พระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒
__________________________
ภูมิพลอดุลยเดช ปร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย (๑)
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒)
__________________________
(๑) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่
๑๑๑ ก ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๙๖ ก ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕
(๒) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๖๓ ก ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๒

(๓) มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช ๒๔๖๕
(๒) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๓) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒
(๔) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔
(๕) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘
(๖) พระราชบัญญัติกัญชา พุทธศักราช ๒๔๘๖
(๗) พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พุทธศักราช ๒๔๘๖
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๔) “ยาเสพติดให้โทษ” หมายความว่า สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดย
รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้ว ทาให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสาคัญ เช่น
ต้องเพิ่มขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง
อยู่ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้
ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ
ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕)แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจาบ้าน บางตารับตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่
“ผลิต” หมายความว่า เพาะ ปลูก ทา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และให้
หมายความรวมถึงการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุด้วย
“จาหน่าย” หมายความว่า ขาย จ่ายแจก แลกเปลี่ยน ให้
“นาเข้า” หมายความว่า นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
“ส่งออก” หมายความว่า นาหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร
__________________________
(๓) พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พระราชบัญญัติฝิ่น พุทธศักราช ๒๔๗๒
พระราชบัญญัติฝิ่น แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖
พระราชบัญญัติฝิ่น แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๘๕
พระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๕๐๓

(หมายเหตุ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒ ตอนที่
๑๕๔
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๘)
(๔) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔ และให้ใช้ข้อความ

ที่พิมพ์นี้ไว้แทน
(๕) ดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ
ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ฉบับ ๑๕๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ฉบับ ๑๕๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
และฉบับ ๑๗๐ (พ.ศ. ๒๕๔๔)
(หมายเหตุ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓๕) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
๑๑๓ ตอนพิเศษ ๒๓ง
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๙)
(๖) “เสพ” หมายความว่า การรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด
(๗)“ติดยาเสพติดให้โทษ” หมายความว่า เสพเป็นประจาติดต่อกันและตกอยู่สภาพที่จาเป็นต้องพึ่งยาเสพติด
ให้โทษ โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ
(๘) “หน่วยการใช้” หมายความว่า เม็ด ซอง ขวด หรือหน่วยอย่างอื่นที่ทาขึ้นโดยปกติสาหรับการใช้เสพหนึ่ง
ครั้ง
(๙) “การบาบัดรักษา” หมายความว่าการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ซึ่งรวมตลอดถึงการฟื้นฟู
สมรรถภาพและการติดตามผลการบาบัดรักษาด้วย
(๑๐)“สถานพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานพักฟื้น หรือสถานที่อื่นใดเฉพาะที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นสถานที่ทาการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
(๑๑)“เภสัชกร” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม
“ตารับยา” หมายความว่า สูตรของสิ่งปรุงไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่มียาเสพติดให้โทษรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ รวมทั้ง
ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นวัตถุสาเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่งพร้อมที่นาไปใช้แก่คนหรือสัตว์ได้ (
๑๒)“ข้อความ” หมายความรวมถึงการกระทาให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมาย
หรือการกระทาอย่างใดๆ ที่ทาให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้
(๑๓) “โฆษณา” หมายความรวมถึงกระทาการไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อ
ประโยชน์ในทางการค้า แต่ไม่หมายความรวมถึงเอกสารทางวิชาการหรือตาราที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัตินี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข แต่ให้
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รายงานการรับ การจ่าย การเก็บรักษา และ
วิธีการปฏิบัติอย่าง
(๖) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๓ และให้ใช้ข้อความ
ที่พิมพ์ไว้นี้แทน

(หมายเหตุ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม
๑๐๔ ตอนที่ ๒๖๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๐)
(๗) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔
(๘) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓
(๙) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔
(๑๐) และ (๑๑) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔ และ
ให้ใช้ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๑๒)และ (๑๓) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕
อื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดให้โทษให้คณะกรรมการทราบทุกหกเดือน แล้วให้ คณะกรรมการเสนอ
พร้อมกับให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอานาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมและกาหนดกิจการอื่น กับออกประกาศ ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๗ ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ
(๑) ประเภท ๑ ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin)
(๒) ประเภท ๒ ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine) โคเดอีน (Codeine)
ฝิ่นยา (Medicinal Opium) (๑๔)
(๑๕)(๓) ประเภท ๓ ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต้นตารับยาและมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ผสมอยู่
ด้วย ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๔) ประเภท ๔ สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เช่น อาเซติค แอนไฮไดรด์
(Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด์ (Acetyl Chloride)
(๕) ประเภท ๕ ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เช่น กัญชา พืชกระท่อม(๑๖) ทั้งนี้
ตามที่รัฐมนตรีประกาศระบุชื่อยาเสพติดให้โทษตามมาตรา ๘(๑)
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ คาว่า ฝิ่นยา (Medicinal Opium) หมายถึง ฝิ่นที่ได้ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งโดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อใช้ในทางยา
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษว่า ยาเสพติดให้โทษชื่อใดอยู่ในประเภทใดตามมาตรา ๗ (๑๗)
(๒) เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทยาเสพติดให้โทษตาม (๑)
(๓) กาหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ ส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่นของยาเสพติดให้
โทษ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษ(๑๘)
(๔) กาหนดจานวนและจานวนเพิ่มเติมซึ่งยาเสพติดให้โทษที่จะต้องใช้ในการแพทย์ และทางวิทยาศาสตร์ทั่ว
ราชอาณาจักรประจาปี
__________________________

(๑๔) ฝิ่นซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ หมายถึง ฝิ่นดิบ ฝิ่นสุก หรือมูลฝิ่น (ดูบัญชีท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๕
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ ลาดับที่ ๑๐๐)
(๑๕) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๕ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๑๖) พืชฝิ่นและพืชเห็ดขี้ควาย เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (ดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่
๑๓๕) (พ.ศ. ๒๕๓๙) ยาเสพติดให้
โทษประเภท ๕ ลาดับที่ ๓ และลาดับที่ ๔)
(๑๗) ดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ
ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑๘) ดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๖๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง กาหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ
ส่วนประกอบคุณภาพความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่นของยาเสพติดให้โทษ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษา
ยาเสพติดให้โทษ
(๑๙)(๕) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้ผลิต
นาเข้า จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองได้
(๒๐)(๖) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๗(๓)
(๗) จัดตั้งสถานพยาบาล
(๘) กาหนดระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบาบัดรักษาและระเบียบวินัยสาหรับสถานพยาบาล
หมวด ๑
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ” ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย์หรือผู้แทน อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือผู้แทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้แทน อธิบดีกรมตารวจหรือผู้แทน อธิบดีกรม
อัยการหรือผู้แทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทน เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผู้แทน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่
เกินเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และหัวหน้ากองควบคุมวัตถุเสพติด สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๐ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

(๓) รัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือ
(๗) ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญาตวิชาชีพเวชกรรม
เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนได้
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่งไม่ว่าจะเป็นการ
แต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งแต่งตั้ง
ไว้แล้ว
มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
__________________________
(๑๙) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้แทน
(๒๐) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๖
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่
(๑) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีตามมาตรา ๕
(๒) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๘
(๓) ให้ความเห็นชอบต่อผู้อนุญาตในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๔) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการกาหนดตาแหน่งและระดับของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๕) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรี เพื่อวางระเบียบปฏิบัติราชการในการประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกระทรวง ทบวง กรมอื่น
(๖) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการอนุญาตให้ผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยา
เสพติดให้โทษในประเภท ๔ และประเภท ๕
(๒๑) (๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการจะ

มอบหมายก็ได้
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้นามาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
(๒๒)มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๑ เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
การผลิต นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือ
ว่าเป็นการผลิต นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย(๒๓)
(๑) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคานวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้น
ไป(๒๔)หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จานวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้าหนักสุทธิตั้งแต่สาม
ร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป
__________________________
(๒๑) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๒๒) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๘ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๒๓) มาตรา ๑๕ วรรคสาม เป็นบทสันนิษฐานเด็ดขาดซึ่งจะนาสืบหักล้างไม่ได้ ผู้กระทาต้องรับโทษหนักขึ้น
(๒๔) โดยการวิเคราะห์หาปริมาณความบริสุทธิ์ ตามหลักวิชาการทางเคมี
(๒) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคานวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัม
ขึ้นไป(๒๕)หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จานวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้าหนักสุทธิตั้งแต่
หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป
(๓) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ นอกจาก (๑) และ (๒) มีปริมาณคานวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ สามกรัมขึ้น
ไป (๒๖)
(๒๗ )มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ เว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
การพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขออนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบชาระค่าใช้จ่ายในการตรวจ วิเคราะห์ หรือ
ประเมินเอกสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศใน ราชกิจจา
นุเบกษา

มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ เว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญาต
การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ไว้ในครอบครองคานวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่หนึ่งร้อยกรัมขึ้นไป ให้ถือ
ว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย(๒๘)
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด ใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๗ ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ไว้ในครอบครองไม่เกินจานวนที่จาเป็นสาหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว
โดยมีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ
แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา
(๒) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ไว้ในครอบครองไม่เกินจานวนที่จาเป็นสาหรับใช้ประจาในการปฐม
พยาบาล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบินหรือยานพาหนะอืน่ ใดที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่าง
ประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร แต่ถ้ายานพาหนะดังกล่าวจดทะเบียนในราชอาณาจักร ให้ยื่นคา
ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗
มาตรา ๑๙ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้จาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึง่ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ได้
เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตเป็น
(๑) กระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย หรือองค์การ
เภสัชกรรม
(๒) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ หรือ
__________________________
(๒๕) และ (๒๖) เช่นเดียวกันกับ (๒๔)
(๒๗) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๘ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๒๘) เช่นเดียวกันกับ (๒๓) และ(๒๔)
(๒๙)(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง และ
(ก) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(ข) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายว่าด้วยยา
(ค) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ชั้นหนึ่งหรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
(ง) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(จ) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

ในการพิจารณาอนุญาตแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตจะต้องคานึงถึงความจาเป็นในการมีไว้เพือ่ จาหน่าย
หรือมีไว้ในครอบครอง ในการนี้ผู้อนุญาตจะกาหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้
(๓๐) มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้
โทษในประเภท ๓ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่
(๑) การจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายเฉพาะผู้ป่วยซึ่งตนให้การ
รักษา
(๒) การจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายเฉพาะสัตว์ที่ตนบาบัด ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดในมาตรา ๑๙
(๓) การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ เกินจานวนที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย
มาตรา ๒๑ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิต จาหน่าย นาเข้า หรือส่งออกซึง่ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓
ได้ เมื่อปรากฏว่า ผู้ขออนุญาต
(๑) ได้รับอนุญาตให้ผลิต ขาย หรือนาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา
และ
(๒) มีเภสัชกรอยู่ประจาตลอดเวลาทาการ
ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ จาหน่ายยาเสพติดให้โทษดังกล่าวที่ตนผลิต
หรือ
__________________________
(๒๙) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๓๐) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
นาเข้าได้โดยไม่ต้องรับอนุญาตจาหน่ายอีก
มาตรา ๒๒ ในการนาเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐
แต่ละครั้งต้องได้รับใบอนุญาตทุกครั้งที่นาเข้าหรือส่งออกจากผู้อนุญาตด้วย
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ออก
ใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอ

แล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
ถ้าผู้รับอนุญาตไม่ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้อนุญาตสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามความในวรรคหนึ่ง
บรรดายาเสพติดให้โทษที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้ขอต่อใบอนุญาตมีอยู่ในครอบครองให้ตกเป็นของกระทรวง
สาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขให้ค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควร
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๒ ให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของ ผู้รับอนุญาตด้วย
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า การกระทาของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตที่ได้กระทาไปตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นการกระทาของผู้รับอนุญาตด้วย
มาตรา ๒๕ ผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยาและ
กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีก
มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จาหน่าย นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท
๔ หรือในประเภท ๕ เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นรายๆ ไป
การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ ไว้ในครอบครองมีปริมาณตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป ให้
ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย
การขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๓๑) มาตรา ๒๖/๑ ปริมาณยาเสพติดให้โทษที่จะอนุญาตได้ตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามมาตรา ๘(๕)
หมวด ๓
หน้าที่ของผู้รับอนุญาต
มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ จาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ นอกสถานที่ที่ระบุไว้
ในใบอนุญาต
มาตรา ๒๘ ให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดเก็บรักษายาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ไว้เป็นสัดส่วนในที่เก็บซึ่งมั่นคง แข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้ หรือ
เครื่องป้องกันอย่างอืน่ ที่มีสภาพเท่าเทียมกัน
(๒) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ถูกโจรกรรมหรือสูญหาย หรือถูกทาลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้
อนุญาตทราบโดยมิชักช้า
__________________________
(๓๑) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑
มาตรา ๒๙ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิต แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตยาเสพติด ให้โทษ ลักษณะ
และขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้าย ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) จัดให้มีการวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นก่อนนาออกจากสถานที่ผลิต โดยต้องมีการ
วิเคราะห์ทุกครั้ง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันวิเคราะห์

(๓) จัดให้มีฉลากและเอกสารกากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือคาเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ที่
ภาชนะหรือที่หีบห่อบรรจุยาเสพติดในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๔) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ซึ่งใช้เพื่อการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ต้องเก็บรักษาไว้ให้เป็น
สัดส่วนในที่เก็บซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้หรือเครื่องป้องกันอย่างอืน่ ที่มีสภาพเท่าเทียมกัน
(๕) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ตาม (๔) ถูกโจรกรรมหรือสูญหาย หรือถูกทาลาย ต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า
มาตรา ๓๐ ให้ผู้รับอนุญาตนาเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทาการของผู้รับอนุญาต แสดงว่าเป็นสถานที่นาเข้าหรือ
ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้าย ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตแหล่งเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๓ ที่นาเข้าหรือส่งออก
(๓) จัดให้มีฉลากที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓
(๔) จัดให้มีฉลากและเอกสารกากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือคาเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ที่
ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่นาเข้าหรือส่งออก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ ให้ผู้รับอนุญาตจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่จาหน่ายแสดงว่าเป็นสถานที่จาหน่ายยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๓ ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้าย ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) จัดให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ เป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น
(๓) ดูแลให้มีฉลาก เอกสารกากับ คาเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ มิให้ชารุด
บกพร่อง
มาตรา ๓๒ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิต แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท
๔ ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้าย ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) จัดให้มีการวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ที่ผลิตขึ้นก่อนนาออกจากสถานที่ผลิต โดยต้องมีการ
วิเคราะห์ทุกครั้ง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งต้องเก็บรักษาไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันวิเคราะห์
(๓) จัดให้มีฉลากและเอกสารกากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือคาเตือนหรือข้อควรระวังการใช้ที่
ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ที่ผลิตขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๔) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ซึ่งผลิตขึ้น ต้องเก็บรักษาไว้ให้เป็นสัดส่วนในที่เก็บซึ่งมั่นคง แข็งแรง และมี
กุญแจใส่ไว้ หรือเครื่องป้องกันอย่างอื่นที่มีสภาพเท่าเทียมกัน
(๕) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูกทาลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้
ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า
มาตรา ๓๓ ให้ผู้รับอนุญาตนาเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทาการของผู้รับอนุญาตแสดงว่าเป็นสถานที่นาเข้าหรือ
ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้าย ให้เป็นไป

ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตแหล่งเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๔ ที่นาเข้าหรือส่งออก
(๓) จัดให้มีฉลากที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือคาเตือน หรือข้อควรระวังการ
ใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ที่นาเข้าหรือส่งออก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๔) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ที่นาเข้าหรือส่งออก ต้องเก็บรักษาไว้ให้เป็นสัดส่วนในที่เก็บซึ่งมั่นคง
แข็งแรง และมีกุญแจใส่ไว้ หรือเครื่องป้องกันอย่างอื่นที่มีสภาพเท่าเทียมกัน
(๕) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูกทาลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้
อนุญาตทราบโดยมิชักช้า
มาตรา ๓๔ ให้ผู้รับอนุญาตจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่จาหน่าย แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้าย ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) จัดให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ เป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น
(๓) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกากับ คาเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ที่ภาชนะ
หรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ มิให้ชารุดบกพร่อง
(๔) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูกทาลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้
อนุญาตทราบโดยมิชักช้า
มาตรา ๓๕ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือลบเลือนในสาระสาคัญ ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาต
และยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรือลบเลือน
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๔
หน้าที่ของเภสัชกร
มาตรา ๓๖ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมการผลิตให้เป็นไปไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ควบคุมให้มีฉลากเอกสารกากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๒๙ (๓)
(๓) ควบคุมการบรรจุ และการปิดฉลากที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ควบคุมการจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ให้เป็นไปตามมาตรา ๓๑
(๕) ต้องอยู่ประจาควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทาการ
มาตรา ๓๗ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๓๑ (๒)
(๒) ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ (๓)
(๓) ควบคุมการจาหน่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ต้องอยู่ประจาควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทาการ
มาตรา ๓๘ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการนาเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้

(๑) ควบคุมยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่นาเข้าหรือส่งออกให้ถูกต้องตามตารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
(๒) ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา ๓๐(๓) และ (๔)
(๓) ควบคุมการจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ให้เป็นไปตามมาตรา ๓๑
(๔) ต้องอยู่ประจาควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทาการ
หมวด ๕
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓
ปลอม ผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ
มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จาหน่าย นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ดังต่อไปนี้
(๑) ยาปลอมตามมาตรา ๔๐
(๒) ยาผิดมาตรฐานตามมาตรา ๔๑
(๓) ยาเสื่อมคุณภาพตามมาตรา ๔๒
(๔) ยาที่ต้องขึ้นทะเบียนตารับยาแต่มิได้ขึ้นทะเบียนตารับยาตามมาตรา ๔๓
มาตรา ๔๐ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือสิ่งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นยาปลอม
(๑) ยาหรือสิ่งที่ทาขึ้นโดยแสดงไม่ว่าด้วยประการใดๆ ว่าเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓
โดยความจริงมิได้มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ อยู่ด้วย
(๒) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่แสดงชื่อว่าเป็นยาเสพติดให้โทษอื่นหรือแสดงเดือน
ปี ที่ยาเสพติดให้โทษสิ้นอายุเกินความจริง
(๓) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิต ซึ่งมิใช่
ความจริง
(๔) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือยาเสพติดให้โทษตามที่ระบุชื่อไว้ในประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา
๘(๑) หรือตามตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาไว้ซึ่งทั้งนี้มิใช่เป็นความจริง
(๕) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานถึงขนาดสารออกฤทธิ์
ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบของปริมาณที่กาหนดไว้จากเกณฑ์ต่าสุดหรือสูงสุด ตามที่กาหนดไว้ในประกาศของ
รัฐมนตรี ตามมาตรา ๘(๓) หรือตามที่กาหนดไว้ในตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ได้ขึ้นทะเบียนตารับ
ยาไว้ (๓๒)
มาตรา ๔๑ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษผิดมาตรฐาน
(๑) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกว่า
ปริมาณที่กาหนดไว้จากเกณฑ์ต่าสุดหรือสูงสุดตามที่กาหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๘(๓) หรือ
ตามที่กาหนดไว้ในตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาไว้แต่ไม่ถึงร้อยละสิบ
(๒) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นซึ่งมีความสาคัญต่อคุณภาพ
ของสารออกฤทธิ์ผิดไปจากเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๘(๓) หรือตามที่กาหนดไว้ใน
ตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาไว้
มาตรา ๔๒ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษเสื่อมคุณภาพ
(๑) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่สิ้นอายุตามที่แสดงไว้ในฉลากซึ่งขึ้นทะเบียนตารับยาไว้
(๒) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับยาปลอมตามมาตรา ๔๐ หรือยาเสพ
ติดให้โทษผิดมาตรฐานตามมาตรา ๔๑ (๓๓)

หมวด ๖
การขึ้นทะเบียนตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓
(๓๔) มาตรา ๔๓ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ จะผลิตหรือนาเข้าซึ่งยาเสพ
ติดให้โทษดังกล่าว ต้องนาตารับยาเสพติดให้โทษนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตารับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ก่อน และเมื่อได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาเสพติดให้โทษแล้ว จึงผลิตหรือนาเข้าซึ่งยาเสพ
ติดให้โทษนั้นได้
การขอขึ้นทะเบียนตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ และการออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาเสพติด
ให้โทษดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๓๕) การพิจารณาออกใบสาคัญตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนตารับยาเสพติดให้โทษเป็นผู้รับผิดชอบชาระ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์หรือประเมินเอกสารทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓๖) มาตรา ๔๔ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนาเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ เมื่อได้รับใบสาคัญการขึ้น
ทะเบียน
__________________________
(๓๒) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ผลิตไม่ถูกต้องตามมาตรฐานถึงขนาดสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกว่า
ปริมาณที่กาหนดถือว่าเป็นยาปลอม ตามมาตรา ๔๐(๕) แต่หากผลิตไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยสารออกฤทธิ์
ขาดหรือเกินไม่ถึงร้อยละสิบถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษผิดตามมาตรฐานตามมาตรา ๔๑(๑)
(๓๓) เป็นกรณียาเสพติดให้โทษประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานแต่แรก หากเราแปรสภาพใน
ภายหลังจนมีลักษณะเช่นเดียวกันกับยาปลอมหรือยาเสพติดให้โทษผิดมาตรฐาน
(๓๔) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๘ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๓๕) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๒
(๓๖) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๘ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
ตารับยาเสพติดให้โทษตามมาตรา ๔๓ แล้ว จะแก้ไขรายการทะเบียนตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓
ดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อนุญาต
การขอแก้ไขรายการและการอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๕ ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออก
ใบสาคัญ ถ้าผู้รับใบสาคัญประสงค์จะขอต่ออายุใบสาคัญ จะต้องยื่นคาขอก่อนใบสาคัญสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่น
คาขอแล้ว จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญนั้น
การขอต่ออายุใบสาคัญและการต่ออายุใบสาคัญขึ้นทะเบียนตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๖ เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าทะเบียนตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ใด ที่ได้ใบสาคัญการขึ้น
ทะเบียนไว้แล้ว ต่อมาปรากฏว่าไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนตารับยาไว้ หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ หรือมี
เหตุผลอันไม่สมควรที่จะอนุญาตให้ต่อไป ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีมีอานาจ สั่งเพิก
ถอนทะเบียนตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ นั้นได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คาสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๔๗ ในกรณีใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ สูญหายหรือถูกทาลาย หรือ
ลบเลือนในสาระสาคัญ ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาตและยื่นคาขอรับใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือลบเลือน
การขอรับใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ และการออกใบแทนใบสาคัญ
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๗
การโฆษณา
(๓๗) มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณายาเสพติดให้โทษ เว้นแต่
(๑) เป็นการโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ หรือประเภท ๓ ซึ่งกระทาโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
หรือ
(๒) เป็นฉลากหรือเอกสารกากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ที่
ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔
โฆษณาตามวรรคหนึ่งที่เป็นเอกสาร ภาพ ภาพยนตร์ การบันทึกเสียงหรือภาพต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
ก่อนจึงจะใช้โฆษณาได้
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๓๘) มาตรา ๔๘/๑ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเกี่ยวกับการบาบัดรักษา หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทาการดังกล่าวโดย
ใช้ชื่อของตน หรือชื่อหรือที่ตั้ง หรือกิจการของสถานพยาบาลของตน หรือคุณวุฒิหรือความสามารถของ ผู้
ประกอบวิชาชีพใน
__________________________
(๓๗) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๓ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๓๘) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๔
สถานพยาบาลของตน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่สถานพยาบาลของรัฐ
(๓๙) มาตรา ๔๘/๒ ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๘/๑

วรรคสอง หรือมีการใช้ข้อความโฆษณาไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต ให้ผู้อนุญาตมีอานาจออก
คาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(๓) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีนั้นในการโฆษณา
(๔) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น
ในการออกคาสั่งตาม (๔) ให้ผู้อนุญาตกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณา โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนกับความสุจริตใจในการกระทาของผู้ทาการโฆษณา
หมวด ๘
พนักงานเจ้าหน้าที่
(๔๐) มาตรา ๔๙ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ทาการของผู้รับอนุญาตนาเข้าหรือส่งออก สถานที่ผลิต สถานที่จาหน่าย สถานที่เก็บยา
เสพติดให้โทษ หรือสถานที่ที่ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ตามสมควรว่ามีทรัพย์สินซึ่งมีไว้
เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทาความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมา
ได้ ทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ทาลาย หรือทาให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(๓) ค้นบุคคลหรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามียาเสพติดให้โทษซุกซ่อนอยู่โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
(๔) ค้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(๕) ยึดหรืออายัดยาเสพติดให้โทษที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้ใช้หรือจะใช้ในการ
กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
การใช้อานาจตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดแสดง
ความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้นรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
บันทึกเหตุอันควรเชื่อตามสมควร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงเอกสารเพื่อแสดงตนและเอกสารที่แสดง
อานาจในการตรวจค้น รวมทั้งเหตุอันควรเชื่อที่ทาให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครอง
เคหสถาน สถานที่ค้น เว้นแต่ไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นส่งมอบสาเนาเอกสาร
และหนังสือนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวทันทีที่กระทาได้ และหากเป็นการ
__________________________
(๓๙) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๔

(๔๐) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๕ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
เข้าค้นในเวลากลางคืนพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นข้าราชการพลเรือนตาแหน่งตั้งแต่
ระดับ ๗ ขึ้นไป หรือข้าราชการตารวจตาแหน่งตั้งแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าซึ่งมียศตั้งแต่พันตารวจโทขึ้นไป
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอานาจหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนดาเนินการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกาหนดด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ โดยทาเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายนั้น
(*)
ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
ให้รัฐมนตรีจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรานี้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี โดยให้รายงานข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค ปริมาณการปฏิบัติงาน และผลสาเร็จของการปฏิบัติงาน
โดยละเอียด เพื่อให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานดังกล่าวพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎร
และ วุฒิสภา
มาตรา ๕๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวและเอกสารมอบหมายตามมาตรา
๔๙ วรรคสอง ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๙
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๕๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือประกาศที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้โดยมี
กาหนดครั้งละไม่เกินหนึง่ ร้อยแปดสิบวัน แต่ในกรณีที่มีการฟ้องผู้รับใบอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทา ความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้อนุญาตจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้รอคาพิพากษาถึงที่สุดก็ได้
ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกไม่ได้
มาตรา ๕๓ ถ้าปรากฏว่าผู้รับอนุญาตผู้ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ หรือกระทาความผิดตามมาตรา ๓๙ ผู้
อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ผู้ถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นสองปีนับแต่
วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๕๔ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ ใน
กรณีไม่พบตัวผู้ถูกสั่งหรือผู้ถูกสั่งไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ปิดคาสั่งไว้ ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในสถานที่ซึ่ง
ระบุไว้ในใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้ทราบคาสั่งนั้นแล้ว ตั้งแต่วันที่รับหรือปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดยาเสพติดให้โทษที่เหลือของผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาต และใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนนั้น ไปเก็บรักษาไว้ที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กระทรวงสาธารณสุข

__________________________
(*) ๑. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และ
กาหนดอานาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
๒. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องการออกเอกสารมอบหมายให้ไว้
ประจาตัวพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพ
ติดให้โทษ
หรือในกรณีจาเป็น จะเก็บรักษาไว้ที่อื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดก็ได้
ในกรณีเพิกถอนใบอนุญาต ให้ยาเสพติดให้โทษที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่งตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข
มาตรา ๕๖ เมื่อพ้นกาหนดการพักใช้ใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนยาเสพติดให้โทษและใบอนุญาตที่ยึด
ไว้ตามมาตรา ๕๕ ให้ผู้รับอนุญาต
หมวด ๑๐
มาตรการควบคุมพิเศษ
มาตรา ๕๗ ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ หรือประเภท ๕
มาตรา ๕๘ ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ เว้นแต่การเสพนั้นเป็นการเสพเพื่อการรักษาโรค
ตามคาสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมที่
ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗
(๔๑) มาตรา ๕๘/๑ ในกรณีจาเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเสพยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในเคหสถาน สถานที่ใดๆ หรือ
ยานพาหนะ ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ มีอานาจตรวจ
หรือทดสอบ หรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมียาเสพติดให้โทษดังกล่าวอยู่ใน
ร่างกายหรือไม่
พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ตาแหน่งใด ระดับใด หรือชั้น
ยศใดจะมีอานาจหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะต้องได้รับอนุมัติจาก
บุคคลใดก่อนดาเนินการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการโดยทา
เอกสารมอบหมายให้ไว้ประจาตัวพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายนั้น
(**) วิธีการตรวจหรือการทดสอบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ในประกาศดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการเกี่ยวกับการแสดง
ความบริสุทธิ์ของพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ และมาตรการ
เกี่ยวกับการห้ามเปิดเผยผลการตรวจหรือทดสอบแก่ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ปรากฏผลเบื้องต้นเป็นที่
สงสัยว่ามียาเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกาย จนกว่าจะได้มีการตรวจยืนยันผลเป็นที่แน่นอนแล้ว(***)
มาตรา ๕๙ ให้รัฐมนตรีกาหนดจานวนยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์และทาง
วิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจาปี โดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่ช้ากว่าเดือนมกราคมของแต่ละ
ปี และให้กาหนดจานวนเพิ่มเติมได้ในกรณีจาเป็นโดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเช่นกัน

__________________________
(๔๑) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๖
(**) ๑. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง กาหนดอานาจหน้าที่ของ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
๒. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง การออกเอกสารมอบหมายให้ไว้
ประจาตัวพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพ
ติดให้โทษ
(***) ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมียาเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกายหรือไม่
(๔๒) มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์ที่จะจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๒ เกินปริมาณที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๘ (๕) ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๘(๕) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ตาย
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ให้ทายาท ผู้ครอบครอง หรือผู้จัดการมรดกแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจยึดยาเสพติดให้โทษที่ผู้รับอนุญาตมีเหลือมาเก็บ
รักษาไว้ที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ยาเสพติดให้โทษที่ยึดไว้นั้นให้กระทรวง
สาธารณสุขจ่ายค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๖๒ ให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๖ จัดให้มีการทาบัญชีรับจ่ายยาเสพติด
ให้โทษและเสนอรายงานต่อเลขาธิการเป็นรายเดือนและรายปี บัญชีดังกล่าวให้เก็บรักษาไว้และพร้อมที่จะ
แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลาในขณะเปิดทาการ ทั้งนี้ ภายในห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายใน
บัญชี
บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๓ เมื่อได้จัดตั้งสถานพยาบาลสาหรับบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษตามมาตรา ๘(๗) แล้วให้
รัฐมนตรีกาหนดระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบาบัดรักษา และระเบียบวินัยสาหรับสถานพยาบาลดังกล่าว
ด้วย
หมวด ๑๑
การนาผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษ ( ๔๓)
มาตรา ๖๔ ในการนาผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ และประเภท ๕ ต้องมี
ใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของประเทศที่ส่งออกนั้นมาพร้อมกับยาเสพติดให้โทษ และต้องแสดง
ใบอนุญาตดังกล่าวต่อพนักงานศุลกากร กับต้องยินยอมให้พนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติดให้
โทษนั้นไว้ให้พนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔
และประเภท ๕ นั้นไว้ในที่สมควร จนกว่าผู้ที่นาผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษจะนายาเสพติดให้โทษดังกล่าวออกไป

นอกราชอาณาจักร
ในกรณีที่ผู้นาผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ และประเภท ๕ ไม่นา ยาเสพติด
ให้โทษดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกาหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันนาเข้า ให้พนักงานศุลกากร
รายงานให้เลขาธิการทราบ เลขาธิการมีอานาจออกคาสั่งให้ผู้นาผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษนายาเสพติดให้โทษ
ดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกาหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ออกคาสั่ง ในกรณีผู้ได้รับคาสั่งไม่ปฏิบัติ
ตาม ให้ยาเสพติดให้โทษดังกล่าวตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข
__________________________
(๔๒) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๗ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๔๓) พ.ร.บ. นี้มิได้บัญญัติคานิยามคาว่า “นาผ่าน” แต่สามารถดูเปรียบเทียบได้จาก พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔

(๔๔) หมวด ๑๑/๑
การอุทธรณ์
(๔๕)มาตรา ๖๔/๑ ในกรณีที่ผู้ได้รับคาสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๔๘/๒ ไม่เห็นด้วยกับคาสั่งดังกล่าว ให้มี
สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้
(๔๖) มาตรา ๖๔/๒ การอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๔/๑ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้
อุทธรณ์ได้รับทราบคาสั่งของผู้อนุญาต
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การอุทธรณ์คาสั่งตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคาสั่งของผู้อนุญาต เว้นแต่คณะกรรมการ
จะสั่งเป็นอย่างอื่นเป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หมวด ๑๒
บทกาหนดโทษ
(๔๗) มาตรา ๖๕ ผู้ใดผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๕
ต้องระวางโทษจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาเพื่อจาหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุและมีปริมาณคานวณเป็น
สารบริสุทธิ์ หรือมีจานวนหน่วยการใช้ หรือมีน้าหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กาหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทาเพื่อจาหน่าย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจาคุกตลอด
ชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

(๔๘) มาตรา ๖๖ ผู้ใดจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ โดยไม่ได้
รับอนุญาตและมีปริมาณคานวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจานวนหน่วยการใช้ หรือมีน้าหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่
กาหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึง
สามแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง
__________________________
(๔๔) (๔๕) และ (๔๖) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา
๑๘
(๔๗) และ (๔๘) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๙ และ
ให้ใช้ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
ปรับ
ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคานวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กาหนดตามมาตรา ๑๕
วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้า
ล้านบาท
ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษจาคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต
(๔๙) มาตรา ๖๗ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณ
คานวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจานวนหน่วยการใช้ หรือมีน้าหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กาหนดตามมาตรา ๑๕
วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
(๕๐) มาตรา ๖๘ ผู้ใดผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๖
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทาความผิดเป็นมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีน ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่ยี่สิบปีถึงจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองล้านบาทถึงห้าล้านบาท
(๕๑) มาตรา ๖๙ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๗
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจา ทั้งปรับ
ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทาความผิดตามวรรคสองเป็นมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีน มีปริมาณ
คานวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึงหนึ่งร้อยกรัม ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่หก
หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ แต่ถ้ามอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีนนั้นมีปริมาณคานวณเป็นสารบริสุทธิ์
ตั้งแต่หนึ่งร้อยกรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงห้า
ล้านบาท
ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ กระทาการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง วรรคสองหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
(๕๒) มาตรา ๗๐ ผู้ใดผลิตหรือนาเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ ต้อง

ระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท
(๕๓) มาตรา ๗๑ ผู้ใดจาหน่าย มีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง โดยมีจานวนยาเสพติดให้โทษไม่เกินที่กาหนดตามมาตรา ๒๐ วรรคสี่
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ เกินจานวนตามมาตรา ๒๐ วรรคสี่ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
(๔๙) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๙ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๕๐) และ (๕๑) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๐ และ
ให้ใช้ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๕๒) (๕๓) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๑ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๕๔) มาตรา ๗๒ ผู้ใดนาเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท
(๕๕) มาตรา ๗๓ ผู้ใดผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๔ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ สองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษจาคุก ตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท
(๕๖) มาตรา ๗๔ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๕๗) มาตรา ๗๕ ผู้ใดผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๖
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท
ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทาความผิดดังกล่าวมานั้นเป็นพืชกระท่อม ผู้นั้นต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
(๕๘) มาตรา ๗๖ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ อันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา ๒๖ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทาความผิดดังกล่าวมาในวรรคหนึ่งนัน้ เป็นพืชกระท่อม ผู้นั้นต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๕๙)มาตรา ๗๖/๑ ผู้ใดจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ อันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง โดยมีจานวนยาเสพติดให้โทษไม่ถึงสิบกิโลกรัม ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สอง
ปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สอง
ปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท
ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทาความผิดดังกล่าวมาในวรรคหนึ่งนัน้ เป็นพืชกระท่อม ผู้นั้นต้อง

ระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทาความผิดดังกล่าวมาในวรรคสองนั้นเป็นพืชกระท่อม ผู้นั้นต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
__________________________
(๕๔) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๑ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๕๕) และ (๕๖) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๑ และ
ให้ใช้ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๕๗) และ (๕๘)ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๒ และ
ให้ใช้ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๕๙) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๓
(๖๐)มาตรา ๗๗ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท
(๖๑)มาตรา ๗๘ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่
หมื่นบาท
(๖๒)มาตรา ๗๙ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท
(๖๓)มาตรา ๘๐ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท
(๖๔)มาตรา ๘๑ เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ หรือมาตรา
๓๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท
(๖๕)มาตรา ๘๒ ผู้ใดผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปลอม อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๓๙(๑) ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสองล้านบาท
(๖๖)มาตรา ๘๓ ผู้ใดจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปลอม อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๙(๑) ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท
(๖๗)มาตรา ๘๔ ผู้ใดผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ผิดมาตรฐานหรือยาเสพติดให้
โทษในประเภท ๓ เสื่อมคุณภาพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๙(๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๖๘)มาตรา ๘๕ ผู้ใดจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ผิดมาตรฐาน หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท
๓ เสื่อมคุณภาพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๙(๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๖๙)มาตรา ๘๖ ผู้ใดผลิต นาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ต้องขึ้นทะเบียนตารับยาแต่
มิได้ขึ้นทะเบียนตารับยา หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตารับยาอันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา ๓๙(๔) หรือ (๕) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท
(๗๐)มาตรา ๘๗ ผู้ใดจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่ต้องขึ้นทะเบียนตารับยาแต่มิได้ขึ้นทะเบียน
ตารับยา หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตารับยา อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา
๓๙(๔) หรือ (๕) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสามแสนบาท

(๗๑)มาตรา ๘๘ ผู้ใดแก้ไขรายการทะเบียนตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๔
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
(๗๒) มาตรา ๘๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๘/๑ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา
๔๘ หรือมาตรา ๔๘/๑ หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๔๘/๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
__________________________
(๖๐) - (๗๒) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ และให้
ใช้ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๗๓)มาตรา ๘๙/๑ ถ้าการกระทาตามมาตรา ๘๙ เป็นการกระทาของเจ้าของสื่อโฆษณาหรือผู้ประกอบกิจการ
โฆษณา ผู้กระทาต้องระวางโทษเพียงกึ่งหนึง่ ของโทษที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น
(๗๔) มาตรา ๘๙/๒ ถ้าการกระทาความผิดตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๘๙/๑ เป็นความผิดต่อเนื่องผู้กระทา
ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินห้าพันบาท หรือไม่เกินสองเท่าของค่าใช้จ่ายที่ใช้สาหรับการโฆษณานั้น ตลอด
ระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
(๗๕) มาตรา ๙๐ ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๙
หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๗๖) มาตรา ๙๑ ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ หรือยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๒ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่ง
หมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๗๗)มาตรา ๙๒ ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทาความผิดดังกล่าวมานั้นเป็นพืชกระท่อม ผู้นั้นต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท
(๗๘)มาตรา ๙๒/๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่ง
ตามมาตรา ๕๘/๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
(๗๙)มาตรา ๙๓ ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กาลังประทุษร้าย ใช้อานาจครอบงาผิดคลองธรรม หรือใช้วิธี
ข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้ง
แต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
ถ้าได้กระทาโดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระทาความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นการกระทาต่อหญิงหรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ
เป็นการกระทาเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทาผิดทางอาญา หรือเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในการกระทา
ความผิดทางอาญา ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปีถึงจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สามแสนบาท
ถึงห้าล้านบาท

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทาความผิดตามวรรคสามเป็นมอร์ฟีนหรือโคคาอีน ผู้กระทาต้อง
ระวางโทษเพิ่มขึ้นอีกกึง่ หนึ่ง และถ้าเป็นการกระทาต่อหญิงหรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้กระทาต้อง
ระวางโทษจาคุก
__________________________
(๗๓) ? (๗๔) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๕
(๗๕) ? (๗๖) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๖ และให้
ใช้ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๗๗) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๗ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๗๘) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๘
(๗๙) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๙ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท
ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทาความผิดตามวรรคสามเป็นเฮโรอีน ผู้กระทาต้องระวางโทษเป็น
สองเท่า และถ้าเป็นการกระทาต่อหญิงหรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้กระทาต้องระวางโทษประหาร
ชีวิต
(๘๐) มาตรา ๙๓/๑ ผู้ใดยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ หรือยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๒ โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๘๑) มาตรา ๙๓/๒ ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กาลังประทุษร้าย ใช้อานาจครอบงาผิดคลองธรรมหรือใช้
วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อื่นกระทาความผิดฐานผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย ครอบครองเพื่อ
จาหน่าย หรือครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้สาหรับ
ความผิดนั้น
(๘๒) มาตรา ๙๔ ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษ เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย
หรือเสพและจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษตามลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณที่กาหนดในกฎกระทรวง และ
ได้สมัครใจขอเข้ารับการบาบัดรักษาในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจอีกทั้งได้ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบาบัดรักษา
และระเบียบวินัยสาหรับสถานพยาบาลดังกล่าว จนได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
รัฐมนตรีกาหนดแล้ว ให้พ้นจากความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีความผิดที่ได้กระทาไป
ภายหลัง การสมัครใจเข้ารับการบาบัดรักษา
การรับเข้าบาบัดรักษาในสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด

(๘๓)มาตรา ๙๔/๑ ผู้ใดทาการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษเป็นปกติธุระโดยใช้ยาตามกฎหมาย ว่าด้วยยา
วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วย
ยาเสพติดให้โทษ หรือกระทาการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษไม่ว่าโดยวิธีอื่นใด ซึ่งมิได้กระทาใน
สถานพยาบาลตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ี้ ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
(๘๔)มาตรา ๙๕ ทายาท ผู้ครอบครอง หรือผู้จัดการมรดกผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง
พันบาท
__________________________
(๘๐) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๐ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๘๑) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๑
(๘๒) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๒ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๘๓) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๓ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๘๔) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๘๕)มาตรา ๙๖ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท
(๘๖)มาตรา ๙๗ ผู้ใดต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกสาหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ากระทา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่ หรือภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ หาก
ศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจาคุก ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกาหนดสาหรับ
ความผิดครั้งหลัง
(๘๗)มาตรา ๙๘ ผู้ใดต้องโทษตามมาตรา ๙๑ หรือมาตรา ๙๒ เป็นครั้งที่สาม เมื่อพ้นโทษแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยคาสั่งรัฐมนตรีนาไปควบคุมไว้ ณ สถานพยาบาลที่รัฐมนตรีประกาศจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ และให้
ทาการบาบัดรักษาจนกว่าจะได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีกาหนดว่าเป็นผู้
ได้รับการบาบัดรักษาครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อควบคุมการบาบัดรักษาและระเบียบวินัยสาหรับ
สถานพยาบาลดังกล่าวด้วย
(๘๘)มาตรา ๙๙ ผู้ใดหลบหนีไปในระหว่างที่ถูกควบคุมไว้ ณ สถานพยาบาลตามมาตรา ๙๘ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๘๙)มาตรา ๑๐๐ กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือข้าราชการ หรือพนักงาน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐผู้ใดผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งยาเสพ
ติดให้โทษ หรือสนับสนุนในการกระทาดังกล่าว อันเป็นการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวาง
โทษเป็นสามเท่าของโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น (๙๐)มาตรา ๑๐๐/๑ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ที่มีโทษจาคุกและปรับ ให้ศาลลงโทษจาคุกและปรับด้วยเสมอ โดยคานึงถึงการลงโทษในทางทรัพย์สินเพื่อป้อง

ปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
ถ้าศาลเห็นว่าการกระทาความผิดของผู้ใดเมื่อได้พิเคราะห์ถึงความร้ายแรงของการกระทาความผิด ฐานะของ
ผู้กระทาความผิดและพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว กรณีมีเหตุอันสมควรเป็นการเฉพาะราย ศาลจะ
ลงโทษปรับน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่าที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นก็ได้
(๙๑)มาตรา ๑๐๐/๒ ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทาความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่สาคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ หรือพนักงาน
สอบสวน ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่าที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นก็ได้
(๙๒)มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่มีการยึดยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๓ ตามมาตรา
๔๙(๒) หรือตามกฎหมายอื่น และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล ถ้าไม่มีผู้ใดมาอ้างว่าเป็นเจ้าของภายในกาหนดหก
เดือนนับแต่วันที่ยึด ให้ยาเสพติดให้โทษนั้นตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข
__________________________
(๘๕) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๘๖) มาตรา ๙๗ เป็นบทบัญญัติเพิ่มโทษผู้ที่กระทาความผิดซ้า
(๘๗) มาตรา ๙๘ เป็นบทบัญญัติที่กาหนดให้มีการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษในระบบบังคับรักษา ใน
กรณีที่ผู้นั้นต้องโทษตามคาพิพากษาในความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษซ้าเป็นครั้งที่สามและพ้นโทษแล้ว
(๘๘) และ(๘๙) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๕ และ
ให้ใช้ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๙๐) และ (๙๑) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๖
(๙๒) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๑ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
(๙๓)มาตรา ๑๐๑ ทวิ ในกรณีที่มีการยึดยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือประเภท ๕ ตามมาตรา ๔๙(๒)
หรือตามกฎหมายอื่น ไม่ว่าจะมีการฟ้องคดีต่อศาลหรือไม่ก็ตาม เมื่อได้มีการตรวจพิสูจน์ชนิดและปริมาณแล้ว
ว่าเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทดังกล่าว โดยบันทึกรายงานการตรวจพิสูจน์ไว้ ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือ
ผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทาลายหรือนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนด
(๙๔) มาตรา ๑๐๒ บรรดายาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ หรือประเภท ๕ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ยานพาหนะ หรือวัตถุอื่นซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้น
(๙๕) มาตรา ๑๐๒ ทวิ ในกรณีที่มีการฟ้องคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ หรือในประเภท
๒ ต่อศาล และไม่ได้มีการโต้แย้งเรื่องประเภท จานวน หรือน้าหนักของยาเสพติดให้โทษ ถ้าศาลชั้นต้นมีคา
พิพากษาหรือคาสั่งให้ริบยาเสพติดให้โทษดังกล่าวตามมาตรา ๑๐๒ หรือตามกฎหมายอื่น และไม่มีคาเสนอว่า
ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทาความผิดภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคา
พิพากษาหรือคาสั่งให้ริบยาเสพติดให้โทษนั้น ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
ทาลายหรือนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด

บทเฉพาะกาล(๙๖)
(๙๗)มาตรา ๑๐๓ ในขณะที่ยังไม่มีประกาศระบุชื่อยาเสพติดให้โทษตามมาตรา ๘(๑) แห่งพระราชบัญญัตินี้ให้
(๑) เฮโรอีน หรือเกลือของเฮโรอีน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นยาเสพ
ติดให้โทษในประเภท ๑
(๒) ยาเสพติดให้โทษที่มีชื่อในบัญชีท้ายกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้ เป็นยาเสพ
ติดให้โทษในประเภท ๒
(ก) ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พระพุทธศักราช ๒๔๖๕
(ข) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกาหนดรายชื่อยาเสพติดให้โทษเพิ่มเติมออกตาม
__________________________
(๙๓) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๒
(๙๔) นอกเหนือจากทรัพย์สินที่เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ หรือวัตถุอื่น ซึง่ บุคคลได้ใช้ในการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ จะถูกร้องขอให้ริบตามมาตรา ๑๐๒ นี้แล้ว ยังอาจถูกร้องขอให้ริบตาม
มาตรา ๓๐ แห่ง พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็ได้
โดยผลจะแตกต่างกันคือ หากมีการร้องขอให้ริบตามมาตรา ๑๐๒ นี้ ทรัพย์สินจะตกเป็นของแผ่นดิน แต่หากมี
การร้องขอให้ริบตามมาตรา ๓๐ แห่ง พ.ร.บ. มาตรการฯ ทรัพย์สินจะตกเป็นของกองทุนป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
(๙๕) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓ ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๑ ก ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
(๙๖) มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖ สิ้นสภาพบังคับในทางกฎหมายแล้ว เนื่องจากได้ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้และพ้นระยะเวลาที่กาหนดไว้ในบทเฉพาะกาลนี้แล้ว
(๙๗) รายชื่อและประเภทของยาเสพติดให้โทษ เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๒๒) และประกาศฉบับอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง
ความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ ฉบับลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ฉบับลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ฉบับลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.
๒๕๑๔ ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ และฉบับลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
(๓) อาเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด์ (Acetyl Chloride) เป็นยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๔
(๔) กัญชา ตามพระราชบัญญัติกัญชา พุทธศักราช ๒๔๗๗ และพืชกระท่อมตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อม
พุทธศักราช ๒๔๘๖ เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕

มาตรา ๑๐๔ ให้ยายกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือ นาเข้าซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ดังกล่าวในวรรคหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยยา ยื่นคาขอรับใบอนุญาตผลิต
จาหน่าย หรือนาเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๒๐ และในกรณีผู้ผลิตหรือผู้นาเข้า ให้ยื่นคา
ขอขึ้นทะเบียนตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๔๓ ภายในกาหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตและคาขอขึ้นทะเบียนตารับยาดังกล่าวแล้ว
ให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินกิจการไปพลางก่อนได้ แต่ถ้าผู้อนุญาตมีคาสั่งเป็นหนังสือไม่ออกใบอนุญาตให้ หรือผู้นั้นไม่
มายื่นคาขอรับใบอนุญาตผลิต จาหน่าย หรือนาเข้า และขอขึ้นทะเบียนตารับยาภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ให้เป็นอันหมดสิทธิตามมาตรานี้นับแต่ทราบคาสั่งหรือวันที่พ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แล้วแต่กรณี และให้นาความในมาตรา ๕๕ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตนายายกเว้นในราชอาณาจักร ตามแบบ ย.ส.๙ ท้ายกฎกระทรวงมหาดไทย
ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช ๒๔๖๕ ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ นายายกเว้นเข้าในราชอาณาจักรได้ตาม
ใบอนุญาตดังกล่าว แต่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๔ ด้วย
มาตรา ๑๐๖ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อ มี และจ่ายยาเสพติดให้โทษ หรือใบอนุญาตพิเศษให้ซื้อ มี และจ่ายยา
เสพติดให้โทษเพิ่มขึ้นกว่าจานวนที่กาหนดไว้ ตามความในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง ดาเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตนั้น
สิ้นอายุ และถ้าประสงค์จะดาเนินกิจการต่อไป ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาต
เดิมจะสิ้นอายุ แต่ถ้าผู้อนุญาตมีคาสั่งเป็นหนังสือไม่ออกใบอนุญาตให้ ผู้นั้นไม่มีสิทธิดาเนินกิจการนับแต่วันที่
ทราบคาสั่งเป็นต้นไป และให้นาความในมาตรา ๕๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ส.โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี
อัตราค่าธรรมเนียม(๙๘)
(๑) ใบอนุญาตให้ผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตให้นาเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตให้ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๕) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึง่ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๖) ใบอนุญาตจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๗) ใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท
(๘) ใบอนุญาตนาเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท
(๙) ใบอนุญาตส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๑๐) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึง่ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๑๑) ใบอนุญาตนาเข้าหรือส่งออกแต่ละครั้งซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๑๒) ใบอนุญาตจาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึง่ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ เกินปริมาณที่รัฐมนตรี

กาหนดตามมาตรา ๖๐ ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๑๓) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(๑๔) ใบอนุญาตโฆษณาเพื่อการค้าซึ่งยาเสพติดให้โทษตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๘/๑ ฉบับละ ๓,๐๐๐
บาท
(๑๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๑๖) ใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๑๗) การอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนตามมาตรา ๔๔ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๑๘) การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับยาเสพติดให้โทษ ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม
สาหรับใบอนุญาตหรือใบสาคัญนั้น
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ใช้บังคับมานานแล้ว และมีบทบัญญัติที่ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย
สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้การปราบปรามและควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยยาเสพติดให้โทษซึ่ง
ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
__________________________
(๙๘) อัตราค่าธรรมเนียมเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๗ และ
ให้ใช้ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน
หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ที่
กองนิติการ
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (662) 245-9087 โทรสาร (662) 245-9413
หรือสานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ที่ http://www.krisdika.go.th

