
 

พระราชบัญญัติ  
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  

พ.ศ. ๒๕๑๘  
___________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘  

เป็นปีที่ ๓๐ ในรัชกาลปัจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า  
โดยท่ีเป็นสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย(๑)  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบญัญัติ
แห่งชาติท าหน้าท่ีรัฐสภา ดังต่อไปนี้  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘"  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป(๒)  
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนท่ีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแย้ง
กับบทแห่งพระราชบัญญัติ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน  
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี ้ 
"วัตถุออกฤทธิ์" หมายความว่า วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทท่ีเป็นส่ิงธรรมชาติหรือท่ีได้จากส่ิงธรรมชาติ 
หรือวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทท่ีเป็นวัตถุสังเคราะห์ ท้ังนี้ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
"วัตถุต ารับ" หมายความว่า ส่ิงปรุงไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใด ท่ีมีวัตถุออกฤทธิ์รวมอยู่ด้วย ท้ังนี้ รวมท้ังวัตถุออก
ฤทธิ์ที่มีลักษณะเป็นวัตถุส าเร็จรูปทางเภสัชกรรม ซึ่งพร้อมท่ีจะน าไปใช้แก่คนหรือสัตว์ได้  

___________________ 
(๑) ข้อความดังกล่าวเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนท่ี ๑๑๑ ก ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
(๒) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๒ ตอนท่ี ๕ ลงวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๑๘ 



 
"วัตถุต ารับยกเว้น" หมายความว่า วัตถุต ารับท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ได้รับการยกเว้นจาก
มาตรการควบคุมบางประการส าหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในวัตถุต ารับนั้น  
"เอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์" หมายความว่า กระดาษหรือส่ิงอื่นใดท่ีท าให้ปรากฏความหมายด้วยรูป รอย
ประดิษฐ์หรือข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งสอดแทรกหรือรวมไว้กับภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุ
ออกฤทธิ์  
"ผลิต" หมายความว่า ท า ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และหมายความรวมถึงเปล่ียนรูป แบ่งบรรจุ หรือรวม
บรรจุ  
"ขาย" หมายความรวมถึง จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปล่ียน ส่งมอบหรือมีไว้เพื่อขาย  
"น าเข้า" หมายความว่า น าหรือส่ังเข้าในราชอาณาจักร  
"ส่งออก" หมายความว่า น าหรือส่งออกจากราชอาณาจักร เพื่อไปต่างประเทศ  
"น าผ่าน" หมายความว่า น าหรือส่งผ่านราชอาณาจักร แต่ไม่รวมถึงการน าหรือส่งวัตถุออกฤทธิ์ผ่าน
ราชอาณาจักรโดยมิได้มีการขนถ่ายออกจากเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ  
(๓)"เสพ" หมายความว่า การรับวัตถุออกฤทธิ์เข้าสู่ร่างกายโดยรู้อยู่ว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ไม่ว่าด้วยวิธีใดหรือทาง
ใด  
(๔) "ติดวัตถุออกฤทธิ์" หมายความว่า เสพเป็นประจ าติดต่อกันจนตกอยู่ในสภาพที่จ าเป็นต้องพึ่งวัตถุออกฤทธิ์
นั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ  
(๕) "การรักษาพยาบาล" หมายความว่า การรักษาพยาบาลผู้ติดวัตถุออกฤทธิ์ รวมตลอดถึงการฟื้นฟสุูขภาพ
และสมรรถภาพ เพื่อให้บุคคลนั้นกลับคืนสู่สภาพของปกติชน  
(๖) "สถานพยาบาล" หมายความว่า สถานพยาบาลหรือสถานพักฟื้นท่ีให้การรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟู
สุขภาพและสมรรถภาพของผู้ติดวัตถุออกฤทธิ์ ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด ตามมาตรา ๖  
"สถานท่ี" หมายความรวมถึง อาคารหรือส่วนของอาคารและบริเวณของสถานท่ีด้วย  
"เภสัชกร" หมายความว่า ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาเภสัชกรรม  
"ผู้รับอนุญาต" หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้รับใบอนุญาต ให้
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งต้ังให้เป็นผู้ด าเนินกิจการเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ด้วย  
"ผู้อนุญาต" หมายความว่า  
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
ยา  
(ก) ส าหรับการอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท  
(ข) ส าหรับการอนุญาตให้ผลิต น าเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ และประเภท ๔ หรือน าผ่าน
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท  
(ค) ส าหรับการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท ๓ และประเภท ๔ ในกรุงเทพมหานคร  
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับการอนุญาตให้ขายวัตถุออก
ฤทธิ์ ประเภท ๓ และประเภท ๔ ในจังหวัดท่ีอยู่ในเขตอ านาจ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร  
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  
"พนักงานเจ้าหน้าท่ี" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรแีต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
"เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  



___________________ 
(๓) - (๖) ข้อความข้างต้น เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๓  
(หมายเหตุ พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๐๙ ตอนท่ี ๑๔  
ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕)  

 
"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจแต่งต้ัง
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้น
ค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ ท้ังนี้เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้  
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) ระบุช่ือและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ใดอยู่ในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ (๗)  
(๒) ก าหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่นของวัตถุออกฤทธิ์ 
ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ตาม (๑)  
(๓) เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงช่ือหรือประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตาม (๑)  
(๔) ระบุช่ือและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามมิให้ผลิต ขาย น าเข้า ส่งออก น าผ่านหรือมีไว้ในครอบครอง  
(๘)(๔ ทวิ) ระบุช่ือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ซึ่งอนุญาตให้ผลิตเพื่อส่งออกและส่งออกได้  
(๕) ระบุช่ือประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีค าเตือน หรือข้อควรระวังเป็นหนงัสือหรือเป็นภาพ ให้ผู้ใช้ระมัดระวงั
ตามความเป็นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้  
(๖) ระบุช่ือประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องแจ้งก าหนดส้ินอายุไว้ในฉลาก  
(๗) ระบุวัตถุต ารับให้เป็นวัตถุต ารับยกเว้น  
( ๙)(๗ ทวิ) ก าหนดปริมาณการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท 
๒ ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ  
(๘) ระบุช่ือและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามน าเข้าไปยังประเทศหนึ่งประเทศใดตามมาตรา ๘๓  
(๙) ระบุสถาบันทางราชการตามมาตรา ๑๕(๒) มาตรา ๑๗(๒) และมาตรา ๖๓(๓)  
( ๑๐) (๑๐) ก าหนดสถานพยาบาลผู้ติดวัตถุออกฤทธิ์  
( ๑๑)(๑๑) ก าหนดระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการรักษาพยาบาลและระเบียบวินัยส าหรับสถานพยาบาล  

หมวด ๑  
คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  

(๑๒)มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท" 
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย์หรือผู้แทน อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือผู้แทน  



___________________ 
(๗) รายช่ือและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๙๗ (พ.ศ. ๒๕๓๙) 
และประกาศฉบับอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(๘) ข้อความข้างต้น เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ 
(๙) ข้อความข้างต้น เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕ 
(๑๐)-(๑๑) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๖ 
(๑๒) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗ 
และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์นี้ไว้แทน 

 
อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้แทน อธิบดีกรมต ารวจหรือผู้แทน อัยการสูงสุดหรือผู้แทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือ
ผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดหรือผู้แทน ผู้อ านวยการกองสุขภาพจิต กรมการแพทย์ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกไม่เกินเจ็ดคน
เป็นกรรมการ  
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อ านวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้  
มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ เมื่อ  
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือ  
(๖) ถูกส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ  
เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังผู้อื่นเป็นกรรมการแทนและให้ผู้นั้นอยู่
ในต าแหน่งตามวาระของกรรมการซึง่ตนแทน  
มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการ
ท้ังหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม  
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีให้ความเห็น ค าแนะน า หรือความเห็นชอบในเรื่องต่อไปนี้  
(๑) การผลิต ขาย น าเข้า ส่งออก น าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์หรือการขึ้นทะเบียนวัตถุ
ต ารับ  



(๒) การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต การเพิกถอนทะเบียนวัตถุต ารับหรือการเพิกถอนวัตถุต ารับ
ยกเว้น  
(๓) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิต ขาย น าเข้า ส่งออก น าผ่าน มีไว้ใน
ครอบครอง หรือการน ามาเป็นตัวอย่าง ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ หรือวัตถุต ารับ ยกเว้นการตรวจสอบสถานท่ีผลิต 
สถานท่ีขาย สถานท่ีเก็บ และสถานท่ีประกอบธุรกิจอื่นซึ่งวัตถุดังกล่าว  
(๔) การออกกฎกระทรวงหรือประกาศท่ีต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี ้ 
(๕) เรื่องอื่นตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาศึกษา เพื่อวิจัยเกี่ยวกับเรื่องท่ีอยู่
ในอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ และน าความในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  

หมวด ๒  
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์  

(๑๓)มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย น าเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑  
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข เว้น
แต่พระราชบัญญัตินี้จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
( ๑๔)มาตรา ๑๓ ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย น าเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ เว้นแต่การ
ผลิตเพื่อส่งออกและการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ บางชนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศระบุช่ือตามมาตรา 
๖ (๔ ทวิ) โดยได้รับใบอนุญาต  
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวง
สาธารณสุข เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
มาตรา ๑๔ กระทรวงสาธารณสุขอาจอนุญาตให้ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศท่ีจด
ทะเบียนในราชอาณาจักร น าเข้าหรือส่งออก ซึ่งวตัถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ในปริมาณพอสมควร เท่าท่ี
จ าเป็นต้องใช้ประจ าในการปฐมพยาบาล หรือในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะนั้นได้  
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  
( ๑๕)มาตรา ๑๕ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ทวิ ไม่ใช้บังคับแก่  
(๑) การขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ท่ีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน
ช้ันหนึ่งในสาขาทันตกรรม ขายเฉพาะส าหรับคนไข้ของตน หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง ขาย
เฉพาะส าหรับใช้กับสัตว์ที่ตนบ าบัดหรือป้องกันโรค  
(๒) การขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ โดยกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย หรือสถาบันอื่นของทาง
ราชการตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
(๓) การน าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ติดตัวมาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไม่เกินปริมาณท่ีจ าเป็นต้องใช้
รักษาเฉพาะตัวภายในสามสิบวัน โดยมีหนังสือรับรองของแพทย์ หรือ  
(๔) การน าเข้าหรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ในปริมาณเท่าท่ีจ าเป็นต้องใช้ประจ าในการปฐม
พยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นใดท่ีใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่าง



ประเทศท่ีไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร แต่ถ้ายานพาหนะดังกล่าวจดทะเบียนในราชอาณาจักร ให้ยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔  
มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย น าเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ หรือน า
ผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท เว้นแต่ได้รับอนญุาต  
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  
มาตรา ๑๗ บทบัญญัติมาตรา ๑๖ ไม่ใช้บังคับแก่  

 
(๑๓) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘ 
และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๑๔) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 
๙ 
(๑๕) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 
๑๐ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

 
(๑) การผลิตยาท่ีมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ตามใบส่ังของ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้
ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมส าหรับคนไข้เฉพาะราย หรือของผู้ประกอบการ
บ าบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่งส าหรับสัตว์เฉพาะราย  
(๒) การผลิต ขาย น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ โดยกระทรวง ทบวง กรม 
สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรมหรือสถาบันอื่นของทางราชการตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  
(๓) การขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือ ประเภท ๔ ท่ีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรค
ศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม ขายเฉพาะส าหรับคนไข้ของตน หรือผู้ท่ีประกอบการบ าบัดโรค
สัตว์ชั้นหนึ่ง ขายเฉพาะส าหรับสัตว์ซึ่งตนบ าบัดหรือป้องกันโรค  
(๔) การน าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ติดตัวเข้ามาในหรือออกนอกราชอาณาจักรไม่เกิน
จ านวนท่ีจ าเป็นต้องใช้รักษาเฉพาะตัวภายในสามสิบวัน โดยมีหนังสือรับรองของแพทย์ หรือ  
(๕) การน าเข้าหรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ในปริมาณพอสมควรเท่าท่ี
จ าเป็นต้องใช้ประจ าในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นใดท่ี
ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศท่ีไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร แต่ถ้ายานพาหนะดังกล่าวจด
ทะเบียนในราชอาณาจักร ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖  
มาตรา ๑๘ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิต ขาย หรือน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 
ได้เมื่อปรากฏว่า ผู้ขออนุญาต  
(๑) ได้รับใบอนุญาตให้ผลิต ขาย หรือน าเข้า ซึ่งยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา แล้วแต่กรณี และ  
(๒) มีเภสัชกรอยู่ประจ าตลอดเวลาท าการ  
ให้ผู้รับอนุญาตผลิต หรือน าเข้า ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ขายวัตถุดังกล่าวที่ตนผลิตหรือน าเข้าได้โดยไม่ต้องรับ
ใบอนุญาตขายอีก  
มาตรา ๑๙ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ และประเภท ๔ หรือจะออก



ใบอนุญาตให้น าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เฉพาะแต่ละครั้งและจะก าหนดเงื่อนไขใดๆ ก็ได้
ตามท่ีเห็นสมควร  
มาตรา ๒๐ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๙ ให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตด้วย  
ให้ถือว่าการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตท่ีได้รับการคุ้มกันตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของ
ผู้รับอนุญาตด้วย เว้นแต่ผู้รับอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการสุดวิสัยท่ีตนจะล่วงรู้หรือ
ควบคุมได้  
มาตรา ๒๑ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๙ ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของปีท่ีออกใบอนุญาต 
ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอแล้ว จะ
ประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะส่ังไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตนั้น  
การขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
มาตรา ๒๒ ในกรณีผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือของผู้อนุญาต
แจ้งการไม่ออกใบรับอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  
ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด  
ในกรณีมีการอุทธรณ์การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามวรรคหนึ่งก่อนท่ีรัฐมนตรีจะมีค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ รัฐมนตรีจะส่ังอนญุาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนเมื่อมีค าขอของผู้อุทธรณ์ก็ได้  
มาตรา ๒๓ ผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยาอีก  

หมวดที่ ๓  
หน้าที่ของผู้รับอนุญาต  

มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาต ผลิต ขาย น าเข้า หรือเก็บไว้ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 
นอกสถานท่ีท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต  
มาตรา ๒๕ ผู้อนุญาตอาจอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ นอกสถานท่ี
ท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตได้ในกรณี ดังต่อไปนี้  
(๑) การขายส่งตรงแก่ผู้รับอนุญาตอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรค
ศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมหรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง  
(๒) การขายในบริเวณสถานท่ีท่ีมีการประชุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน
ช้ันหนึ่งในสาขาทันตกรรม เภสัชกร หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง  
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  
มาตรา ๒๖ ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้า ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ต้องจัดให้มี
เภสัชกรอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปิดด าเนินการ เว้นแต่ในกรณีมีความจ าเป็นช่ัวครั้งคราว  
ในระหว่างท่ีเภสัชกรมิได้อยู่ประจ าควบคุมกิจการ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการผลิตหรือขายวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท ๓ หรือประเภท ๔  
มาตรา ๒๗ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร ณ สถานท่ีผลิตแสดงว่าเป็นสถานท่ีผลิตวัตถุออก
ฤทธิ์ ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความท่ีแสดงในป้ายให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๒) จัดให้มีการวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ ท่ีผลิตขึ้นก่อนน าออกจากสถานท่ีผลิตโดยต้องมีการวิเคราะห์ทุกครั้ง



และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ไมน่้อยกว่าสิบปีนับแต่วันวิเคราะห์  
(๓) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ หรือค าเตือน หรือข้อควรระวังการใช้วัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะ
หรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้น ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  
(๔) การอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๒๘ ให้ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร ณ สถานท่ีขายแสดงว่าเป็นสถานท่ีขายวัตถุออก
ฤทธิ์ ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความท่ีแสดงในป้ายให้เป็นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๒) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น  
(๓) ดูแลให้มีฉลาก เอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ หรือค าเตือนหรือข้อควรระวังการใช้วัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะหรือ
หีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์  
(๔) การอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๒๙ ให้ผู้รับอนุญาตน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในท่ีเปิดเผย เห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร ณ สถานท่ีน าเข้าแสดงว่าเป็นสถานท่ีน าเข้าวัตถุ
ออกฤทธิ์ ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความท่ีแสดงในป้ายให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๒) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ที่น าเข้า  
(๓) จัดให้มีฉลากท่ีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์  
(๔) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ตามท่ีได้ขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับเอกสารก ากับต้องเป็น
ภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้  
(๕) การอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
มาตรา ๓๐ ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาตและยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับทราบถึงการสูญหายหรือถูกท าลายดังกล่าว  
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๓๑ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตของตนไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีท่ีระบุไว้ใน
ใบอนุญาต  
มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตย้าย เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มสถานท่ีผลิต สถานท่ีขาย สถานท่ีน าเข้า หรือ
สถานท่ีเก็บซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ และประเภท ๔ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อนุญาต  
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

หมวด ๔  
หน้าที่ของเภสัชกร  

มาตรา ๓๓ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าท่ีควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ปฏิบัติดังต่อไปนี ้ 
(๑) ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
(๒) ควบคุมให้มีฉลากและเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๒๗ (๓)  
(๓) ควบคุมการแบ่งบรรจุและการปิดฉลากท่ีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
(๔) ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามมาตรา ๓๔  
(๕) ต้องอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปิดด าเนินการ  



(๖) การอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๓๔ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าท่ีควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ปฏิบัติดังต่อไปนี ้ 
(๑) ควบคุมการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๒๘(๒)  
(๒) ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา ๒๘(๓)  
(๓) ควบคุมการขายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
(๔) ควบคุมการปรุงวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามใบส่ังยาของบุคคลซึ่งกล่าวใน (๕)  
(๕) ดูแลให้มีฉลากท่ีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ที่ปรุงตามใบส่ังยาของ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้
ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ช้ันหนึ่ง ท้ังนี้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๖) ควบคุมการส่งมอบวัตถุออกฤทธิ์ให้ถูกต้องตามใบส่ังยาของบุคคลซึ่งกล่าวใน (๕)  
(๗) ควบคุมการท าบัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๘) ควบคุมมิให้มีการขายวัตถุออกฤทธิ์แก่ผู้ซึ่งไมม่ีใบส่ังยาของบุคคลซึ่งกล่าวใน (๕) หรือแก่ผู้ซึ่งไมไ่ด้รับ
ใบอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้า ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  
(๙) ต้องอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปิดด าเนินการ  
(๑๐) การอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๓๕ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าท่ีควบคุมการน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี ้ 
(๑) ควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ที่น าเข้าให้ถูกต้องตามต ารับของวัตถุต ารับท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้  
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙(๓) และ (๔)  
(๓) ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามมาตรา ๓๔  
(๔) ต้องอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปิดด าเนินการ  
(๕) การอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

หมวดที่ ๕  
วัตถุออกฤทธิ์ปลอม วัตถุออกฤทธิ์ผิดตามมาตรฐาน  

และวัตถุออกฤทธิ์เสื่อมคุณภาพ  

มาตรา ๓๖ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย หรือน าเข้า ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ดังต่อไปนี้  
(๑) วัตถุออกฤทธิ์ปลอม  
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน  
(๓) วัตถุออกฤทธิ์เส่ือมคุณภาพ  
(๔) วัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้  
(๕) วัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนวัตถุต ารับ  
มาตรา ๓๗ วัตถุออกฤทธิ์หรือส่ิงต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ปลอม  
(๑) ส่ิงท่ีท าเทียมวัตถุออกฤทธิ์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ที่แสดงช่ือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์อื่น หรือแสดงเดือนปีท่ีวัตถุออกฤทธิ์ส้ินอายุซึ่งเกินความจริง  
(๓) วัตถุออกฤทธิ์ที่แสดงช่ือหรือเครื่องหมายของผู้ผลิต หรือท่ีต้ังของสถานท่ีผลิตซึ่งมิใช่ความจริง  
(๔) วัตถุออกฤทธิ์หรือส่ิงท่ีแสดงว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖(๑) 
หรือตามต ารับของวัตถุต ารับท่ีขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งมิใช่ความจริง  



(๕) วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานถึงขนาดสารออกฤทธิ์ขาดหรือ เกินกว่าร้อยละสิบของ
ปริมาณท่ีก าหนดไว้ไปจากเกณฑ์ท่ีต่ าสุดหรือสูงสุด ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖(๒) 
หรือตามท่ีก าหนดไว้ในต ารับของวัตถุต ารับขึ้นทะเบียนไว ้ 
มาตรา ๓๘ วัตถุออกฤทธิ์ต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน  
(๑) วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินจากเกณฑ์ต่ าสุดหรือหรือ
สูงสุด ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖(๒) หรือ ตามต ารับของวัตถุต ารับท่ีขึ้นทะเบียนไว้ 
แต่ไม่ถึงขนาดดังกล่าวในมาตรา ๓๗(๕)  
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ท่ีผลิตขึ้น โดยมีความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นซึ่งมีความส าคัญต่อคุณภาพของวัตถุออกฤทธิ์ 
ผิดไปจากเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖(๒) หรือตามต ารับของวัตถุท่ีขึ้นทะเบียนไว ้ 
มาตรา ๓๙ วัตถุออกฤทธิ์ต่อไปนี้เป็นวัตถุออกฤทธิ์เส่ือมคุณภาพ  
(๑) วัตถุออกฤทธิ์ที่ส้ินอายุตามท่ีแสดงไว้ในฉลากซึ่งขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับไว้  
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ที่แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุออกฤทธิ์ปลอมตามมาตรา ๓๗(๕) หรือวัตถุออก
ฤทธิ์ผิดมาตรฐานตามมาตรา ๓๘  
หมวด ๖  
การข้ึนทะเบียนวัตถุต ารับ  

มาตรา ๔๐ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือ ประเภท ๔ ผู้ใดจะ
ผลิตหรือน าเข้าซึ่งวัตถุต ารับท่ีมีวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว ต้องน าวัตถุต ารับนั้นมาขอข้ึนทะเบียนต่อพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีก่อน และเมื่อได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับแล้วจึงจะผลิตหรือน าเข้าซึ่งวัตถุต ารับนั้นได้  
การขอข้ึนทะเบียนวัตถุต ารับ และการออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตน าเข้า ซึ่งวัตถุต ารับตัวอย่างท่ีได้รับอนุญาต 
แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๔๑ การขอข้ึนทะเบียนวัตถุต ารับตามมาตรา ๔๐ ต้องแจ้งรายการ ดังต่อไปนี้  
(๑) ช่ือวัตถุต ารับ  
(๒) ช่ือและปริมาณของวัตถุต่างๆ อันเป็นส่วนประกอบของวัตถุต ารับ  
(๓) ขนาดบรรจุ  
(๔) วิธีวิเคราะห์มาตรฐานของส่วนประกอบของวัตถุต ารับ ในกรณีท่ีใช้วิเคราะห์นอกต ารายาท่ีรัฐมนตรี
ประกาศระบุตามกฎหมายว่าด้วยยา  
(๕) ฉลาก  
(๖) เอกสารก ากับวัตถุต ารับ (ถ้ามี)  
(๗) ช่ือผู้ผลิตและประเทศท่ีสถานท่ีผลิตต้ังอยู่ และ  
(๘) รายการอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๔๒ การแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุต ารับท่ีขึ้นทะเบียนไว้แล้ว จะกระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
การขอแก้ไขรายการและขออนุญาตแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุต ารับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรับข้ึนทะเบียนวัตถุต ารับ ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าท่ีโดยความเห็นชอบ



ของคณะกรรมการเห็นว่า  
(๑) การขอข้ึนทะเบียนวัตถุต ารับไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๑ หรือตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๔๐  
(๒) วัตถุต ารับท่ีขอข้ึนทะเบียนไม่เป็นท่ีเช่ือถือในสรรพคุณหรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้  
(๓) วัตถุต ารับท่ีขอข้ึนทะเบียนใช้ช่ือในท านองโอ้อวดไม่สุภาพหรืออาจท าให้เข้าใจผิดจากความจริง หรือ  
(๔) วัตถุต ารับท่ีขอข้ึนทะเบียนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ปลอมตามมาตรา ๓๗ หรือเป็นวัตถุต ารับท่ีรัฐมนตรีส่ังเพิก
ถอนตามมาตรา ๔๖  
ค าส่ังไม่รับข้ึนทะเบียนวัตถุต ารับของพนักงานเจ้าท่ีให้เป็นที่สุด  
มาตรา ๔๔ บทบัญญัติมาตรา ๔๓ ให้ใช้บังคับแก่การแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุต ารับโดยอนุโลม  
มาตรา ๔๕ ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับให้มีอายุห้าปีนับแต่วันออกใบส าคัญ ถ้าผู้รับใบส าคัญประสงค์
จะขอต่ออายุใบส าคัญ จะต้องยื่นค าขอก่อนใบส าคัญส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้
จนกว่าจะได้มีค าส่ังไม่ต่ออายุใบส าคัญนั้น  
การขอต่ออายุและการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
ในกรณีผู้ขอต่ออายุใบส าคัญไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญ ให้น าความในมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับอนุโลม  
มาตรา ๔๖ เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าวัตถุต ารับใดท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วนั้น ต่อมาปรากฏว่าไม่มีสรรพคุณ
ตามท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้ หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ หรือเป็นวัตถุออกฤทธิ์ปลอม หรือใช้ช่ือผิดไปจากท่ีขึ้น
ทะเบียนไว ้ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีมีอ านาจส่ังเพิกถอนทะเบียนวัตถุต ารับนั้นได้ 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ค าส่ังของรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด  
มาตรา ๔๗ ในกรณีใบส าคัญขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ สูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีและยื่นค าขอรับใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้
ทราบถึงการสูญหายหรือถูกท าลาย  
การขอรับใบแทนใบส าคัญขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับและการออกใบแทนใบส าคัญ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

หมวด ๗  
การโฆษณา  

มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเพื่อการค้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ เว้นแต่  
(๑) การโฆษณาซึ่งกระท าโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งใน
สาขาทันตกรรม เภสัชกร หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง หรือ  
(๒) เป็นฉลากหรือเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์  

หมวด ๘  
พนักงานเจ้าหน้าที ่ 

มาตรา ๔๙ ในการปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปในสถานท่ีผลิต สถานท่ีขายสถานท่ีน าเข้า 
หรือสถานท่ีเก็บ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในระหว่างเวลาท าการ เพื่อตรวจสอบการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี ้และมี
อ านาจน าวัตถุออกฤทธิ์ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ หรือในกรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยว่า



มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้อาจยึดหรืออายัดวัตถุออกฤทธิ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 
ตลอดจนภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดี  
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับอนุญาตและบรรดาผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ผลิต การขาย การน าเข้า หรือการเก็บ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในสถานท่ีผลิต สถานท่ีขาย สถานท่ีน าเข้า หรือสถานท่ี
เก็บ อ านวยความสะดวกตามสมควร  
มาตรา ๕๐ ในการปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อผู้รับอนุญาตหรือบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องร้องขอบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๕๑ วัตถุออกฤทธิ์ รวมท้ังภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ และเอกสารที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ใน
มาตรา ๔๙ หรือในกรณีมีการส่งออกหรือน าผ่าน ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ถ้าไม่ปรากฏ
เจ้าของ หรือพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ียึดหรืออายัด หรือวันท่ีทราบค าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี 
หรือวันท่ีศาลพิพากษาถึงท่ีสุด ให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข  
ถ้าส่ิงท่ียึดหรืออายัดไว้เป็นของเสียง่ายหรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเส่ียงความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายใน
การเก็บรักษาเกินราคาของวัตถุออกฤทธิ์ พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะจัดการขายส่ิงท่ียึดหรืออายัดไว้ก่อนถึงก าหนด
วรรคหนึ่งกไ็ด้ ได้เงินจ าสวนสุทธิเท่าใดให้ยึดเงินนั้นไว้แทน  
มาตรา ๕๒ ในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

หมวด ๙  
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต  

มาตรา ๕๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือประกาศท่ี
ออกตามพระราชบัญญัตินี ้ผู้อนุญาตโดยความเห็นหรือค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจส่ังพักใช้
ใบอนุญาตได้โดยมีก าหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งรอ้ยยีสิ่บวัน แต่ในกรณีมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้อนุญาตจะส่ังพักใช้ใบอนุญาตไว้รอค าส่ังพิพากษาถึงท่ีสุดก็ได้  
ผู้ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ในระหว่างถูกส่ังพกัใช้ใบอนุญาตอีกไม่ได้  
มาตรา ๕๔ ผู้รับอนุญาตผู้ใดขาดคุณสมบัติ หรือเข้าลักษณะต้องห้ามข้อหนึ่งข้อใดตามมาตรา ๑๔ แห่ง
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ หรือไม่จัดให้มีเภสัชกรอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปิดด าเนินการ
ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ผู้อนญุาตโดยความเห็นหรือค าแนะน าของคณะกรรมการ มีอ านาจส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตได้  
ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นสองปนีับแต่วันท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต และผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้หรือไม่ก็ได้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร  
มาตรา ๕๕ ค าส่ังพักใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ ใน
กรณีไม่พบผู้ถูกส่ังหรือผู้ถูกส่ังไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว ให้ปิดค าส่ังไว้ ณ ท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่ายท่ีสถานท่ีผลิต 
สถานท่ีขาย หรือสถานท่ีน าเข้า ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์และให้ถือว่าผู้รับอนุญาตได้ทราบค าส่ังนั้นแล้วตั้งแต่วันท่ีปิด
ค าส่ัง  
ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีอื่นอีก
ด้วยก็ได้  
มาตรา ๕๖ ผู้อนุญาตโดยความเห็นหรือค าแนะน าของคณะกรรมการ มีอ านาจส่ังถอนค าส่ังพักใช้ใบอนุญาต
ก่อนก าหนดได้ เมื่อเป็นที่พอใจว่าผู้รับอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้หรือ



กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว  
มาตรา ๕๗ ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบค าส่ัง รัฐมนตรีมีอ านาจส่ังให้ยกอุทธรณ์หรือแก้ไขค าส่ังขออนุญาตในทางท่ีเป็นคุณ
แก่ผู้อุทธรณ์ได้  
ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด  
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าส่ังพักใช้ ใบอนุญาต หรือค าส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาต  
มาตรา ๕๘ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขายวัตถุออกฤทธิ์ของตนท่ีเหลืออยู่แก่ผู้รับอนุญาตอื่น หรือแก่ผู้ซึ่งผู้
อนุญาตเห็นสมควรก็ได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้ทราบค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต หรือวันท่ีได้ทราบค า
วินิจฉัยของรัฐมนตร ีเว้นแต่ผู้อนุญาตจะผ่อนผันขยายระยะเวลาให้ต่อไปอีกแต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน  

หมวด ๑๐  
มาตรการควบคุมพิเศษ  

มาตรา ๕๙ ให้ถือว่าวัตถุต ารับท่ีมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่งประเภทใดปรุงผสมอยู่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภทนั้นด้วย  
มาตรา ๖๐ ในกรณีวัตถุต ารับมีวัตถุออกฤทธิ์อันระบุอยู่ในประเภทต่างกันมากกว่าหนึ่งประเภทผสมอยู่ ให้ถือ
ว่าวัตถุต ารับนั้นเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทท่ีมีการควบคุมเข้มงวดกว่าในประเภทท่ีผสมอยู่นั้น  
มาตรา ๖๑ ในกรณีวัตถุต ารับใด  
(๑) มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ อย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างปรุงผสมอยู่  
(๒) มีลักษณะท่ีไม่อาจก่อให้เกิดมีการใช้ท่ีผิดทาง  
(๓) ไม่สามารถจะแยกสกัดเอาวัตถุออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในวัตถุต ารับนั้นกลับมาใช้ในปริมาณท่ีจะท าให้เกิดมีการใช้ท่ี
ผิดทาง และ  
(๔) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางด้านสุขภาพและสังคมได้  
รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นวัตถุต ารับยกเว้นได้ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
วัตถุต ารับยกเว้นท่ีประกาศตามวรรคสอง รัฐมนตรีอาจประกาศเพิกถอนได้ เมื่อปรากฏว่าวัตถุต ารับนั้นไม่ตรง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  
มาตรา ๖๒ ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข มีไว้
ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทเว้นแต่ได้รับใบอนุญาต  
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  
ให้น าความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
( ๑๖) มาตรา ๖๒ ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑  
( ๑๗)มาตรา ๖๒ ตรี ห้ามมิให้ผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ เว้นแต่การเสพตามค าส่ังของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม เพื่อประโยชน์ในการ
รักษาพยาบาลผู้นั้น  
( ๑๘)มาตรา ๖๒ จัตวา ห้ามมิให้ผู้ใดจูงใจ ชักน า ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง หรือขู่เข็ญ ให้ผู้อื่นเสพวัตถุ
ออกฤทธิ์  



ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมอาจแนะน าหรือ
บังคับให้ผู้อื่นเสพเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้นั้นได้  
มาตรา ๖๓ บทบัญญัติมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่  
(๑) การมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ส าหรับกิจการของผู้รับอนุญาตผลิต ขาย น าเข้า ส่งออก หรือน า
ผ่าน ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 
(๒) การมีไว้ในครอบครองของบุคคลในปริมาณพอสมควรเพื่อการเสพ การรับเข้าร่างกาย หรือการใช้ด้วยวิธีอื่น
ใด ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามค าส่ังของผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ผู้ 

 
(๑๖) (๑๗) และ (๑๘) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๔ มาตรา ๑๑ 

 
ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ช้ันหนึ่งท่ีเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ บ าบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของบุคคลนั้น หรือสัตว์ของบุคคลนั้น  
(๓) การมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ตามหน้าท่ีซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 
ของกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม หรือสถาบันอื่นของทางราชการ ตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
(๔) การมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ตามหน้าท่ีซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ของผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข  
(๕) การมีไว้ในครอบครองซึง่วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ในปริมาณพอสมควร
เท่าท่ีจ าเป็นต้องใช้ประจ าในการปฐมพยาบาล หรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบิน หรือยานพาหนะ
อื่นใดท่ีใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศท่ีไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร แต่ถ้า  
ยานพาหนะดังกล่าวจดทะเบียนในราชอาณาจักร ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖๒  
มาตรา ๖๔ ในกรณีท่ีเห็นสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ 
ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขา
ทันตกรรม หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง มีไว้ในครอบครองในปริมาณท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยไม่ต้อง
ขออนุญาตก็ได้  
มาตรา ๖๕ ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย น าเข้า ส่งออก น าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ ซึ่งวัตถุออก
ฤทธิ์ ต้องจัดให้มีการป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้วัตถุออกฤทธิ์สูญหายหรือมีการน าเอาวัตถุออกฤทธ์ ไปใช้โดยมิ
ชอบ  
มาตรา ๖๖ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่เภสัชกรท่ีอยู่ประจ าควบคุมกิจการของสถานท่ีผลิต สถานท่ีขาย หรือสถานท่ี
น าเข้า ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ขายวัตถุดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นในสถานท่ีนั้นเว้นแต่อยู่ในความควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
ของเภสัชกรประจ าสถานท่ีนั้น 
(๑๙)มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๘ เภสัชกรจะขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ให้ได้
เฉพาะแก่กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม สถาบันอื่นของทางราชการ ตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน
ช้ันหนึ่งในสาขาทันตกรรม ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง ผู้ท่ีมีใบส่ังยาของบุคคลดังกล่าว หรือผู้ท่ีรับ



อนุญาต ผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ เท่านั้น และต้อง
ลงบัญชีรายละเอียดการขายทุกครั้งตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
ใบส่ังยาตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้ครั้งเดียว เว้นแต่ผู้ส่ังจะก าหนดไว้ว่า ให้จ่ายซ้ าได้แต่รวมกันต้องไม่เกนิสามครั้ง 
และจ านวนยาท่ีส่ังแต่ละครั้งไม่เกินจ านวนท่ีจ าเป็นต้องใช้ภายในเวลาไม่เกินสามสิบวัน  
ใบส่ังยาแต่ละฉบับให้ใช้ได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีออก  
มาตรา ๖๘ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตก
รรม หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่งในปริมณฑลห้ากิโลเมตรจากสถานท่ีท่ีมีใบอนุญาตขายวัตถุออก
ฤทธิ์ เภสัชกรท่ีอยู่ประจ าควบคุมกิจการของสถานท่ีขายนั้นจะขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 
ส าหรับผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยโดยไม่ต้องมีใบส่ังยาของบุคคลดังกล่าวก็ได้ แต่ท้ังนี้ จะขายส าหรับการใช้แต่ละ
รายได้ไม่เกินสามวันต่อเดือนและต้องลงบัญชีรายละเอียดการขายทุกครั้งตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๖๙ ในการส่งมอบวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ เภสัชกรต้องมอบค าเตือน หรือข้อ
ควรระวังตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ (๕) ให้แก่ผู้ซื้อด้วย  

___________________ 
(๑๙) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๓ 
และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

 
หมวด ๑๑  

การค้าระหว่างประเทศ  

มาตรา ๗๐ ในการน าเข้าหรือส่งออกแต่ละคราว ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ต้องได้รับใบอนุญาตเฉพาะคราวจากผู้อนุญาตก่อน  
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  
มาตรา ๗๑ ในการน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวง
สาธารณสุข ต้องจัดให้มีส าเนาใบอนุญาตของเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจของประเทศท่ีส่งออกนั้นส่งมาพรอ้มกับวัตถุ
ออกฤทธิ์หนึ่งฉบับและส่งตรงไปยังเลขาธิการอีกสองฉบับ  
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีสลักหลังส าเนาใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งวันเดือนปีและปริมาณท่ีแท้จริงของวัตถุ
ออกฤทธิ์ที่น าเข้า และส่งส าเนานั้นกลับไปให้เจ้าหน้าท่ีของประเทศผู้ออกใบอนุญาตนั้นหนึ่งฉบับ และเก็บ
รักษาไว้ที่กระทรวงสาธารณสุขหนึ่งฉบับ  
มาตรา ๗๒ ห้ามมิให้ผู้ใดส่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ไปยังบุคคลอื่นหรือสถานท่ีอื่น 
นอกเหนือไปจากบุคคลหรือสถานท่ีท่ีระบุในใบอนุญาตน าเข้า  
มาตรา ๗๓ ในการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวง
สาธารณสุข ต้องน าใบอนุญาตน าเข้าของเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจของประเทศนั้นมามอบให้กระทรวงสาธารณสุข
ก่อนจึงจะได้รับพิจารณาออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออก และในการส่งออก ให้ผู้รับอนุญาต แนบส าเนา
ใบอนุญาตนั้นไปพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์ที่ส่งออกนัน้หนึ่งฉบับ  
ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดส่งส าเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์สองฉบับไปยัง
เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจของประเทศผู้รับนั้นด้วย และให้เลขาธิการจัดให้มีการตรวจสอบส าเนาใบอนุญาตท่ีจะ



ส่งกลับมานั้น  
มาตรา ๗๔ ในการน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ผู้รับอนุญาตต้องมีใบอนุญาตของ
เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจของประเทศท่ีส่งออกนั้นมาพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์และต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมยานพาหนะท่ี
ใช้บรรทุกทราบก่อนผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร และให้ผู้ควบคุมยานพาหนะนั้นจัดให้มีการป้องกันตามสมควร
เพื่อมิให้วัตถุออกฤทธิ์สูญหายหรือมีการน าเอาวัตถุออกฤทธิ์ที่อยู่ในยานพาหนะนั้นไปใช้โดยมิชอบ  
ในกรณีมีการขนถ่ายวัตถุออกฤทธิ์ออกจากยานพาหนะท่ีใช้บรรทุกไปยังยานพาหนะอื่นให้ผู้ควบคุมยานพาหนะ
ท่ีใช้บรรทุกมานั้นแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีศุลกากร ณ ท่ีนั้นทราบก่อนและให้เจ้าหน้าท่ีศุลกากรนั้นมีหน้าท่ีควบคุมวัตถุ
ออกฤทธิ์ในระหว่างขนถ่าย เมื่อขนถ่ายเสร็จ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะท่ีรับขนถ่ายวัตถุออกฤทธิ์นั้นมีหน้าท่ี
เช่นเดียวกับผู้ควบคุมยานพาหนะตามวรรคหนึ่ง  
มาตรา ๗๕ ให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเกี่ยวกับการตรวจ การยึด การริบ หรือ การจับกุม
ผู้กระท าความผิด มาใช้บังคับแก่การน าเข้า การส่งออก หรือการน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท ตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย  
มาตรา ๗๖ ในการน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท ห้ามมิให้ผู้ใดเปล่ียนแปลงการส่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยัง
จุดหมายอื่นท่ีมิได้ระบุในใบอนุญาตส่งออกที่ส่งมาพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจของประเทศผู้ออกใบอนุญาตนั้น และเลขาธิการให้ความเห็นชอบด้วย  
มาตรา ๗๗ ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงการส่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายอื่นตามมาตรา ๗๖ ให้ถือว่าวัตถุออก
ฤทธิ์ได้ส่งออกจากประเทศท่ีออกใบอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร และให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีสลักหลังส าเนา
ใบอนุญาตของเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจของประเทศท่ีส่งออกนั้น โดยแจ้งวันเดือนปีและปริมาณท่ีแท้จริงของวัตถุ
ออกฤทธิ์ที่น าผ่านและส่งส าเนานั้นกลับไปให้เจ้าหน้าท่ีของประเทศผู้ออกใบอนุญาตนั้นหนึ่งฉบับ และเก็บ
รักษาไว้ที่กระทรวงสาธารณสุขหนึ่งฉบับ  
ในการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายใหม่ตามวรรคหนึ่ง ผู้รับอนุญาตต้องน าใบอนุญาตของเจ้าหน้าท่ีผู้มี
อ านาจของประเทศผู้รับใหม่มามอบให้กระทรวงสาธารณสุขก่อน จึงจะได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาต
เฉพาะคราวเพื่อส่งออก และให้ผู้รับอนุญาตแนบส าเนาใบอนุญาตนั้นไปพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์ที่ส่งไปยัง
จุดหมายใหม่ด้วยหนึ่งฉบับ  
ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดส่งส าเนาใบอนุญาตเฉพาะคราว เพื่อส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์สองฉบับไปยัง
เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจของประเทศผู้รับใหม่ด้วย และให้เลขาธิการจัดให้มีการตรวจสอบส าเนาใบอนุญาตท่ีจะ
ส่งกลับมานั้น  
มาตรา ๗๘ ในระหว่างท่ีมีการน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ หรือในระหว่างท่ีวัตถุออก
ฤทธิ์อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าท่ีศุลกากรตามมาตรา ๗๔ วรรคสอง ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปหรือแปรสภาพ
วัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นอย่างอื่นหรือเปล่ียนหีบห่อท่ีบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
เลขาธิการ  
มาตรา ๗๙ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็น เลขาธิการมีอ านาจผ่อนผันการใช้บังคับมาตรการควบคุมตาม
มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๗ เกี่ยวกับการน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ได้ตามท่ีเห็นสมควร  
( ๒๐)มาตรา ๘๐ ในการน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ ผู้รับอนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๘๑ ในการน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๘๐ ห้ามมิให้ผู้ใดส่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ ไปยัง
บุคคลอื่นหรือสถานท่ีอื่นนอกเหนือไปจากบุคคลหรือสถานท่ีท่ีระบุในใบแจ้งการส่งออกของเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจ
ของประเทศท่ีส่งออกนั้น  



( ๒๑)มาตรา ๘๒ ในการส่งออกแต่ละคราวซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีส าเนาใบ
แจ้งการส่งออกไปพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์ที่ส่งออกนั้นหนึง่ฉบับ และให้ส่งตรงไปยังเลขาธิการอีกสองฉบับ  
ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดส่งส าเนาใบแจ้งการส่งออกตามวรรคหนึ่ง ไปยังเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจของประเทศผู้
รับเข้าหนึ่งฉบับ  
มาตรา ๘๓ เมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้รับแจ้งการห้ามน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่งประเภทใดท่ี
ต่างประเทศได้แจ้งผ่านเลขาธิการสหประชาชาติระบุห้ามน าเข้าไปยังประเทศนั้นให้รัฐมนตรีประกาศการห้าม
น าเข้านั้นในราชกิจจานุเบกษา  
มาตรา ๘๔ ห้ามมิให้ผู้ใดส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังประเทศท่ีระบุห้ามน าเข้าตามมาตรา ๘๓ เว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวจากประเทศนั้น และใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวจากเลขาธิการ  
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  
มาตรา ๘๕ การมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ในปริมาณพอสมควรเท่าท่ี
จ าเป็นต้องใช้ประจ าในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบิน หรือยานพาหนะ อื่นใดท่ี
ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ให้ได้รับการยกเว้นจากมาตรการควบคุมส าหรับการน าเข้า น าผ่าน 
หรือส่งออกตามพระราชบัญญัตินี ้ 
มาตรา ๘๖ ผู้ควบคุมยานพาหนะตามมาตรา ๘๕ ต้องจัดให้มีการป้องกันตามสมควร เพื่อมิให้วัตถุออกฤทธิ์สูญ
หายหรือมีการน าเอาวัตถุออกฤทธิ์ท่ีใช้ในยานพาหนะนัน้ไปใช้โดยมิชอบ  

มาตรา ๘๗ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ หรือ
มาตรา ๖๒ รวมท้ังกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม และสถาบันอื่นของทางราชการ
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท่ีได้รับด าเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การขาย การน าเข้า การ
ส่งออก การน าผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครอง ซึง่วัตถุออกฤทธิ์ที่มิใช่วัตถุต ารับยกเว้น ต้องจัดให้มีการท าบัญชี
รับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์และเสนอรายงานให้เลขาธิการทราบเป็นรายเดือนและ  

___________________ 
(๒๐) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔ 
และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๒๑) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๕ 
และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

 
รายปี บัญชีดังกล่าวต้องเก็บรักษาไว้และพร้อมท่ีจะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ทุกเวลาในขณะท่ีเปิด
ด าเนินการ ท้ังนี้ อย่างน้อยภายในสองปีนับแต่วันลงรายการครั้งสุดท้ายในบัญชี  
บัญชีรับจ่ายวัตถุออกฤทธิ์และรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๒๒)มาตรา ๘๘ เมื่อปรากฏว่าผู้ใดเสพติดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ เลขาธิการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ
โดยความเห็นหรือค าแนะน าของคณะกรรมการมอี านาจส่ังให้จัดส่งผู้นั้นไปรับการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟู
สุขภาพและสมรรถภาพ ณ สถานพยาบาลหรือสถานท่ีพักฟื้นตามท่ีเห็นสมควรเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งรอ้ยแปดสิบ
วัน ในกรณีจ าเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ เลขาธิการหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเลขาธิการจะขยายเวลาต่อไปอีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  



ให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าท่ีให้การรักษา การศึกษา อบรม การดูแลภายหลังการรักษาพยาบาล หรือการ
ฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพตามสมควรแก่บุคคลดังกล่าวในวรรคหนึ่ง เพื่อให้บุคคลนั้นกลับคืนสู่สภาพของ
ปกติชนซึ่งมิได้เสพติดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  

หมวด ๑๒  
บทก าหนดโทษ  

(๒๓)มาตรา ๘๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้า
ปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท  
มาตรา ๙๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
มาตรา ๙๑ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๙ ผู้ใดด าเนินกิจการภายหลังท่ีใบอนุญาตส้ินอายุแล้ว
มิได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรบัวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ
จนถึงวันท่ีมายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต  
มาตรา ๙๒ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  
มาตรา ๙๓ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  
มาตรา ๙๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกนิสองหมื่นบาท 
หรือท้ังจ าท้ังปรับ  
มาตรา ๙๕ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  
( ๒๔)มาตรา ๙๖ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

___________________ 
(๒๒) ข้อความในมาตรา ๘๘ วรรคสาม ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๒ 
(๒๓) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 
๑๓ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๒๔) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 
๑๔ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 

 
มาตรา ๙๗ เภสัชกรผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติผู้ใด ละท้ิงหน้าท่ีในการควบคุมกิจการของผู้รับอนุญาตโดยไม่มีเหตุอันควร 
หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้า
หมื่นบาท  
มาตรา ๙๘ ผู้ใดผลิตหรือน าเข้า ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ปลอมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๖(๑) ต้องระวางโทษจ าคุก
ต้ังแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท  
ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ปลอมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๖(๑) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และ



ปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  
ผู้ใดขายหรือน าเข้า ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ปลอมโดยไม่รู้ว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ปลอม ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่ง
หมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท  
มาตรา ๙๙ ผู้ใดผลิตหรือน าเข้า ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน หรือวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน
วัตถุต ารับอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๖(๒) หรือ (๕) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  
ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนวัตถุต ารับอันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๓๖(๒) หรือ (๕) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีและปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน
บาท  
ผู้ใดขายหรือน าเข้า ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน หรือวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนวัตถุต ารับ 
โดยไม่รู้ว่าเป็นวัตถุออกฤทธ์ผิดมาตรฐานหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนวัตถุต ารับ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  
มาตรา ๑๐๐ ผู้ใดขายหรือน าเข้า ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เส่ือมคุณภาพอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๖(๓) ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  
ถ้าผู้กระท าการตามวรรคหนึ่งกระท าโดยไม่รู้ว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์เส่ือมคุณภาพ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาท  
มาตรา ๑๐๑ ผู้ใดผลิต ขาย หรือ น าเข้า ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้อัน
เป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา ๓๖(๔) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ัง
ปรับ  
มาตรา ๑๐๒ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  
มาตรา ๑๐๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
(๒๕)มาตรา ๑๐๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๘ หรือมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ  
มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๔๙ 
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพนับาท  
(๒๖)มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ อัน
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท  
ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 
๖๒ วรรคหนึ่ง หรือผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ
ท้ังจ าท้ังปรับ  

___________________ 
(๒๕) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๖ 
และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 
(๒๖) ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 
๑๕ และให้ใช้ข้อความท่ีพิมพ์ไว้นี้แทน 



 
(๒๗)มาตรา ๑๐๖ ทวิ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุท่ีออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ 
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง เกินปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๖ (๗ ทวิ)(๒๘) ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท  
มาตรา ๑๐๖ ตรี ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ ทวิ หรือมาตรา ๖๒ ตรี ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งหนึ่งปีถึงห้าปี และ
ปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  
มาตรา ๑๐๖ จัตวา ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ จัตวา ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับต้ังแต่ส่ีหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท  
ถ้าการฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ จัตวา เป็นการกระท าต่อหญิงหรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเป็น การ
กระท าเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระท าความผิดทางอาญา หรือเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในการกระท าความผิด
ทางอาญา ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงจ าคุกตลอดชีวิตและปรับต้ังแต่หกหมื่นบาทถึงห้าแสน
บาท  
มาตรา ๑๐๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท  
มาตรา ๑๐๘ เภสัชกรผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๖๘ ต้อง
ระวางโทษปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท  
มาตรา ๑๐๙ เภสัชกรผู้ใดไม่ลงบัญชีตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๖๘ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๙ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพนับาท 
มาตรา ๑๑๐ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๔ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๗๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่พันบาท  
มาตรา ๑๑๑ ผู้ควบคุมยานพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๗๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  
มาตรา ๑๑๒ ผู้ควบคุมยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๖ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  
มาตรา ๑๑๓ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
มาตรา ๑๑๔ ผู้เสพติดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ผู้ใดขัดขืนไม่ยอมไปรับการรักษาพยาบาล หรือการฟื้นฟูสุขภาพและ
สมรรถภาพตามค าส่ังของเลขาธิการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากเลขาธิการตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ และเมื่อพ้นโทษแล้วให้ส่งตัว
ผู้นั้นไปรับการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพตามค าส่ังเดิม  
มาตรา ๑๑๕ ผู้รับการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพตามค าส่ังของเลขาธิการหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่งผู้ใดหลบหนีไปจากสถานพยาบาล หรือสถานพักฟื้น 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ และเมื่อพ้นโทษแล้ว ให้
ส่งตัวผู้นั้นไปรับการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพตามค าส่ังเดิม 
(๒๙)มาตรา ๑๑๕ ทวิ ในกรณีท่ีมีการยึดวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๔๙ หรือตามกฎหมายอื่น และ ไม่มีการฟ้อง
คดีต่อศาล เพราะเหตุท่ีไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท าความผิด และพนักงานอัยการส่ังให้งดการสอบสวน หรือ
เพราะพนักงานอัยการมีค าส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือเพราะมีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๑๗ ถ้าไม่มีผู้ใดมา
อ้างว่าเป็นเจ้าของภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันท่ียึด ให้  

___________________ 
(๒๗) ข้อความข้างต้นเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 
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๑๖  
(๒๘) ดูประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๑ 
(๒๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓  

 
วัตถุออกฤทธิ์นั้นตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
มอบหมายท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
ถ้าผู้ท่ีอ้างว่าเป็นเจ้าของตามวรรคหนึ่ง แสดงต่อคณะกรรมการได้ว่าเป็นเจ้าของแท้จริงและไม่ได้รู้เห็นเป็นใจ
ด้วยในการกระท าความผิด ให้คณะกรรมการส่ังให้คืนวัตถุออกฤทธิ์แก่เจ้าของ ถ้าวัตถุออกฤทธิ์นั้นยังคงอยู่ใน
ความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
(๓๐)มาตรา ๑๑๖ บรรดาวัตถุออกฤทธิ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ หรือวัตถุอื่น ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ริบเสียท้ังส้ิน  
(๓๑)มาตรา ๑๑๖ ทวิ ในกรณีท่ีมีการฟ้องคดีความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อศาล และไม่ได้มีการ โต้แย้ง
เรื่องประเภท จ านวนหรือน้ าหนักของวัตถุออกฤทธิ์นั้น ถ้าศาลช้ันต้นมีค าพิพากษาหรือค าส่ังให้ริบวัตถุออก
ฤทธิ์ดังกล่าวตามมาตรา ๑๑๖ หรือตามกฎหมายอื่น และไม่มีค าเสนอว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงไม่ได้รูเ้ห็นเป็นใจ
ด้วยในการกระท าความผิดภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันท่ีศาลมีค าพิพากษาหรือค าส่ังให้ริบวัตถุออกฤทธิ์
นั้น ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
ระเบียบท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
มาตรา ๑๑๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเลขาธิการมีอ านาจเปรียบเทียบได้  

บทเฉพาะกาล  

มาตรา ๑๑๘ ให้ผู้ได้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้า ซึ่งยาท่ีเป็นวัตถุออกฤทธิ์หรือมีวัตถุออกฤทธิ์รวมอยู่ด้วย
ตามกฎหมายว่าด้วยยาในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ด าเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตนั้นส้ินอายุ 
และถ้าประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายใน หกสิบวันนับแต่
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ด าเนินกิจการไปพลาง
ก่อนได้ แต่ถ้าผู้อนุญาตมีค าส่ังเป็นหนังสือไม่ออกใบอนุญาตให้ ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ด าเนินกิจการนับแต่วันท่ีทราบ
ค าส่ังเป็นต้นไป และให้น าความในมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
มาตรา ๑๑๙ ยาท่ีเป็นวัตถุออกฤทธิ์หรือมีวัตถุออกฤทธิ์รวมอยู่ด้วย ซึ่งผลิต ขาย หรือน าเข้า โดยชอบด้วย
กฎหมายว่าด้วยยา หรือกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่
ต้องมีข้อความว่า "วัตถุออกฤทธิ์" ตามมาตรา ๒๗(๓) ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
สัญญา ธรรมศักด์ิ  
นายกรัฐมนตรี  



___________________ 
(๓๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔  
(๓๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ 

 

อัตราค่าธรรมเนียม  

(๑) ใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท  
(๒) ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ฉบับละ ๕๐๐ บาท  
(๓) ใบอนุญาตน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท  
(๔) ใบอนุญาตส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ฉบับละ ๕๐๐ บาท  
(๕) ใบอนุญาตน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ฉบับละ ๒๐๐ บาท  
(๖) ใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อน าเข้าหรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ฉบับละ ๑๐๐ บาท  
(๗) ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ฉบับละ ๑๐๐ บาท  
(๘) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท  
(๙) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐ บาท  
(๑๐) ใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ ฉบับละ ๕๐ บาท  
(๑๑) การต่ออายุใบอนุญาต หรือใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม ส าหรับ
ใบอนุญาตหรือใบส าคัญนั้น  
(๑๒) ค่าสลักหลังใบอนุญาตในการค้าระหว่างประเทศ ส าหรับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ ครั้งละ ๑๐๐ บาท  

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน
อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ซึ่งได้กระท ากัน ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อร่วมมือกับประเทศภาคีอื่นๆ ควบคุมการผลิต การขาย การน าเข้า การ
ส่งออก การน าผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทท้ังภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ มิให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของบุคคลและสังคม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญติัฉบับนี้ขึ้น 

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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