
 

พระราชบัญญัติ  
ยาเสพติดให้โทษ  

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
__________________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ปร.  
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒  

เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า  

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย (๑) 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบญัญัติ
แห่งชาติ ท าหน้าท่ีรัฐสภา ดังต่อไปนี้  

 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒”  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒) 

__________________________ 
 
(๑) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนท่ี  
๑๑๑ ก ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม ๑๑๙ ตอนท่ี ๙๖ ก ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ 
(๒) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนท่ี ๖๓ ก ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๒๒ 



(๓) มาตรา ๓ ให้ยกเลิก  
(๑) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช ๒๔๖๕ 
(๒) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙  
(๓) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๔) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔  
(๕) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๖) พระราชบัญญัติกัญชา พุทธศักราช ๒๔๘๖  
(๗) พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี ้ 
(๔) “ยาเสพติดให้โทษ” หมายความว่า สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดย 
รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้ว ท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ เช่น 
ต้องเพิ่มขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง
อยู่ตลอดเวลา และสุขภาพโดยท่ัวไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชท่ีเป็นหรือให้
ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ 
ดังกล่าวด้วย ท้ังนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
(๕)แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจ าบ้าน บางต ารับตามกฎหมายว่าด้วยยาท่ีมียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ 
“ผลิต” หมายความว่า เพาะ ปลูก ท า ผสม ปรุง แปรสภาพ เปล่ียนรูป สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และให้
หมายความรวมถึงการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุด้วย  
“จ าหน่าย” หมายความว่า ขาย จ่ายแจก แลกเปล่ียน ให้  
“น าเข้า” หมายความว่า น าหรือส่ังเข้ามาในราชอาณาจักร  
“ส่งออก” หมายความว่า น าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร 

__________________________ 
 
(๓) พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 

1. พระราชบัญญัติฝ่ิน พุทธศักราช ๒๔๗๒  
2. พระราชบัญญัติฝ่ิน แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖  
3. พระราชบัญญัติฝ่ิน แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘  
4. พระราชบัญญัติฝ่ิน (ฉบับท่ี ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๑  
5. พระราชบัญญัติฝ่ิน (ฉบับท่ี ๕) พุทธศักราช ๒๔๘๕  
6. พระราชบัญญัติฝ่ิน (ฉบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๔๙๔  
7. พระราชบัญญัติฝ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พุทธศักราช ๒๕๐๒  
8. พระราชบัญญัติฝ่ิน (ฉบับท่ี ๘) พุทธศักราช ๒๕๐๓  

(หมายเหตุ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒ ตอนท่ี 
๑๕๔  
ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๘) 
(๔) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔ และให้ใช้ข้อความ



ท่ีพิมพ์นี้ไว้แทน 
(๕) ดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่องระบุช่ือและประเภทยาเสพติดให้โทษ 
ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๑๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ฉบับ ๑๕๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ฉบับ ๑๕๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒)  
และฉบับ ๑๗๐ (พ.ศ. ๒๕๔๔) 
(หมายเหตุ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๓๕) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
๑๑๓ ตอนพิเศษ ๒๓ง  
ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๙) 

(๖) “เสพ” หมายความว่า การรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด  
(๗)“ติดยาเสพติดให้โทษ” หมายความว่า เสพเป็นประจ าติดต่อกันและตกอยู่สภาพที่จ าเป็นต้องพึ่งยาเสพติด
ให้โทษ โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ 
(๘) “หน่วยการใช้” หมายความว่า เม็ด ซอง ขวด หรือหน่วยอย่างอื่นท่ีท าขึ้นโดยปกติส าหรับการใช้เสพหนึ่ง
ครั้ง  
(๙) “การบ าบัดรักษา” หมายความว่าการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ซึ่งรวมตลอดถึงการฟื้นฟู
สมรรถภาพและการติดตามผลการบ าบัดรักษาด้วย 
(๑๐)“สถานพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานพักฟื้น หรือสถานท่ีอื่นใดเฉพาะท่ี
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นสถานท่ีท าการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ  
(๑๑)“เภสัชกร” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม 
“ต ารับยา” หมายความว่า สูตรของส่ิงปรุงไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดท่ีมียาเสพติดให้โทษรวมอยู่ด้วย ท้ังนี้ รวมท้ัง
ยาเสพติดให้โทษท่ีมีลักษณะเป็นวัตถุส าเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่งพร้อมท่ีน าไปใช้แก่คนหรือสัตว์ได้ ( 
๑๒)“ข้อความ” หมายความรวมถึงการกระท าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมาย
หรือการกระท าอย่างใดๆ ท่ีท าให้บุคคลท่ัวไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 
(๑๓) “โฆษณา” หมายความรวมถึงกระท าการไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อ
ประโยชน์ในทางการค้า แต่ไม่หมายความรวมถึงเอกสารทางวิชาการหรือต าราท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน  
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัตินี้  
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
“รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ 
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข แต่ให้
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รายงานการรับ การจ่าย การเก็บรักษา และ
วิธีการปฏิบัติอย่าง  

 
(๖) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๓ และให้ใช้ข้อความ
ท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน  



(หมายเหตุ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 
๑๐๔ ตอนท่ี ๒๖๙ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๐) 
(๗) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔ 
(๘) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓  
(๙) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔ 
(๑๐) และ (๑๑) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔ และ
ให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๑๒)และ (๑๓) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕ 

 
อื่นท่ีเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดให้โทษให้คณะกรรมการทราบทุกหกเดือน แล้วให้ คณะกรรมการเสนอ 
พร้อมกับให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อส่ังการต่อไป  
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจแต่งต้ัง
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอื่น กับออกประกาศ ท้ังนี้เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
มาตรา ๗ ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ  
(๑) ประเภท ๑ ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin) 
(๒) ประเภท ๒ ยาเสพติดให้โทษท่ัวไป เช่น มอร์ฟีน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine) โคเดอีน (Codeine) 
ฝ่ินยา (Medicinal Opium) (๑๔)  
(๑๕)(๓) ประเภท ๓ ยาเสพติดให้โทษท่ีมีลักษณะเป็นต้นต ารับยาและมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ผสมอยู่
ด้วย ตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  
(๔) ประเภท ๔ สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เช่น อาเซติค แอนไฮไดรด์ 
(Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด์ (Acetyl Chloride)  
(๕) ประเภท ๕ ยาเสพติดให้โทษท่ีมิได้เข้าอยู่ในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เช่น กัญชา พืชกระท่อม(๑๖) ท้ังนี้ 
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศระบุช่ือยาเสพติดให้โทษตามมาตรา ๘(๑)  
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ค าว่า ฝ่ินยา (Medicinal Opium) หมายถึง ฝ่ินท่ีได้ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งโดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อใช้ในทางยา  
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
(๑) ระบุช่ือยาเสพติดให้โทษว่า ยาเสพติดให้โทษช่ือใดอยู่ในประเภทใดตามมาตรา ๗ (๑๗)  
(๒) เพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงช่ือหรือประเภทยาเสพติดให้โทษตาม (๑)  
(๓) ก าหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ ส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่นของยาเสพติดให้
โทษ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษ(๑๘)  

(๔) ก าหนดจ านวนและจ านวนเพิ่มเติมซึ่งยาเสพติดให้โทษท่ีจะต้องใช้ในการแพทย์ และทางวิทยาศาสตร์ทั่ว
ราชอาณาจักรประจ าปี  

__________________________ 
 



(๑๔) ฝ่ินซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ หมายถึง ฝ่ินดิบ ฝ่ินสุก หรือมูลฝ่ิน (ดูบัญชีท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑๓๕  
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ ล าดับท่ี ๑๐๐) 
(๑๕) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๕ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๑๖) พืชฝ่ินและพืชเห็ดขี้ควาย เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (ดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 
๑๓๕) (พ.ศ. ๒๕๓๙) ยาเสพติดให้ 
โทษประเภท ๕ ล าดับท่ี ๓ และล าดับท่ี ๔) 
(๑๗) ดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง ระบุช่ือและประเภทยาเสพติดให้โทษ 
ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๑๘) ดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๖๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ
ส่วนประกอบคุณภาพความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่นของยาเสพติดให้โทษ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษา
ยาเสพติดให้โทษ 

 
(๑๙)(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษท่ีผู้อนุญาตจะอนุญาตให้ผลิต 
น าเข้า จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองได้  
(๒๐)(๖) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๗(๓)  
(๗) จัดต้ังสถานพยาบาล  
(๘) ก าหนดระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบ าบัดรักษาและระเบียบวินัยส าหรับสถานพยาบาล  

หมวด ๑  
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ  

มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ” ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย์หรือผู้แทน อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือผู้แทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้แทน อธิบดีกรมต ารวจหรือผู้แทน อธิบดีกรม
อัยการหรือผู้แทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทน เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผู้แทน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่
เกินเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นกรรมการ และให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และหัวหน้ากองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  
มาตรา ๑๐ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้  
มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ เมื่อ 

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก 



(๓) รัฐมนตรีให้ออก  
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือ 
(๗) ถูกส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญาตวิชาชีพเวชกรรม  
เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งต้ังผู้อื่นเป็นกรรมการแทนได้ 
ในกรณีท่ีมีการแต่งต้ังกรรมการในระหว่างท่ีกรรมการซึ่งแต่งต้ังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่งไม่ว่าจะเป็นการ
แต่งต้ังเพิ่มข้ึนหรือแต่งต้ังซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งแต่งต้ัง
ไว้แล้ว 

 
มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการ
ท้ังหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม  

__________________________ 
 
(๑๙) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้แทน 
(๒๐) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๖ 

 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก  
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด  
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี  
(๑) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีตามมาตรา ๕  
(๒) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๘  
(๓) ให้ความเห็นชอบต่อผู้อนุญาตในการส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต  
(๔) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการก าหนดต าแหน่งและระดับของพนกังานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้ 
(๕) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรี เพื่อวางระเบียบปฏิบัติราชการในการประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกระทรวง ทบวง กรมอื่น  
(๖) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการอนุญาตให้ผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยา
เสพติดให้โทษในประเภท ๔ และประเภท ๕  
(๒๑) (๗) ปฏิบัติการอื่นตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอ านาจและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการหรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย  
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการอาจต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามท่ีคณะกรรมการจะ



มอบหมายก็ได้  
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้น ามาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

หมวด ๒  
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ  

(๒๒)มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๑ เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนญุาตเฉพาะในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
การผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ตามปริมาณดังต่อไปนี ้ให้ถือ
ว่าเป็นการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย(๒๓) 
(๑) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมข้ึน
ไป(๒๔)หรือมียาเสพติดท่ีมีสารดังกล่าวผสมอยู่จ านวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ าหนักสุทธิตั้งแต่สาม
ร้อยมิลลิกรัมข้ึนไป 

__________________________ 
 
(๒๑) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๗ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๒๒) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๘ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๒๓) มาตรา ๑๕ วรรคสาม เป็นบทสันนิษฐานเด็ดขาดซึ่งจะน าสืบหักล้างไม่ได้ ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้น 
(๒๔) โดยการวิเคราะห์หาปริมาณความบริสุทธิ์ ตามหลักวิชาการทางเคมี 

 
(๒) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัม
ขึ้นไป(๒๕)หรือมียาเสพติดท่ีมีสารดังกล่าวผสมอยู่จ านวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ าหนักสุทธิตั้งแต่
หนึ่งจุดห้ากรัมข้ึนไป  
(๓) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ นอกจาก (๑) และ (๒) มีปริมาณค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ สามกรัมข้ึน
ไป (๒๖) 
 
(๒๗ )มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ เว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  
การพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขออนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจ วิเคราะห ์หรือ
ประเมินเอกสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศใน ราชกิจจา
นุเบกษา  



มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ เว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญาต  
การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ไว้ในครอบครองค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ต้ังแต่หนึ่งร้อยกรัมข้ึนไป ให้ถือ
ว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย(๒๘) 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนด ใน
กฎกระทรวง  
มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๗ ไม่ใช้บังคับแก่  
(๑) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ไว้ในครอบครองไม่เกินจ านวนท่ีจ าเป็นส าหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว 
โดยมีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ  
แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา 
(๒) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ไว้ในครอบครองไม่เกินจ านวนท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ประจ าในการปฐม
พยาบาล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบินหรือยานพาหนะอืน่ใดท่ีใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่าง
ประเทศท่ีไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร แต่ถ้ายานพาหนะดังกล่าวจดทะเบียนในราชอาณาจักร ให้ยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗  
มาตรา ๑๙ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึง่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ได้
เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตเป็น 
(๑) กระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมท้ังกรงุเทพมหานคร สภากาชาดไทย หรือองค์การ
เภสัชกรรม  
(๒) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ หรือ 

__________________________ 
 
(๒๕) และ (๒๖) เช่นเดียวกันกับ (๒๔)  
(๒๗) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๘ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๒๘) เช่นเดียวกันกับ (๒๓) และ(๒๔) 

 
(๒๙)(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหนึ่ง และ  
(ก) มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย  
(ข) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุ
ท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายว่าด้วยยา  
(ค) ไม่อยู่ระหว่างถูกส่ังพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
ช้ันหนึ่งหรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  
(ง) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
(จ) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  



ในการพิจารณาอนุญาตแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตจะต้องค านึงถึงความจ าเป็นในการมีไว้เพือ่จ าหน่าย
หรือมีไว้ในครอบครอง ในการนี้ผู้อนุญาตจะก าหนดเงื่อนไขตามท่ีเห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้  
(๓๐) มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้
โทษในประเภท ๓ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต  
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่  
(๑) การจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายเฉพาะผู้ป่วยซึ่งตนให้การ
รักษา 
(๒) การจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีผู้ประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ช้ันหนึ่งจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายเฉพาะสัตว์ท่ีตนบ าบัด ท้ังนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหนึ่ง ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดในมาตรา ๑๙ 
(๓) การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  
การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ เกินจ านวนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย 
มาตรา ๒๑ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิต จ าหน่าย น าเข้า หรือส่งออกซึง่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ 
ได้ เมื่อปรากฏว่า ผู้ขออนุญาต  
(๑) ได้รับอนญุาตให้ผลิต ขาย หรือน าหรือส่ังเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา 
และ 
(๒) มีเภสัชกรอยู่ประจ าตลอดเวลาท าการ  
ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษดังกล่าวที่ตนผลิต
หรือ  

__________________________ 
 
(๒๙) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๓๐) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

 
น าเข้าได้โดยไม่ต้องรับอนุญาตจ าหน่ายอีก 
มาตรา ๒๒ ในการน าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ของผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ 
แต่ละครั้งต้องได้รับใบอนุญาตทุกครั้งท่ีน าเข้าหรือส่งออกจากผู้อนุญาตด้วย  
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ของปีท่ีออก 
ใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอ



แล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะส่ังไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น  
ถ้าผู้รับอนุญาตไม่ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้อนุญาตส่ังไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามความในวรรคหนึ่ง 
บรรดายาเสพติดให้โทษท่ีผู้รับอนุญาตหรือผู้ขอต่อใบอนุญาตมีอยู่ในครอบครองให้ตกเป็นของกระทรวง 
สาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขให้ค่าตอบแทนตามท่ีเห็นสมควร  
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
มาตรา ๒๔ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๒ ให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของ ผู้รับอนุญาตด้วย  
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า การกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตท่ีได้กระท าไปตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นการกระท าของผู้รับอนุญาตด้วย 
มาตรา ๒๕ ผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยาและ
กฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีก  
มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 
๔ หรือในประเภท ๕ เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนญุาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นรายๆ ไป  
การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ ไว้ในครอบครองมีปริมาณต้ังแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป ให้
ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย  
การขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๓๑) มาตรา ๒๖/๑ ปริมาณยาเสพติดให้โทษท่ีจะอนุญาตได้ตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามมาตรา ๘(๕)  

หมวด ๓  
หน้าที่ของผู้รับอนุญาต  

มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ นอกสถานท่ีท่ีระบุไว้
ในใบอนุญาต 
มาตรา ๒๘ ให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) จัดเก็บรักษายาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ไว้เป็นสัดส่วนในท่ีเก็บซึ่งมั่นคง แข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้ หรือ
เครื่องป้องกันอย่างอืน่ท่ีมีสภาพเท่าเทียมกัน 
(๒) ในกรณีท่ียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ถูกโจรกรรมหรือสูญหาย หรือถูกท าลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้
อนุญาตทราบโดยมิชักช้า  

__________________________ 
 
(๓๑) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๑ 

 
มาตรา ๒๙ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีผลิต แสดงว่าเป็นสถานท่ีผลิตยาเสพติด ให้โทษ ลักษณะ
และขนาดของป้ายและข้อความท่ีแสดงในป้าย ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๒) จัดให้มีการวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีผลิตขึ้นก่อนน าออกจากสถานท่ีผลิต โดยต้องมีการ
วิเคราะห์ทุกครั้ง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งต้องเก็บรักษาไวไ้ม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันวิเคราะห์  



(๓) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือค าเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ท่ี
ภาชนะหรือท่ีหีบห่อบรรจุยาเสพติดในประเภท ๓ ท่ีผลิตขึ้น ท้ังนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๔) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ซึ่งใช้เพื่อการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ต้องเก็บรักษาไว้ให้เป็น
สัดส่วนในท่ีเก็บซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้หรือเครื่องป้องกันอย่างอืน่ท่ีมีสภาพเท่าเทียมกัน  
(๕) ในกรณีท่ียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ตาม (๔) ถูกโจรกรรมหรือสูญหาย หรือถูกท าลาย ต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า  
มาตรา ๓๐ ให้ผู้รับอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีท าการของผู้รับอนุญาต แสดงว่าเป็นสถานท่ีน าเข้าหรือ
ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความท่ีแสดงในป้าย ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๒) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตแหล่งเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๓ ท่ีน าเข้าหรือส่งออก  
(๓) จัดให้มีฉลากท่ีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓  
(๔) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือค าเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ท่ี
ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีน าเข้าหรือส่งออก ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๑ ให้ผู้รับอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีจ าหน่ายแสดงว่าเป็นสถานท่ีจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๓ ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความท่ีแสดงในป้าย ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๒) จัดให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ เป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น  
(๓) ดูแลให้มีฉลาก เอกสารก ากับ ค าเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ มิให้ช ารุด
บกพร่อง 
มาตรา ๓๒ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีผลิต แสดงว่าเป็นสถานท่ีผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 
๔ ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความท่ีแสดงในป้าย ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๒) จัดให้มีการวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ท่ีผลิตขึ้นก่อนน าออกจากสถานท่ีผลิต โดยต้องมีการ
วิเคราะห์ทุกครั้ง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งต้องเก็บรักษาไมน่้อยกว่าสามปีนับแต่วันวิเคราะห์  
(๓) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือค าเตือนหรือข้อควรระวังการใช้ท่ี
ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ท่ีผลิตขึ้น ท้ังนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๔) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ซึ่งผลิตขึ้น ต้องเก็บรักษาไว้ให้เป็นสัดส่วนในท่ีเก็บซึ่งมั่นคง แข็งแรง และมี
กุญแจใส่ไว้ หรือเครื่องป้องกันอย่างอื่นท่ีมีสภาพเท่าเทียมกัน  
(๕) ในกรณีท่ียาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้
ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า  
มาตรา ๓๓ ให้ผู้รับอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีท าการของผู้รับอนุญาตแสดงว่าเป็นสถานท่ีน าเข้าหรือ
ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความท่ีแสดงในป้าย ให้เป็นไป



ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๒) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตแหล่งเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๔ ท่ีน าเข้าหรือส่งออก  
(๓) จัดให้มีฉลากท่ีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือค าเตือน หรือข้อควรระวังการ
ใช้ท่ีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ท่ีน าเข้าหรือส่งออก ท้ังนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๔) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ท่ีน าเข้าหรือส่งออก ต้องเก็บรักษาไว้ให้เป็นสัดส่วนในท่ีเก็บซึ่งมั่นคง 
แข็งแรง และมีกุญแจใส่ไว้ หรือเครื่องป้องกันอย่างอื่นท่ีมีสภาพเท่าเทียมกัน  
(๕) ในกรณีท่ียาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้
อนุญาตทราบโดยมิชักช้า  
มาตรา ๓๔ ให้ผู้รับอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีจ าหน่าย แสดงว่าเป็นสถานท่ีผลิตยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความท่ีแสดงในป้าย ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๒) จัดให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ เป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอื่น  
(๓) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับ ค าเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ท่ีภาชนะ
หรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ มิให้ช ารุดบกพร่อง  
(๔) ในกรณีท่ียาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้
อนุญาตทราบโดยมิชักช้า 
มาตรา ๓๕ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือลบเลือนในสาระส าคัญ ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาต 
และยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือลบเลือน  
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง  

หมวด ๔  
หน้าที่ของเภสัชกร  

มาตรา ๓๖ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าท่ีควบคุมการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) ควบคุมการผลิตให้เป็นไปไปตามพระราชบัญญัตินี้  
(๒) ควบคุมให้มีฉลากเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๒๙ (๓)  
(๓) ควบคุมการบรรจุ และการปิดฉลากท่ีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี ้ 
(๔) ควบคุมการจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ให้เป็นไปตามมาตรา ๓๑  
(๕) ต้องอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปิดท าการ  
มาตรา ๓๗ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าท่ีควบคุมการจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) ควบคุมการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๓๑ (๒)  
(๒) ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ (๓)  
(๓) ควบคุมการจ าหน่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
(๔) ต้องอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปิดท าการ  
มาตรา ๓๘ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าท่ีควบคุมการน าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี ้ 



(๑) ควบคุมยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีน าเข้าหรือส่งออกให้ถูกต้องตามต ารับยาท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้  
(๒) ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา ๓๐(๓) และ (๔)  
(๓) ควบคุมการจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ให้เป็นไปตามมาตรา ๓๑  
(๔) ต้องอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปิดท าการ  

หมวด ๕  
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓  

ปลอม ผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ  

มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จ าหน่าย น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ดังต่อไปนี ้ 
(๑) ยาปลอมตามมาตรา ๔๐  
(๒) ยาผิดมาตรฐานตามมาตรา ๔๑  
(๓) ยาเส่ือมคุณภาพตามมาตรา ๔๒  
(๔) ยาท่ีต้องขึ้นทะเบียนต ารับยาแต่มิได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาตามมาตรา ๔๓  
มาตรา ๔๐ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือส่ิงต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นยาปลอม  
(๑) ยาหรือส่ิงท่ีท าขึ้นโดยแสดงไม่ว่าด้วยประการใดๆ ว่าเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓  
โดยความจริงมิได้มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ อยู่ด้วย  
(๒) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีแสดงช่ือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษอื่นหรือแสดงเดือน  
ปี ท่ียาเสพติดให้โทษส้ินอายุเกินความจริง  
(๓) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีแสดงช่ือหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือท่ีต้ังของสถานท่ีผลิต ซึ่งมิใช่
ความจริง  
(๔) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือยาเสพติดให้โทษตามท่ีระบุช่ือไว้ในประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา 
๘(๑) หรือตามต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้ซึ่งท้ังนี้มิใช่เป็นความจริง  
(๕) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานถึงขนาดสารออกฤทธิ์  
ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบของปริมาณท่ีก าหนดไว้จากเกณฑ์ต่ าสุดหรือสูงสุด ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของ  
รัฐมนตรี ตามมาตรา ๘(๓) หรือตามท่ีก าหนดไว้ในต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีได้ขึ้นทะเบียนต ารับ  
ยาไว้ (๓๒)  
มาตรา ๔๑ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษผิดมาตรฐาน  
(๑) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกว่า
ปริมาณท่ีก าหนดไว้จากเกณฑ์ต่ าสุดหรือสูงสุดตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๘(๓) หรือ
ตามท่ีก าหนดไว้ในต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้แต่ไม่ถึงร้อยละสิบ  
(๒) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นซึ่งมีความส าคัญต่อคุณภาพ
ของสารออกฤทธิ์ผิดไปจากเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๘(๓) หรือตามท่ีก าหนดไว้ใน
ต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้  
มาตรา ๔๒ ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษเส่ือมคุณภาพ  
(๑) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีส้ินอายุตามท่ีแสดงไว้ในฉลากซึ่งขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้  
(๒) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีแปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับยาปลอมตามมาตรา ๔๐ หรือยาเสพ
ติดให้โทษผิดมาตรฐานตามมาตรา ๔๑ (๓๓)  



หมวด ๖  
การข้ึนทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ 

 
(๓๔) มาตรา ๔๓ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ จะผลิตหรือน าเข้าซึ่งยาเสพ
ติดให้โทษดังกล่าว ต้องน าต ารับยาเสพติดให้โทษนั้นมาขอข้ึนทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีก่อน และเมื่อได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษแล้ว จึงผลิตหรือน าเข้าซึ่งยาเสพ
ติดให้โทษนั้นได้ 
การขอข้ึนทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ และการออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติด
ให้โทษดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๓๕) การพิจารณาออกใบส าคัญตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอข้ึนทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษเป็นผู้รับผิดชอบช าระ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์หรือประเมินเอกสารทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๓๖) มาตรา ๔๔ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ เมื่อได้รับใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียน  

__________________________ 
 
(๓๒) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีผลิตไม่ถูกต้องตามมาตรฐานถึงขนาดสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกว่า
ปริมาณท่ีก าหนดถือว่าเป็นยาปลอม ตามมาตรา ๔๐(๕) แต่หากผลิตไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยสารออกฤทธิ์
ขาดหรือเกินไม่ถึงร้อยละสิบถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษผิดตามมาตรฐานตามมาตรา ๔๑(๑) 
(๓๓) เป็นกรณียาเสพติดให้โทษประเภท ๓ ท่ีผลิตขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานแต่แรก หากเราแปรสภาพใน
ภายหลังจนมีลักษณะเช่นเดียวกันกับยาปลอมหรือยาเสพติดให้โทษผิดมาตรฐาน 
(๓๔) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๘ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๓๕) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๒ 
(๓๖) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๘ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

 
ต ารับยาเสพติดให้โทษตามมาตรา ๔๓ แล้ว จะแก้ไขรายการทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ 
ดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อนุญาต 
การขอแก้ไขรายการและการอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๕ ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันท่ีออก
ใบส าคัญ ถ้าผู้รับใบส าคัญประสงค์จะขอต่ออายุใบส าคัญ จะต้องยื่นค าขอก่อนใบส าคัญส้ินอายุ และเมื่อได้ยื่น
ค าขอแล้ว จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะส่ังไม่อนญุาตให้ต่ออายุใบส าคัญนั้น 
การขอต่ออายุใบส าคัญและการต่ออายุใบส าคัญขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



มาตรา ๔๖ เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ใด ท่ีได้ใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนไว้แล้ว ต่อมาปรากฏว่าไม่มีสรรพคุณตามท่ีขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้ หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ หรือมี
เหตุผลอันไม่สมควรท่ีจะอนุญาตให้ต่อไป ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีมีอ านาจ ส่ังเพิก
ถอนทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ นั้นได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ค าส่ังของรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด 
มาตรา ๔๗ ในกรณีใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ สูญหายหรือถูกท าลาย หรือ
ลบเลือนในสาระส าคัญ ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาตและยื่นค าขอรับใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับ
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือลบเลือน 
การขอรับใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ และการออกใบแทนใบส าคัญ
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๗  
การโฆษณา  

(๓๗) มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณายาเสพติดให้โทษ เว้นแต่ 
(๑) เป็นการโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ หรือประเภท ๓ ซึ่งกระท าโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหนึ่ง 
หรือ 
(๒) เป็นฉลากหรือเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ท่ี 
ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔  
โฆษณาตามวรรคหนึ่งท่ีเป็นเอกสาร ภาพ ภาพยนตร์ การบันทึกเสียงหรือภาพต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
ก่อนจึงจะใช้โฆษณาได้ 
 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๓๘) มาตรา ๔๘/๑ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท าการดังกล่าวโดย
ใช้ช่ือของตน หรือช่ือหรือท่ีต้ัง หรือกิจการของสถานพยาบาลของตน หรือคุณวุฒิหรือความสามารถของ ผู้
ประกอบวิชาชีพใน  

__________________________ 
 
(๓๗) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๓ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๓๘) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๔ 

 
สถานพยาบาลของตน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่สถานพยาบาลของรัฐ 
(๓๙) มาตรา ๔๘/๒ ในกรณีท่ีผู้อนุญาตเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๘/๑ 



วรรคสอง หรือมีการใช้ข้อความโฆษณาไม่เป็นไปตามท่ีได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจออก
ค าส่ังอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างท่ีปรากฏในการโฆษณา 
(๓) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีนั้นในการโฆษณา 
(๔) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดท่ีอาจเกิดขึ้น 
ในการออกค าส่ังตาม (๔) ให้ผู้อนุญาตก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณา โดยค านึงถึงประโยชนข์อง
ประชาชนกับความสุจริตใจในการกระท าของผู้ท าการโฆษณา 

 
หมวด ๘  

พนักงานเจ้าหน้าที ่ 

(๔๐) มาตรา ๔๙ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
 
(๑) เข้าไปในสถานท่ีท าการของผู้รับอนุญาตน าเข้าหรือส่งออก สถานท่ีผลิต สถานท่ีจ าหน่าย สถานท่ีเก็บยา
เสพติดให้โทษ หรือสถานท่ีท่ีต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี ้
(๒) เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานท่ีใดๆ เพื่อตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรเช่ือได้ตามสมควรว่ามีทรัพย์สินซึ่งมไีว้
เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระท าความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเช่ือว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมา
ได้ ทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปล่ียนสภาพไปจากเดิม  
(๓) ค้นบุคคลหรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามียาเสพติดให้โทษซุกซ่อนอยู่โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 
(๔) ค้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
(๕) ยึดหรืออายัดยาเสพติดให้โทษท่ีมีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีได้ใช้หรือจะใช้ในการ
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

การใช้อ านาจตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ค้นปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนดแสดง
ความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้นรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
บันทึกเหตุอันควรเช่ือตามสมควร และให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแสดงเอกสารเพื่อแสดงตนและเอกสารที่แสดง
อ านาจในการตรวจค้น รวมท้ังเหตุอันควรเช่ือท่ีท าให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครอง
เคหสถาน สถานท่ีค้น เว้นแต่ไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ท่ีนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ค้นส่งมอบส าเนาเอกสาร
และหนังสือนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวทันทีท่ีกระท าได้ และหากเป็นการ  

__________________________ 
 
(๓๙) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๔ 



(๔๐) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๕ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

 
เข้าค้นในเวลากลางคืนพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นข้าราชการพลเรือนต าแหน่งต้ังแต่
ระดับ ๗ ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจต าแหน่งต้ังแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าซึ่งมียศต้ังแต่พันต ารวจโทขึ้นไป 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีต าแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีได้ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท้ังหมดหรือแต่
บางส่วน หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนด าเนินการ ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ โดยท าเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมายนั้น 
(*) 
ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
ให้รัฐมนตรีจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรานี้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี โดยให้รายงานข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค ปริมาณการปฏิบัติงาน และผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน
โดยละเอียด เพื่อให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานดังกล่าวพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎร
และ วุฒิสภา 
มาตรา ๕๐ ในการปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจ าตัวและเอกสารมอบหมายตามมาตรา 
๔๙ วรรคสอง ต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกครั้ง 
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๕๑ ในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด ๙  
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต  

มาตรา ๕๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือประกาศท่ี
ออกตามพระราชบัญญัตินี ้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้โดยมี
ก าหนดครั้งละไม่เกินหนึง่ร้อยแปดสิบวัน แต่ในกรณีท่ีมีการฟ้องผู้รับใบอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท า ความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี ้ผู้อนุญาตจะส่ังพักใช้ใบอนุญาตไว้รอค าพิพากษาถึงท่ีสุดก็ได้  
ผู้ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีกไม่ได้  
มาตรา ๕๓ ถ้าปรากฏว่าผู้รับอนุญาตผู้ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ หรือกระท าความผิดตามมาตรา ๓๙ ผู้
อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอ านาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไ่ด้จนกว่าจะพ้นสองปนีับแต่
วันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
มาตรา ๕๔ ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ ใน
กรณีไม่พบตัวผู้ถูกส่ังหรือผู้ถูกส่ังไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ปิดค าส่ังไว้ ณ ท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่ายในสถานท่ีซึ่ง
ระบุไว้ในใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้ถูกส่ังได้ทราบค าส่ังนั้นแล้ว ต้ังแต่วันท่ีรับหรือปิดค าส่ัง แล้วแต่กรณ ี
มาตรา ๕๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ียึดยาเสพติดให้โทษท่ีเหลือของผู้ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาต และใบอนุญาตท่ีถูกส่ังพักใช้หรือเพิกถอนนั้น ไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กระทรวงสาธารณสุข  



__________________________ 
 
(*) ๑. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๘๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและ
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
๒. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๘๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องการออกเอกสารมอบหมายให้ไว้
ประจ าตัวพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพ
ติดให้โทษ 

 
หรือในกรณีจ าเป็น จะเก็บรักษาไว้ที่อื่นตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดก็ได้ 
ในกรณีเพิกถอนใบอนุญาต ให้ยาเสพติดให้โทษท่ียึดไว้ตามวรรคหนึ่งตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข 
มาตรา ๕๖ เมื่อพ้นก าหนดการพักใช้ใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีคืนยาเสพติดให้โทษและใบอนุญาตท่ียึด
ไว้ตามมาตรา ๕๕ ให้ผู้รับอนุญาต 

หมวด ๑๐  
มาตรการควบคุมพิเศษ  

มาตรา ๕๗ ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ หรือประเภท ๕ 
มาตรา ๕๘ ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ เว้นแต่การเสพนั้นเป็นการเสพเพื่อการรักษาโรค
ตามค าส่ังของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมท่ี
ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗  
(๔๑) มาตรา ๕๘/๑ ในกรณีจ าเป็นและมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเสพยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในเคหสถาน สถานท่ีใดๆ หรือ
ยานพาหนะ ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ มีอ านาจตรวจ
หรือทดสอบ หรือส่ังให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมียาเสพติดให้โทษดังกล่าวอยู่ใน 
ร่างกายหรือไม ่
พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ต าแหน่งใด ระดับใด หรือช้ัน
ยศใดจะมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีได้ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท้ังหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะต้องได้รับอนุมัติจาก
บุคคลใดก่อนด าเนินการ ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการโดยท า
เอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมายนั้น
(**) วิธีการตรวจหรือการทดสอบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท้ังนี้ ในประกาศดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการเกี่ยวกบัการแสดง
ความบริสุทธิ์ของพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ี และมาตรการ
เกี่ยวกับการห้ามเปิดเผยผลการตรวจหรือทดสอบแก่ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง ในกรณีท่ีปรากฏผลเบ้ืองต้นเป็นท่ี
สงสัยว่ามียาเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกาย จนกว่าจะได้มีการตรวจยืนยันผลเป็นท่ีแน่นอนแล้ว(***) 
มาตรา ๕๙ ให้รัฐมนตรีก าหนดจ านวนยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ท่ีจะต้องใช้ในทางการแพทย์และทาง
วิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจ าปี โดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่ช้ากว่าเดือนมกราคมของแต่ละ
ปี และให้ก าหนดจ านวนเพิ่มเติมได้ในกรณีจ าเป็นโดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเช่นกัน 



__________________________ 
 
(๔๑) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๖ 
(**) ๑. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๘๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
๒. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๑๘๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง การออกเอกสารมอบหมายให้ไว้
ประจ าตัวพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพ
ติดให้โทษ 
(***) ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมียาเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกายหรือไม่ 

 
(๔๒) มาตรา ๖๐ ในกรณีท่ีผู้รับอนุญาตประสงค์ท่ีจะจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๒ เกินปริมาณท่ีก าหนดไว้ตามมาตรา ๘ (๕) ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๘(๕) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๖๑ ในกรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ตาย
ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ ให้ทายาท ผู้ครอบครอง หรือผู้จัดการมรดกแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันท่ีผู้รับอนุญาตตาย และให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจยึดยาเสพติดให้โทษท่ีผู้รับอนุญาตมีเหลือมาเก็บ
รักษาไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ยาเสพติดให้โทษท่ียึดไว้นั้นให้กระทรวง
สาธารณสุขจ่ายค่าตอบแทนตามท่ีเห็นสมควร 
มาตรา ๖๒ ให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๖ จัดให้มีการท าบัญชีรับจ่ายยาเสพติด
ให้โทษและเสนอรายงานต่อเลขาธิการเป็นรายเดือนและรายปี บัญชีดังกล่าวให้เก็บรักษาไว้และพร้อมท่ีจะ
แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ทุกเวลาในขณะเปิดท าการ ท้ังนี ้ภายในห้าปีนับแต่วันท่ีลงรายการครั้งสุดท้ายใน
บัญช ี
บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๖๓ เมื่อได้จัดต้ังสถานพยาบาลส าหรับบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษตามมาตรา ๘(๗) แล้วให้
รัฐมนตรีก าหนดระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบ าบัดรักษา และระเบียบวินัยส าหรับสถานพยาบาลดังกล่าว
ด้วย 

หมวด ๑๑  
การน าผ่านซ่ึงยาเสพติดให้โทษ ( ๔๓) 

มาตรา ๖๔ ในการน าผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ และประเภท ๕ ต้องมี
ใบอนุญาตของเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจของประเทศท่ีส่งออกนั้นมาพร้อมกับยาเสพติดให้โทษ และต้องแสดง
ใบอนุญาตดังกล่าวต่อพนักงานศุลกากร กับต้องยินยอมให้พนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติดให้
โทษนั้นไว้ให้พนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ 
และประเภท ๕ นั้นไว้ในท่ีสมควร จนกว่าผู้ท่ีน าผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษจะน ายาเสพติดให้โทษดังกล่าวออกไป



นอกราชอาณาจักร 
ในกรณีท่ีผู้น าผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ และประเภท ๕ ไม่น า ยาเสพติด
ให้โทษดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักรภายในก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันน าเข้า ให้พนักงานศุลกากร
รายงานให้เลขาธิการทราบ เลขาธิการมีอ านาจออกค าส่ังให้ผู้น าผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษน ายาเสพติดให้โทษ
ดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักรภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันท่ีออกค าส่ัง ในกรณีผู้ได้รับค าส่ังไม่ปฏิบัติ
ตาม ให้ยาเสพติดให้โทษดังกล่าวตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข 

__________________________ 
 
(๔๒) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๗ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๔๓) พ.ร.บ. นี้มิได้บัญญัติค านิยามค าว่า “น าผ่าน” แต่สามารถดูเปรียบเทียบได้จาก พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔ 

 

(๔๔) หมวด ๑๑/๑  
การอุทธรณ์  

(๔๕)มาตรา ๖๔/๑ ในกรณีท่ีผู้ได้รับค าส่ังของผู้อนุญาตตามมาตรา ๔๘/๒ ไม่เห็นด้วยกับค าส่ังดังกล่าว ให้มี
สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ 
(๔๖) มาตรา ๖๔/๒ การอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๔/๑ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการภายในสิบส่ีวันนับแต่วันท่ีผู้
อุทธรณ์ได้รับทราบค าส่ังของผู้อนุญาต 
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
การอุทธรณ์ค าส่ังตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าส่ังของผู้อนุญาต เว้นแต่คณะกรรมการ
จะส่ังเป็นอย่างอื่นเป็นการช่ัวคราวก่อนการวินิจฉยัอุทธรณ์ 
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

หมวด ๑๒  
บทก าหนดโทษ  

(๔๗) มาตรา ๖๕ ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ 
ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท 
ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าเพื่อจ าหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต  
ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุและมีปริมาณค านวณเป็น
สารบริสุทธิ์ หรือมีจ านวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ าหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณท่ีก าหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงสิบห้าปี หรือปรับต้ังแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระท าเพื่อจ าหน่าย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงจ าคุกตลอด
ชีวิตและปรับต้ังแต่ส่ีแสนบาทถึงห้าล้านบาท  



(๔๘) มาตรา ๖๖ ผู้ใดจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ โดยไม่ได้
รับอนุญาตและมีปริมาณค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจ านวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ าหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณท่ี
ก าหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงสิบห้าปี หรือปรับต้ังแต่แปดหมื่นบาทถึง
สามแสนบาท หรือท้ังจ าท้ัง  

__________________________ 
 
(๔๔) (๔๕) และ (๔๖) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 
๑๘ 
(๔๗) และ (๔๘) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๙ และ
ให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

 
ปรับ 
ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณท่ีก าหนดตามมาตรา ๑๕ 
วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีถึงจ าคุกตลอดชีวิตและปรับต้ังแต่ส่ีแสนบาทถึงห้า
ล้านบาท 
ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณค านวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษจ าคุก
ตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต 
(๔๙) มาตรา ๖๗ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณ
ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจ านวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ าหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณท่ีก าหนดตามมาตรา ๑๕ 
วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจ าท้ัง
ปรับ 
(๕๐) มาตรา ๖๘ ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดเป็นมอร์ฟีน ฝ่ิน หรือโคคาอีน ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุก
ต้ังแต่ยี่สิบปีถึงจ าคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่สองล้านบาทถึงห้าล้านบาท 
(๕๑) มาตรา ๖๙ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
ผู้ใดจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจ า ท้ังปรับ 
ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดตามวรรคสองเป็นมอร์ฟีน ฝ่ิน หรือโคคาอีน มีปริมาณ
ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึงหนึ่งร้อยกรัม ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี หรือปรับต้ังแต่หก
หมื่นบาทถึงส่ีแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ แต่ถ้ามอร์ฟีน ฝ่ิน หรือโคคาอีนนั้นมีปริมาณค านวณเป็นสารบริสุทธิ์
ต้ังแต่หนึ่งร้อยกรัมข้ึนไป ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงจ าคุกตลอดชีวิตและปรับต้ังแต่ห้าแสนบาทถึงห้า
ล้านบาท  
ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ กระท าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง วรรคสองหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
(๕๒) มาตรา ๗๐ ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ ต้อง



ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท  
(๕๓) มาตรา ๗๑ ผู้ใดจ าหน่าย มีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ 
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง โดยมีจ านวนยาเสพติดให้โทษไม่เกินท่ีก าหนดตามมาตรา ๒๐ วรรคส่ี 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกนิสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ เกินจ านวนตามมาตรา ๒๐ วรรคส่ี ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท  

 
(๔๙) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๙ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๕๐) และ (๕๑) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๐ และ
ให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๕๒) (๕๓) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๑ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน  

 
(๕๔) มาตรา ๗๒ ผู้ใดน าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินหนึง่แสนบาท 
(๕๕) มาตรา ๗๓ ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๔ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่ สองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท 
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ต้ังแต่สิบกิโลกรัมข้ึนไป ต้องระวางโทษจ าคุก ต้ังแต่
หนึ่งปีถึงสิบห้าปีและปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 
(๕๖) มาตรา ๗๔ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
(๕๗) มาตรา ๗๕ ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 
ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดดังกล่าวมานั้นเป็นพืชกระท่อม ผู้นั้นต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 
(๕๘) มาตรา ๗๖ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ อันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา ๒๖ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดดังกล่าวมาในวรรคหนึ่งนัน้เป็นพืชกระท่อม ผู้นั้นต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
(๕๙)มาตรา ๗๖/๑ ผู้ใดจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ อันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง โดยมีจ านวนยาเสพติดให้โทษไม่ถึงสิบกิโลกรัม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สอง
ปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่ส่ีหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ต้ังแต่สิบกิโลกรัมข้ึนไปต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สอง
ปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 
ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดดังกล่าวมาในวรรคหนึ่งนัน้เป็นพืชกระท่อม ผู้นั้นต้อง



ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดดังกล่าวมาในวรรคสองนั้นเป็นพืชกระท่อม ผู้นั้นต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

__________________________ 
 
(๕๔) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๑ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน  
(๕๕) และ (๕๖) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๑ และ
ให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๕๗) และ (๕๘)ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๒ และ
ให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๕๙) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๓ 

 
(๖๐)มาตรา ๗๗ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมืน่บาท 
(๖๑)มาตรา ๗๘ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินส่ี
หมื่นบาท 
(๖๒)มาตรา ๗๙ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท 
(๖๓)มาตรา ๘๐ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท 
(๖๔)มาตรา ๘๑ เภสัชกรผู้มีหน้าท่ีควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ หรือมาตรา 
๓๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมืน่บาท 
(๖๕)มาตรา ๘๒ ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปลอม อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๓๙(๑) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่สามแสนบาทถึงสองล้านบาท 
(๖๖)มาตรา ๘๓ ผู้ใดจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ปลอม อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๙(๑) ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
(๖๗)มาตรา ๘๔ ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ผิดมาตรฐานหรือยาเสพติดให้
โทษในประเภท ๓ เส่ือมคุณภาพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๙(๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
(๖๘)มาตรา ๘๕ ผู้ใดจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ผิดมาตรฐาน หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 
๓ เส่ือมคุณภาพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๙(๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
(๖๙)มาตรา ๘๖ ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีต้องขึ้นทะเบียนต ารับยาแต่
มิได้ขึ้นทะเบียนต ารับยา หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนต ารับยาอันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา ๓๙(๔) หรือ (๕) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
(๗๐)มาตรา ๘๗ ผู้ใดจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีต้องขึ้นทะเบียนต ารับยาแต่มิได้ขึ้นทะเบียน
ต ารับยา หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ท่ีรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนต ารับยา อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 
๓๙(๔) หรือ (๕) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสามแสนบาท 



(๗๑)มาตรา ๘๘ ผู้ใดแก้ไขรายการทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๔ 
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ  
(๗๒) มาตรา ๘๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๘/๑ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตาม มาตรา 
๔๘ หรือมาตรา ๔๘/๑ หรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของผู้อนุญาตตามมาตรา ๔๘/๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองป ีหรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

__________________________ 
 
(๖๐) - (๗๒) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ และให้
ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

 
(๗๓)มาตรา ๘๙/๑ ถ้าการกระท าตามมาตรา ๘๙ เป็นการกระท าของเจ้าของส่ือโฆษณาหรือผู้ประกอบกิจการ
โฆษณา ผู้กระท าต้องระวางโทษเพียงกึ่งหนึง่ของโทษท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น 
(๗๔) มาตรา ๘๙/๒ ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๘๙/๑ เป็นความผิดต่อเนื่องผู้กระท า
ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินห้าพันบาท หรือไม่เกินสองเท่าของค่าใช้จ่ายท่ีใช้ส าหรับการโฆษณานั้น ตลอด
ระยะเวลาท่ียังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
(๗๕) มาตรา ๙๐ ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๔๙ 
หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหนา้ท่ีตามมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
(๗๖) มาตรา ๙๑ ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ หรือยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๒ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับต้ังแต่หนึ่ง
หมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
(๗๗)มาตรา ๙๒ ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดดังกล่าวมานั้นเป็นพืชกระท่อม ผู้นั้นต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพนับาท 
(๗๘)มาตรา ๙๒/๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งส่ัง
ตามมาตรา ๕๘/๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
(๗๙)มาตรา ๙๓ ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม หรือใช้วิธี
ข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ัง
แต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
ถ้าได้กระท าโดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันต้ังแต่สองคนขึ้นไป ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ต้ังแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 
ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นการกระท าต่อหญิงหรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ
เป็นการกระท าเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระท าผิดทางอาญา หรือเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในการกระท า 
ความผิดทางอาญา ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงจ าคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่สามแสนบาท
ถึงห้าล้านบาท 



ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดตามวรรคสามเป็นมอร์ฟีนหรือโคคาอีน ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษเพิ่มขึ้นอีกกึง่หนึ่ง และถ้าเป็นการกระท าต่อหญิงหรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุก 
 
__________________________ 
 
(๗๓) ? (๗๔) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๕ 
(๗๕) ? (๗๖) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๖ และให้
ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๗๗) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๗ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๗๘) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๘ 

(๗๙) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๙ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

 
ตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท 
ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดตามวรรคสามเป็นเฮโรอีน ผู้กระท าต้องระวางโทษเป็น
สองเท่า และถ้าเป็นการกระท าต่อหญิงหรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้กระท าต้องระวางโทษประหาร
ชีวิต 
(๘๐) มาตรา ๙๓/๑ ผู้ใดยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ หรือยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๒ โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับต้ังแต่ 
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
(๘๑) มาตรา ๙๓/๒ ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมหรือใช้
วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อื่นกระท าความผิดฐานผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย ครอบครองเพื่อ
จ าหน่าย หรือครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ส าหรับ
ความผิดนั้น 
(๘๒) มาตรา ๙๔ ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษ เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย 
หรือเสพและจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษตามลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และ
ได้สมัครใจขอเข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจอีกท้ังได้ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบ าบัดรักษา 
และระเบียบวินัยส าหรับสถานพยาบาลดังกล่าว จนได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหนา้ท่ีท่ี
รัฐมนตรีก าหนดแล้ว ให้พ้นจากความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ แต่ท้ังนี้ไม่รวมถงึกรณีความผิดท่ีได้กระท าไป
ภายหลัง การสมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษา 
การรับเข้าบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 



(๘๓)มาตรา ๙๔/๑ ผู้ใดท าการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษเป็นปกติธุระโดยใช้ยาตามกฎหมาย ว่าด้วยยา 
วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วย 
ยาเสพติดให้โทษ หรือกระท าการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษไม่ว่าโดยวิธีอื่นใด ซึ่งมิได้กระท าใน
สถานพยาบาลตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับต้ังแต่ห้าหมื่นบาทถึงสามแสนบาท  
(๘๔)มาตรา ๙๕ ทายาท ผู้ครอบครอง หรือผู้จัดการมรดกผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง
พันบาท 

__________________________ 
 
(๘๐) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๐ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๘๑) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๑  
(๘๒) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๒ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๘๓) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๓ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

(๘๔) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

 
(๘๕)มาตรา ๙๖ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่หมื่นบาท  
(๘๖)มาตรา ๙๗ ผู้ใดต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุกส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ากระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหว่างท่ียังต้องรับโทษอยู่ หรือภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ หาก
ศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจ าคุก ให้เพิ่มโทษท่ีจะลงแก่ผู้นั้นกึ่งหนึ่งของโทษท่ีศาลก าหนดส าหรับ
ความผิดครั้งหลัง 
(๘๗)มาตรา ๙๘ ผู้ใดต้องโทษตามมาตรา ๙๑ หรือมาตรา ๙๒ เป็นครั้งท่ีสาม เมื่อพ้นโทษแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีโดยค าส่ังรัฐมนตรีน าไปควบคุมไว้ ณ สถานพยาบาลท่ีรัฐมนตรีประกาศจัดต้ังขึ้นโดยเฉพาะ และให้
ท าการบ าบัดรักษาจนกว่าจะได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรัฐมนตรีก าหนดว่าเป็นผู้
ได้รับการบ าบัดรักษาครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อควบคุมการบ าบัดรักษาและระเบียบวินัยส าหรับ
สถานพยาบาลดังกล่าวด้วย  
(๘๘)มาตรา ๙๙ ผู้ใดหลบหนีไปในระหว่างท่ีถูกควบคุมไว้ ณ สถานพยาบาลตามมาตรา ๙๘ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
(๘๙)มาตรา ๑๐๐ กรรมการหรือพนักงานเจ้าหนา้ท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ หรือข้าราชการ หรือพนกังาน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพ
ติดให้โทษ หรือสนับสนุนในการกระท าดังกล่าว อันเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวาง
โทษเป็นสามเท่าของโทษท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น (๙๐)มาตรา ๑๐๐/๑ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ท่ีมีโทษจ าคุกและปรับ ให้ศาลลงโทษจ าคุกและปรับด้วยเสมอ โดยค านึงถึงการลงโทษในทางทรัพย์สินเพื่อป้อง



ปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
ถ้าศาลเห็นว่าการกระท าความผิดของผู้ใดเมื่อได้พิเคราะห์ถึงความร้ายแรงของการกระท าความผิด ฐานะของ
ผู้กระท าความผิดและพฤติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องประกอบแล้ว กรณีมีเหตุอันสมควรเป็นการเฉพาะราย ศาลจะ
ลงโทษปรับน้อยกว่าอัตราโทษข้ันต่ าท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นก็ได้  
(๙๑)มาตรา ๑๐๐/๒ ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระท าความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือพนักงาน
สอบสวน ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษข้ันต่ าท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นก็ได้ 
(๙๒)มาตรา ๑๐๑ ในกรณีท่ีมีการยึดยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๓ ตามมาตรา 
๔๙(๒) หรือตามกฎหมายอื่น และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล ถ้าไม่มีผู้ใดมาอ้างว่าเป็นเจ้าของภายในก าหนดหก
เดือนนับแต่วันท่ียึด ให้ยาเสพติดให้โทษนั้นตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข  

__________________________ 
 
(๘๕) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๘๖) มาตรา ๙๗ เป็นบทบัญญัติเพิ่มโทษผู้ท่ีกระท าความผิดซ้ า 
(๘๗) มาตรา ๙๘ เป็นบทบัญญัติท่ีก าหนดให้มีการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษในระบบบังคับรักษา ใน
กรณีท่ีผู้นั้นต้องโทษตามค าพิพากษาในความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษซ้ าเป็นครั้งท่ีสามและพ้นโทษแล้ว 
(๘๘) และ(๘๙) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๕ และ
ให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๙๐) และ (๙๑) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๖ 
(๙๒) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๑ และให้ใช้
ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

 
(๙๓)มาตรา ๑๐๑ ทวิ ในกรณีท่ีมีการยึดยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือประเภท ๕ ตามมาตรา ๔๙(๒) 
หรือตามกฎหมายอื่น ไม่ว่าจะมีการฟ้องคดีต่อศาลหรือไม่ก็ตาม เมื่อได้มีการตรวจพิสูจน์ชนิดและปริมาณแล้ว
ว่าเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทดังกล่าว โดยบันทึกรายงานการตรวจพิสูจน์ไว้ ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือ
ผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 
(๙๔) มาตรา ๑๐๒ บรรดายาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ หรือประเภท ๕ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ยานพาหนะ หรือวัตถุอื่นซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียท้ังส้ิน 
(๙๕) มาตรา ๑๐๒ ทวิ ในกรณีท่ีมีการฟ้องคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ หรือในประเภท 
๒ ต่อศาล และไม่ได้มีการโต้แย้งเรื่องประเภท จ านวน หรือน้ าหนักของยาเสพติดให้โทษ ถ้าศาลช้ันต้นมีค า
พิพากษาหรือค าส่ังให้ริบยาเสพติดให้โทษดังกล่าวตามมาตรา ๑๐๒ หรือตามกฎหมายอื่น และไม่มีค าเสนอว่า 
ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิดภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันท่ีศาลมีค า
พิพากษาหรือค าส่ังให้ริบยาเสพติดให้โทษนั้น ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
ท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 



บทเฉพาะกาล(๙๖) 

(๙๗)มาตรา ๑๐๓ ในขณะท่ียังไม่มีประกาศระบุช่ือยาเสพติดให้โทษตามมาตรา ๘(๑) แห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ 

(๑) เฮโรอีน หรือเกลือของเฮโรอีน ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๔ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นยาเสพ
ติดให้โทษในประเภท ๑  
(๒) ยาเสพติดให้โทษท่ีมีช่ือในบัญชีท้ายกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้ เป็นยาเสพ
ติดให้โทษในประเภท ๒ 

 
(ก) ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๕  
(ข) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดรายช่ือยาเสพติดให้โทษเพิ่มเติมออกตาม  

__________________________ 
 
(๙๓) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๒ 
(๙๔) นอกเหนือจากทรัพย์สินท่ีเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ หรือวัตถุอื่น ซึง่บุคคลได้ใช้ในการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ จะถูกร้องขอให้ริบตามมาตรา ๑๐๒ นี้แล้ว ยังอาจถูกร้องขอให้ริบตาม
มาตรา ๓๐ แห่ง พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 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 (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓ ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนท่ี ๑๑๑ ก ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
(๙๖) มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖ ส้ินสภาพบังคับในทางกฎหมายแล้ว เนื่องจากได้ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้และพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลนี้แล้ว 
(๙๗) รายช่ือและประเภทของยาเสพติดให้โทษ เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๒๒) และประกาศฉบับอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง 

 
ความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ ฉบับลงวันท่ี ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ฉบับ
ลงวันท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ฉบับลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ฉบับลงวันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๑๔ ฉบับลงวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ และฉบับลงวันท่ี 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 ให้ยายกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษซึ่งใช้อยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือ น าเข้าซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ดังกล่าวในวรรคหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยยา ยื่นค าขอรับใบอนุญาตผลิต 
จ าหน่าย หรือน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๒๐ และในกรณีผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า ให้ยื่นค า
ขอข้ึนทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๔๓ ภายในก าหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตและค าขอข้ึนทะเบียนต ารับยาดังกล่าวแล้ว 
ให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินกิจการไปพลางก่อนได้ แต่ถ้าผู้อนุญาตมีค าส่ังเป็นหนังสือไม่ออกใบอนุญาตให้ หรือผู้นั้นไม่
มายื่นค าขอรับใบอนุญาตผลิต จ าหน่าย หรือน าเข้า และขอข้ึนทะเบียนต ารับยาภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
ให้เป็นอันหมดสิทธิตามมาตรานี้นับแต่ทราบค าส่ังหรือวันท่ีพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แล้วแต่กรณี และให้น าความในมาตรา ๕๕ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 
มาตรา ๑๐๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตน ายายกเว้นในราชอาณาจักร ตามแบบ ย.ส.๙ ท้ายกฎกระทรวงมหาดไทย 
ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช ๒๔๖๕ ตามท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ น ายายกเว้นเข้าในราชอาณาจักรได้ตาม
ใบอนุญาตดังกล่าว แต่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๔ ด้วย  
มาตรา ๑๐๖ ผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ซื้อ มี และจ่ายยาเสพติดให้โทษ หรือใบอนุญาตพิเศษให้ซื้อ มี และจ่ายยา
เสพติดให้โทษเพิ่มขึ้นกว่าจ านวนท่ีก าหนดไว้ ตามความในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษซึ่งใช้อยู่ก่อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง ด าเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตนั้น
ส้ินอายุ และถ้าประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาต
เดิมจะส้ินอายุ แต่ถ้าผู้อนุญาตมีค าส่ังเป็นหนังสือไม่ออกใบอนุญาตให้ ผู้นั้นไม่มีสิทธิด าเนินกิจการนบัแต่วันท่ี
ทราบค าส่ังเป็นต้นไป และให้น าความในมาตรา ๕๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ส.โหตระกิตย์  
รองนายกรัฐมนตร ี

อัตราค่าธรรมเนียม(๙๘) 

(๑) ใบอนุญาตให้ผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตให้น าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตให้ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึง่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๖) ใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๗) ใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท 
(๘) ใบอนุญาตน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท 
(๙) ใบอนุญาตส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๑๐) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึง่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๑๑) ใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกแต่ละครั้งซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๑๒) ใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึง่ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ เกินปริมาณท่ีรัฐมนตรี



ก าหนดตามมาตรา ๖๐ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๑๓) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๑๔) ใบอนุญาตโฆษณาเพื่อการค้าซึ่งยาเสพติดให้โทษตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๘/๑ ฉบับละ ๓,๐๐๐ 
บาท 
(๑๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๑๖) ใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๑๗) การอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนตามมาตรา ๔๔ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๘) การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษ ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม
ส าหรับใบอนุญาตหรือใบส าคัญนั้น 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  
ท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ใช้บังคับมานานแล้ว และมีบทบัญญัติท่ีไม่เหมาะสมกับกาลสมัย  
สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้การปราบปรามและควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็นไปโดยมี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยยาเสพติดให้โทษซึ่ง  

ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี ้ 

__________________________ 
 
(๙๘) อัตราค่าธรรมเนียมเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๗ และ
ให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ท่ี 
กองนิติการ 
เลขท่ี 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ (662) 245-9087 โทรสาร (662) 245-9413 
 
หรือส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ท่ี http://www.krisdika.go.th 
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