
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มีสาระส าคัญดังนี้ 

กฎหมายได้ให้ความหมายค าว่า "ยาเสพติดให้โทษ" ว่าหมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่

ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้ว ท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจใน

ลักษณะส าคัญ เช่น ต้องเพ่ิมขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพท้ังทาง

ร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลงกับให้รวมถึงพืชหรือส่วนของ

พืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยา

เสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่

ไม่หมายความถึงยาสามัญประจ าบ้านบางต ารับ ตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ (มาตรา ๔) 

 

นอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้ยังได้แบ่งยาเสพติดให้โทษออกเป็น ๕ ประเภท เพื่อประโยชน์ในการก าหนดวิธีการ

ควบคุมท่ีแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม เนื่องจากแต่ละประเภทมีอันตราย และความจ าเป็นในทาง

การแพทย์ไม่เหมือนกัน ประเภทยาเสพติดให้โทษและรายชื่อยาเสพติดที่ส าคัญมีดังนี้ 

ประเภท ๑ ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง ที่ส าคัญ เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน เอ็กซ์ตาซี 

แอลเอสดี 

ประเภท ๒ ยาเสพติดให้โทษทั่วไป ที่ส าคัญ เช่น ใบโคคา โคคาอีน ยาสกัดเข้มข้นของต้นฝิ่นแห้ง เมทาโดน 

มอร์ฟีน ฝิ่นยา (ฝิ่นที่ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่ใช้ในทางยา) ฝิ่น (ฝิ่นดิบ ฝิ่นสุก มูลฝิ่น) 

ประเภท ๓ ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต้นต ารับยาและมียาเสพติดให้โทษประเภท ๒ ผสมอยู่ คือ ยา

รักษาโรคที่มียาเสพติดให้โทษประเภท ๒ เป็นส่วนประกอบอยู่ในสูตร 

ประเภท ๔ สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือ ๒ ที่ส าคัญ เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด์, อา

เซติลคลอไรด์, เอทิลิดีนไดอาเซเตต, คลอซูโดอีเฟดรีน, เออร์โกตามีน, ไอโซซาฟรอล, ไลเซอร์จิคอาซิด, ไพเพอ

โรนอล และซาฟรอล 

ประเภท ๕ ยาเสพติดให้โทษที่ไม่เข้าอยู่ในประเภท ๑ ถึง ๔ มี ๔ รายการ ได้แก่ กัญชา พืชกระท่อม พืชฝิ่น 

และพืชเห็ดขี้ควาย 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕    



กฎหมายฉบับนี้ได้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี้ 

            (๑) เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า "หน่วยการใช้" "ติดยาเสพติดให้โทษ" "การบ าบัดรักษา" "ข้อความ" และ 

"โฆษณา" แก้ไขบทนิยามค าว่า "สถานพยาบาล"และ "เภสัชกร" (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 

            (๒) ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษมีอ านาจ

ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษแต่ละประเภทที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้

ผลิต น าเข้า จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘(๕) และเพ่ิมมาตรา ๒๖/๑) และ

ก าหนดให้อาจอนุญาตให้จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเฉพาะยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ เกินปริมาณท่ี

ก าหนดเป็นกรณีพิเศษได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๐) 

           (๓) ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษให้สอดคล้องกับการแก้ไข

เพ่ิมเติมบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓(๗) ) 

           (๔) ก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจอนุญาตให้มีการผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง

ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ และประเภท ๒ ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปรามและ

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และก าหนดบทสันนิษฐานเด็ดขาด 

ในข้อหาผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (แก้ไขเพ่ิมเติม

มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖) 

           (๕) แก้ไขลักษณะต้องห้ามของผู้ขออนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน

ประเภท ๒ เกี่ยวกับการกระท าความผิดตามกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับยาเสพติดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่

เป็นอยู่ในปัจจุบัน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๙(๓) ) 

           (๖) จัดให้มีมาตรการควบคุมการมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ 

(แก้ไขเพ่ิมมาตรา ๒๐) 

           (๗) ก าหนดให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ต้องรับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายใน

การตรวจวิเคราะห์หรือประเมินเอกสารทางวิชาการ (เพ่ิมวรรคสามของมาตรา ๔๓) 

           (๘) ก าหนดให้มีการโฆษณาสรรพคุณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ต่อผู้ประกอบวิชาชีพได้ (แก้ไข

เพ่ิมเติมมาตรา ๔๘) ปรับปรุงมาตรการการควบคุมการโฆษณาเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ การบ าบัดรักษา 

สถานพยาบาล และผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (เพ่ิมมาตรา ๔๘/๑ และมาตรา ๔๘/๒) และก าหนดให้



ผู้ได้รับค าสั่งของผู้อนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาตามมาตรา ๔๘/๒ มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ

ยาเสพติดให้โทษได้ (เพ่ิมหมวด ๑๑/๑ การอุทธรณ์ มาตรา ๖๔/๑ และมาตรา ๖๔/๒) 

           (๙) ก าหนดเหตุให้ค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙) 

        (๑๐) ก าหนดให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจตรวจหรือทดสอบหรือ

สั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมียาเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกายหรือไม่ ทั้งนี้ เฉพาะกรณี

จ าเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเสพยาเสพติดให้โทษ (เพ่ิมมาตรา ๕๘/๑) 

        (๑๑) ปรับปรุงบทก าหนดโทษ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตามความร้ายแรงแห่งการกระท าความผิด (แก้ไข

เพ่ิมเติมบทก าหนดโทษในหมวด ๑๒) 

        (๑๒)ก าหนดเพ่ิมเติมให้ผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายหรือผู้เสพและจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้

โทษจ านวนเล็กน้อยที่สมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษาและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมาย

ก าหนดไว้ ได้พ้นจากความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙๔)  

        (๑๓) ก าหนดให้ศาลลงโทษจ าคุกและปรับเป็นหลักในความผิดที่มีโทษจ าคุกและปรับ (เพ่ิมมาตรา 

๑๐๐/๑) 

        (๑๔) ก าหนดให้ศาลลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ า หากผู้กระท าความผิดให้ข้อมูลที่ส าคัญและเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ายปกครอง 

หรือต ารวจ หรือพนักงานสอบสวน (เพ่ิมมาตรา ๑๐๐/๒) 

        (๑๕) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ 

หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ 

กองนิติการ 

เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท์ (๖๖๒) ๒๔๕-๙๐๘๗ โทรสาร (๖๖๒) ๒๔๕-๙๔๑๓  

หรือส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ที่ http://www.krisdika.go.th 


