
 
 

พระราชบัญญัติ 
ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๗  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เป็นปทีี่  ๖  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด  

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓ มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖   

มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้ 

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    

เพ่ือก าหนดมาตรการในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ   

และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชนอันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม  รวมถึงเพ่ือปราบปราม  

การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคง  

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



แห่งราชอาณาจักร  และป้องกันการสนับสนุนการกระท าความผิดขององค์กรดังกล่ าวในด้านต่าง ๆ   

ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม 

ของรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด  

พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เป็นต้นไป  

มาตรา ๓ ประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด  

สามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป 

มาตรา ๔ เมื่อประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ได้ใช้บังคับแล้ว  ให้ยกเลิก  

(๑) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๑๙  

(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  

(๓) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

(๔) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

(๕) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

(๖) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๘   

(๗) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๐  

(๘) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

(๙) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

(๑๐) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

(๑๑) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  

(๑๒) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

(๑๓) พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ.  ๒๕๓๓  

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๑๔) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ.  ๒๕๓๓  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  

(๑๕) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ.  ๒๕๓๓  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

(๑๖) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ.  ๒๕๓๓  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

(๑๗) พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔  

(๑๘) พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  

(๑๙) พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

(๒๐) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

(๒๑) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๐๘/๒๕๕๗  เรื่อง  การปฏิบัติต่อผู้ต้อง 

สงสัยว่ากระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่การบ าบัดฟ้ืนฟูและการดูแลผู้ผ่านการบ าบัด 

ฟ้ืนฟู  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

(๒๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๐๙/๒๕๕๗  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

(๒๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑๖/๒๕๕๗  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

(๒๔) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๖๑  เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติม 

บัญชีท้ายประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๒๕  กรกฎาคม   

พุทธศักราช  ๒๕๖๑  

มาตรา ๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัด ให้ 

เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.   เข้ารับการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่   เ พ่ือให้มีการพัฒนาความรู้    

ความสามารถ  และมีประสบการณ์ภาคปฏิบัติ  รวมถึงการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ   

ทั้งนี้  ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๖ ให้ข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  โดยได้รับอนุมัติ 

จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือจากคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกัน  

และปราบปรามยาเสพติดมอบหมาย  และผ่านการฝึกอบรมตามมาตรา  ๕  เป็นต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  และในการก าหนดให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง 

ที่มีเหตุพิเศษ  ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่  คุณภาพของงาน  และการด ารงตนอยู่ในความยุติธรรม 

โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมด้วย   ทั้งนี้  ให้เป็นไป 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก าหนด  โดยได้รับความเห็นชอบ 

จากกระทรวงการคลัง  

มาตรา ๗ เมื่อประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว  บทบัญญัติ

แห่งกฎหมายใดอ้างถึงบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๑๙  

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ.  ๒๕๓๓  

พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๔๕  หรือพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต

และประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นอ้างถึงบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย

ยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้  ในบทมาตราที่มีนัยเช่นเดียวกัน   

มาตรา ๘ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๑๙  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  พระราชก าหนด 

ป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ.  ๒๕๓๓ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด 

เกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔  พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙  หรือประกาศคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่   ๑๐๘/๒๕๕๗  เรื่อง  การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิด 

ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่การบ าบัดฟ้ืนฟูและการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู  ลงวันที่   

๒๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด   

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมาย  

ยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้   หรือจนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออก  

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

ใช้บังคับ 

มาตรา ๙ ในกรณีที่มีบทบัญญัติใดในประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ก าหนดให้การลงโทษผู้กระท าผิด  หรือการขออนุญาต  หรือการอนุญาต  หรือการปฏิบัติตามบทบัญญัตินั้น 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ   

ห้ามมิให้ใช้บทบัญญัติดังกล่าวจนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศนั้นแล้ว  

มาตรา ๑๐ ในระหว่างที่ยังมิได้มกีฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามประมวลกฎหมาย

ยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้  

(๑) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด  ผู้อนุญาต  หรือผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ   

ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด  แล้วแต่กรณี  มีอ านาจในการพิจารณาอนุญาตการผลิต  น าเข้า   

ส่งออก  จ าหน่าย  มีไว้ในครอบครอง  น าผ่าน  หรือโฆษณาซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์   

การผลิตหรือน าเข้าตัวอย่างของต ารับวัตถุออกฤทธิ์  และการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โ ทษ 

ในประเภท  ๓  หรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์  โดยน าบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก   

ขาย  จ าหน่าย  มีไว้ในครอบครอง  น าผ่าน  หรือโฆษณาซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์  ผลิต  

หรือน าเข้าตัวอย่างของต ารับวัตถุออกฤทธิ์  และการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๓   

หรือต ารับวัตถุออกฤทธิ ์ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือพระราชบญัญตั ิ

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙  แล้วแต่กรณี  มาใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัด 

หรือแย้งกับประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้   

(๒) ให้ผู้ได้รับการยกเว้นให้ด าเนินการผลิต  น าเข้า  ส่งออก  ขาย  จ าหน่าย  หรือมีไว้  

ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์  โดยไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา  ๒๐   

แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  หรือมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท   

พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา  ๓๒  แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้  

้หนา   ๕
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(๓) การพักใช้ใบอนุญาต  การเพิกถอนใบอนุญาต  คุณสมบัติและหนา้ที่ของผู้รับอนญุาต  และ

หน้าที่ของเภสัชกร  ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือ

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

มาตรา ๑๑ ให้เจ้าพนักงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๑๙  พระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  พระราชก าหนดป้องกันการใช ้

สารระเหย  พ.ศ.  ๒๕๓๓  พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด   

พ.ศ.  ๒๕๓๔  พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๔๕  หรือพระราชบัญญัติ 

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙  แล้วแต่กรณี  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่ 

ประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี 

การแต่งตั้งใหม่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้   

มาตรา ๑๒ บรรดาคดีที่ได้มีการสั่งตรวจสอบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการ 

ในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

ทรัพย์สิน  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  พนักงานเจ้าหน้าที่  พนักงาน 

อัยการ  และศาล  ด าเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ  

ยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  

มาตรา ๑๓ ค าขอใด ๆ  ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

หรือพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา   

ให้ถือว่าเป็นค าขอตามประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ด้วยโดยอนุโลม  และถ้าค าขอ

ดังกล่าวมีข้อความหรือเอกสารประกอบค าขอแตกต่างไปจากค าขอตามประมวลกฎหมายยาเสพติด  

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอเพ่ือให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย 

ยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ได้  

มาตรา ๑๔ บรรดาใบอนุญาต  ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๓   

ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ  หนังสือส าคัญ  ใบแจ้งการน าเข้า ใบแจ้งการส่งออก  ใบแทน

ใบอนุญาต  ใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๓  ใบแทนใบส าคัญ 

การขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ  และใบแทนหนังสือส าคัญที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ   
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พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ก่อนวันที่ 

ประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ   

มาตรา ๑๕ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  ขาย  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครอง 

ซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือ

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ในวันก่อนวันที่ประมวลกฎหมาย 

ยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงด าเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ   

และถ้าประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไปให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด  

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุ   

มาตรา ๑๖ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด  คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  และคณะกรรมการบ าบัดรักษา 

และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  ประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่งตามมาตรา  ๔  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๑๐๙  แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้   แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้    

ให้ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะกรรมการตรวจสอบทรพัย์สิน  ให้เลขาธิการ 

คณะกรรมการอาหารและยาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด  และ  

ให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ของคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามประมวลกฎหมายยาเสพติด  

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามประมวล  

กฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้ ง โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๑๙  และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้ง 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด  

เกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
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ท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่ตามประมวลกฎหมาย 

ยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๑๗ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  

พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  เงินงบประมาณ  และรายได้ของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔   

ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ไปเป็นของกองทุนป้องกัน   

ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๑๘ ผู้ ต้องหาซึ่ งอยู่ ในระหว่ างการตรวจพิสูจน์และการ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อยู่ในวันก่อนวันที่ประมวลกฎหมาย 

ยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้บังคับตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   

พ.ศ.  ๒๕๔๕  ได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  คณะอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการประจ าเขตพ้ืนที่  และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มีหน้าที่และอ านาจปฏิบัติงานที่ค้างอยู่ต่อไปจนเสร็จสิ้น 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการหรืออนุกรรมการตามวรรคหนึ่งว่างลง  และมีกรรมการหรือ

อนุกรรมการที่เหลืออยู่ไม่ครบองค์ประกอบ  หรือไม่พอที่จะเป็นองค์ประชุม  ให้กรรมการหรือ

อนุกรรมการที่เหลืออยู่ด าเนินการต่อไปได้    

ให้สถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  หรือการควบคุมตัว   

และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีหน้าที่และอ านาจและด าเนินการตามพระราชบัญญัติฟ้ื นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๔๕  จนกว่าจะด าเนินการตรวจพิสูจน์หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติดเสร็จสิ้น  

มาตรา ๒๐ คดีที่ได้มีการออกหมายบังคับคดีแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอยู่ในวันก่อนวันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด าเนินการ  

ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ต่อไปจนเสร็จสิ้น  
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มาตรา ๒๑ ให้บทบัญญัติที่ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท าเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และเพ่ือขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีผลใช้บังคับ

แก่คดีที่ศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาแล้วก่อนวันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

แล้วแต่กรณี  จนกว่าคดีถึงที่สุด  

คดีซึ่ งค้ างพิจารณาอยู่ ในศาลชั้นต้นอยู่ ในวันก่อนวันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด   

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ งสองฝ่ายยื่นค าแถลงขอสืบ 

พยานหลักฐานเพ่ิมเติมว่าการกระท าของจ าเลยเป็นการกระท าเพ่ือจ าหน่ายหรือเพ่ือขายหรือไม่   

แล้วแต่กรณี  ก็ให้ศาลสืบพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามที่เห็นสมควร  

มาตรา ๒๒ ให้ศูนย์เพ่ือการคัดกรองผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูและศูนย์เพ่ือประสานการดูแล 

ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ ฉบับที่  ๑๐๘/๒๕๕๗  เรื่อง  การปฏิบตั ิ

ต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่การบ าบัดฟ้ืนฟูและการดูแล  

ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  เป็นศูนย์คัดกรอง  และศูนย์ฟ้ืนฟู 

สภาพทางสังคมตามประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  จนกว่า 

จะมีการจัดตั้ งศูนย์คัดกรองหรือศูนย์ ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๒๓ ในวาระเริ่มแรกภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  การอนุญาตน าเข้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นกัญชาเพ่ือประโยชน์ 

ทางการแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วยตามมาตรา  ๓๕  แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้   

ให้น าเข้าได้เฉพาะเมล็ดพันธุ์ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้  

(๑) ผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน 

ทางการแพทย์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์  หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์   

เภสัชกรรม  หรือวิทยาศาสตร์  หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์หรือ  

เภสัชกรรม  หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการปอ้งกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  หรือ 

สภากาชาดไทย  
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(๒) ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจ าเป็นต้องน ายาเสพติดให้โทษ 

ซึ่งเป็นกัญชาติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือใช้รักษาโรคเฉพาะตัว  

(๓) ผู้ขออนุญาตซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนา 

ตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๒๔ ให้ประธานศาลฎีกา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุข  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   

และตามประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้   ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

และอ านาจของตน  

ให้ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีอ านาจออกข้อบังคับ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจแต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่  และรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงยุติธรรม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม   

มีอ านาจออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และ 

ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ านาจ 

ของตน  

ข้อบังคับ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ให้ใช้บังคับได้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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