนุญาตครอบครองหรือใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม ผูขอรับ
อนุญาตจะตองไดรับการรับรอง จากผูบังคับบัญชา กรณีเปนขาราชการตํารวจตําแหนงต้ังแตผูบังคับการหรือ
เทียบเทาข้ึนไป ขาราชการพลเรือนตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการสํานักหรือเทียบเทาข้ึนไป พนักงานฝายปกครอง
ตําแหนงตั้งแตนายอําเภอหรือเทียบเทาขึ้นไป และขาราชการทหารตําแหนงตั้งแตผูบัญชาการกองพล หรือ
เทียบเทาขึ้นไป



รวมกฎหมายยาเสพติด
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