
สรุปสาระสําคัญของ

ประมวลกฎหมายยาเสพติด



ประมวลกฎหมายยาเสพติดมีเน้ือหารวมทั้งสิ้น 186 มาตรา 

ประมวลกฎหมายยาเสพติด

ภาค 1
การปองกัน ปราบปราม 

และควบคุมยาเสพติด
(มาตรา 1 - 107)  จํานวน 107 มาตรา

ภาค 2
การบําบัดรักษาและการฟนฟู

สภาพทางสังคมแกผูติดยาเสพติด
(มาตรา 108 - 123)  จํานวน 16 มาตรา

ภาค 3
บทกําหนดโทษ

(มาตรา 124 - 186) จํานวน 63 มาตรา

ประมวลกฎหมายยาเสพติด



ลักษณะ 1 บทบัญญัติทั่วไป (ม.1-2)

ลักษณะ 2 การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด (ม.3-14)

ลักษณะ 3 การควบคุมยาเสพติด (ม.15-62)

ลักษณะ 4 การตรวจสอบทรัพยสิน (ม.63-89)

ลักษณะ 5 ความผิดเก่ียวกับการผลิต นําเขา สงออก จําหนาย มีไวในครอบครองหรือนําผาน

ซ่ึงยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ (ม.90-96)

ลักษณะ 6 ความผิดเก่ียวกับสารระเหย (ม.97-100)

ลักษณะ 7 ความผิดเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนตํารับ (ม.101-103)

ลักษณะ 8 ความผิดเก่ียวกับการเสพยาเสพติดและการมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดเพ่ือเสพ (ม.104-107)

ภาค 1 การปองกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด (ม.1-107)



ลักษณะ 1 บทบัญญัติทั่วไป (ม.108)

ลักษณะ 2 คณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟผููติดยาเสพติด (ม.109-112)

ลักษณะ 3 การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด (ม.113-117)

ลักษณะ 4 การฟนฟูสภาพทางสังคม (ม.118-120)

ลักษณะ 5 ความผิดเก่ียวกับการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด (ม.121-123)

ภาค 2 การบําบัดรักษาและการฟนฟสูภาพทางสงัคมแกผูติดยาเสพติด (ม.108-123)



ลักษณะ 1 บทบัญญัติท่ัวไป (ม.124-134)

ลักษณะ 2 บทกําหนดโทษเก่ียวกับการอนุญาตสําหรับยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ (ม.135-141)

ลักษณะ 3 บทกําหนดโทษเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ปลอม ผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ (ม.142-144)

ลักษณะ 4 บทกําหนดโทษเก่ียวกับการผลิต นําเขา สงออก จําหนาย มีไวในครอบครองหรือนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ (ม.145-153)

ลักษณะ 7 บทกําหนดโทษเก่ียวกับการเสพยาเสพติดและการมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพ่ือเสพ (ม.162-170)

ลักษณะ 9 บทกําหนดโทษสําหรับความผิดตอเลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เจาพนักงาน ป.ป.ส. และพนักงานเจาหนาท่ี (ม.174-177)

ลักษณะ 11 บทกําหนดโทษเก่ียวกับการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด (ม.181-184)

ลักษณะ 5 บทกําหนดโทษเก่ียวกับสารระเหย (ม.154-157)

ลักษณะ 8 บทกําหนดโทษสําหรับการจูงใจ ชักนํา ยุยงสงเสริม ใชอุบายหลอกลวงหรือใชกําลังบังคับใหผูอื่นเสพยาเสพติด (ม.171-173)

ลักษณะ 10 บทกําหนดโทษสําหรับความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ (ม.178-180)

ลักษณะ 12 การบังคับโทษปรับ (ม.185-186)

ลักษณะ 6 บทกําหนดโทษเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนตํารับ (ม.158-161)

ภาค 3 บทกําหนดโทษ (ม.124-186)



“ยาเสพติดใหโทษ” “วัตถุออกฤทธ์ิ” “สารระเหย”

ยาเสพติด

บทนิยามที่สําคัญ

(มาตรา 1)



สารเสพติดที่ไมใชยาเสพติด แตควบคุมตามกฎหมายอื่น

- เหลา เบียร 
ตาม พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 ,  พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551

- บุหรี่ ยาสูบ 
ตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509 , พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560

- ทรามาดอล (ยาอันตราย)
ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 , ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ขอ 3 (30)

- โปรคาดิว (ยาแผนปจจุบัน) 
ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510



(มาตรา 1)

บทนิยาม

ประมวลกฎหมายยาเสพติด

“ยาเสพติดใหโทษ” หมายความวา สารเคมี พืช หรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเม่ือเสพแลว

ทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลกัษณะสําคญั เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพขึน้เปนลาํดับ 

มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรง

ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับใหรวมถึงสารเคมีที่ใชในการผลติ

ยาเสพติดใหโทษดวย แตไมหมายความรวมถึงยาสามัญประจําบานบางตํารับทีมี่

ยาเสพติดใหโทษผสมอยูตามกฎหมายวาดวยยา

“ยาเสพติดใหโทษ”



(มาตรา 1)

บทนิยาม

ประมวลกฎหมายยาเสพติด

“วัตถุออกฤทธิ์” หมายความวา วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่เปนสิง่ธรรมชาติ

หรือที่ไดจากสิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่เปนวัตถุสังเคราะห

“วัตถุออกฤทธ์ิ”



(มาตรา 1)

บทนิยาม

ประมวลกฎหมายยาเสพติด

“สารระเหย” หมายความวา สารเคมีหรือผลติภัณฑที่อาจนําไปใชเพือ่สนองความตองการ

ของรางกายหรือจิตใจซึ่งทําใหสขุภาพโดยทั่วไปทรุดโทรมลง

“สารระเหย”



บทนิยามที่สําคัญ

ความผิดท่ัวไป
(ไมใชความผิดรายแรง)

“ความผิดรายแรง

เก่ียวกับยาเสพติด”

“ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด”

(มาตรา 1)



(มาตรา 1)

บทนิยาม

ประมวลกฎหมายยาเสพติด

“ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” หมายความวา ความผิด

ตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้

“ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด”



(มาตรา 1)

บทนิยามที่สําคัญ

ประมวลกฎหมายยาเสพติด

“ความผิดรายแรงเก่ียวกับยาเสพติด” หมายความวา ความผิดเก่ียวกับการ

ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติด เวนแตมีไวใน

ครอบครองเพื่อเสพ และใหหมายความรวมถึงการสมคบ สนับสนุน ชวยเหลือ 

หรือพยายามกระทําความผิดดังกลาวดวย

“ความผิดรายแรงเก่ียวกับยาเสพติด”



ประเภทความผิดเก่ียวกับยาเสพติด

ผลิต
นําเขา/
สงออก

จําหนาย ครอบครอง
สมคบ/

สนับสนุน

เสพ
ครอบครอง
เพื่อเสพ

ความผิด

เก่ียวกับ

สารระเหย

การจูงใจ 
ยุยงสงเสริม

ใหเสพฯ

“ความผิด

เกี่ยวกับ

ยาเสพติด”

อื่น ๆ
รับจาง

เปดบัญชี

“ความผิดรายแรง

เก่ียวกับยาเสพติด” และพยายาม

กระทํา

ความผิดดังกลาว

(มาตรา 1)

ความผิดไมรายแรง

ความผิดตอ
เจาพนักงาน

ป.ป.ส.



การริบทรัพยสิน / ริบทรัพยตามมูลคา (ม.68 - 86)

แมจะกระทํานอกราชอาณาจักร ตองรับโทษในราชอาณาจักร (ม.124)

สนับสนุน ชวยเหลือ การกระทําความผิดรายแรงฯ ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการ (ม.125)

พยายามกระทําความผิดรายแรงฯ ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ (ม.126)

ตกลงกันกระทําความผิดรายแรงฯ แมจะมิไดมีการลงมือกระทําความผิดตามที่ตกลง ก็เปนความผิด (ม.127)

ตัวอยางมาตรการทางกฎหมายที่ใชเก่ียวกับความผิดรายแรงฯ



(มาตรา 1)

บทนิยามที่สําคัญ

ประมวลกฎหมายยาเสพติด

“ทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทาํความผิดรายแรงเก่ียวกับยาเสพติด” หมายความวา

เงินหรือทรัพยสนิที่ไดรับมาเนื่องจากการกระทาํความผิดรายแรงเก่ียวกับยาเสพติด และให

หมายความรวมถึง เงินหรือทรัพยสนิที่ไดมาโดยการใชเงนิหรือทรพัยสินดังกลาวซื้อหรอื

กระทําไมวาดวยประการใด ๆ ใหเงินหรือทรัพยสนินั้นเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ไมวาจะมี

การเปลี่ยนสภาพก่ีครั้ง และไมวาเงินหรือทรัพยสินนั้นจะอยูในความครอบครองของบคุคลอ่ืน 

โอนไปเปนของบุคคลอ่ืน หรือปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลอ่ืนก็ตาม

“ทรัพยสินที่เก่ียวเนือ่งกับการกระทําความผิดรายแรงเก่ียวกับยาเสพติด”



กฎหมายเดิม ประมวลกฎหมายยาเสพติด

“ผลิต”  หมายความวา เพาะ ปลูก 

ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป 

สังเคราะหทางวิทยาศาสตร 

และใหหมายความรวมตลอดถึง

การแบงบรรจุ หรือรวมบรรจุดวย

“ผลิต”  หมายความวา เพาะ ปลูก 

ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป 

สังเคราะหทางวิทยาศาสตร 

ผลิต

(มาตรา 1)

บทนิยามสําคัญที่มีการปรับปรุงแกไข



ตัวอยางการแบงบรรจุรวมบรรจุ



(มาตรา 1)

บทนิยาม

ประมวลกฎหมายยาเสพติด

“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร

“นําเขา”

ประมวลกฎหมายยาเสพติด

“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร

“สงออก”

ประมวลกฎหมายยาเสพติด

“นําผาน” หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักร แตไมรวมถึงการนําหรือสงยาเสพติด

ผานราชอาณาจักร โดยมิไดมีการขนถายออกจากอากาศยานที่ใชในการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ

“นําผาน”

ความผิดกลุมน้ีอาจเปนคดีนอกราชอาณาจักรตองพิจารณาเรื่องพนักงานสอบสวนตาม ป.วิ.อ. ม.20



กฎหมายเดิม ประมวลกฎหมายยาเสพติด

“จําหนาย” หมายความวา ขาย 

จาย แจก แลกเปลี่ยน ให

“จําหนาย” หมายความวา ขาย 

แลกเปลี่ยน จาย แจก หรือใหโดยมี

สิ่งตอบแทน หรือผลประโยชนอยางอ่ืน 

และใหหมายความรวมถึงมีไว

เพื่อจําหนาย

จําหนาย

(มาตรา 1)

บทนิยามสําคัญที่มีการปรับปรุงแกไข



กฎหมายเดิม ประมวลกฎหมายยาเสพติด

“เสพ” หมายความวา การรับ

ยาเสพติดใหโทษเขาสูรางกายไมวา

ดวยวิธีใด

“เสพ” หมายความวา การรับ

ยาเสพติดเขาสูรางกายโดยรูอยูวา

เปนยาเสพติดไมวาดวยวิธีใด

เสพ

(มาตรา 1)

บทนิยามที่มีการปรับปรุงแกไข



(มาตรา 1)

บทนิยาม

ประมวลกฎหมายยาเสพติด

“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร

“นําเขา”

ประมวลกฎหมายยาเสพติด

“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร

“สงออก”

ประมวลกฎหมายยาเสพติด

“นําผาน” หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักร แตไมรวมถึงการนําหรือสงยาเสพติด

ผานราชอาณาจักร โดยมิไดมีการขนถายออกจากอากาศยานที่ใชในการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ

“นําผาน”



(มาตรา 1)

บทนิยาม

คํานิยาม หมายความวา

“คณะกรรมการ ป.ป.ส.” คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

“สํานักงาน ป.ป.ส.” สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

“เลขาธิการ ป.ป.ส.” เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

“สํานักงาน อย.” สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

“เลขาธิการ อย.” เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

“กองทุน” กองทุนปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด

บทนิยาม : การยอคํา



(มาตรา 1)

บทนิยาม

ประมวลกฎหมายยาเสพติด

“เจาพนักงาน ป.ป.ส.” หมายความวา ผูซ่ึงเลขาธิการ ป.ป.ส. แตงต้ังโดยไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการ ป.ป.ส. หรือจากคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ ป.ป.ส. มอบหมาย เพ่ือปฏิบัติการ

ตามประมวลกฎหมายนี้

“เจาพนักงาน ป.ป.ส.”

ประมวลกฎหมายยาเสพติด

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงต้ัง

เพ่ือปฏิบัติการเก่ียวกับการควบคุมยาเสพติดตามภาคนี้

“พนักงานเจาหนาที่”



เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย

“เจาพนักงาน ป.ป.ส.”“พนักงานเจาหนาที่”

เลขาธิการ ป.ป.ส. แตงต้ัง โดยไดรับอนุมัติจาก คณะกรรมการ ป.ป.ส.

อํานาจหนาที่

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550

และที่แกไขเพิ่มเติม

รมว.สธ. แตงต้ัง 
อํานาจหนาที่ 

ประมวลกฎหมายยาเสพติด ม. 61 – 62



(มาตรา 3, 5)

คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการ ป.ป.ส.

นโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยการปองกันปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สํานักงาน ป.ป.ส.

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ดําเนินการตามภารกิจของหนวยงาน

ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนฯ

ทบทวนทุก 5 ป

สภาผูแทนราษฎร

วุฒิสภา

ครม. เสนอรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายและแผนฯ ตอ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา (ม.5 ว.2)

ครม. จัดใหมี นโยบายและแผนฯ ตามขอเสนอของ คณะกรรมการ ป.ป.ส. (ม.3)

นโยบายและแผนระดับชาติ



(1) เปาหมายและยุทธศาสตรในการดําเนินงาน รวมถึงการกําหนด

และการบริหารจัดการดานงบประมาณในการปองกัน ปราบปราม และ

แกไขปญหายาเสพติด โดยการกําหนดตัวชี้วัดใหชัดเจน

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 

อยางนอยตองมีในเรื่องดังตอไปนี้

(มาตรา 3)

เนื้อหาของนโยบายและแผนระดับชาติ



(2) มาตรการในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในโรงเรียน สถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟู

ผูติดยาเสพติด โดยการสงเสรมิและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การจัดหางาน และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนและผูประกอบธุรกิจ

เขามามีสวนรวมในการดําเนนิการตามมาตรการดังกลาว  และการกําหนดมาตรการ

สงเสริมแกผูประกอบธุรกิจในการรับผูผานการบําบัดรักษาเขาทํางาน

(มาตรา 3)

เนื้อหาของนโยบายและแผนระดับชาติ



(3) การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อใหเกิดการบรูณาการในการปองกัน ปราบปราม 

และแกไขปญหายาเสพติด รวมท้ังการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดให

สามารถดํารงชีวิตในสังคม การประกอบอาชีพ การศึกษาและการสงเคราะหอ่ืน ๆ

(มาตรา 3)

(4) ยุทธศาสตรและแนวทางในการประสานความรวมมือกับประเทศตาง ๆ 

หรือองคกรระหวางประเทศ เพื่อปราบปรามการลักลอบผลิตและคายาเสพติด 

รวมท้ังประสานงานการขาวเพื่อสกัดก้ันและปราบปรามจับกุมขบวนการและ

เครือขายการคายาเสพตดิระหวางประเทศ 

เนื้อหาของนโยบายและแผนระดับชาติ



(5) การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย และพัฒนาดานวิชาการ

เก่ียวกับยาเสพติด มาตรการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 

และสงเสริมใหมีการเผยแพรความรูความเขาใจแกประชาชนและเยาวชน

ท้ังในและนอกสถานศึกษา 

(มาตรา 3)

(6) การติดตามและประเมินผลการปองกัน ปราบปราม และแกไข

ปญหายาเสพติด 

เนื้อหาของนโยบายและแผนระดับชาติ



คณะกรรมการ ป.ป.ส. 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพยสิน

คณะกรรมการ

ควบคุมยาเสพติด
คณะกรรมการบําบัดรักษา

และฟนฟูผูติดยาเสพติด

องคประกอบ ม. 4

อํานาจหนาที่ ม. 5

องคประกอบ ม. 63

อํานาจหนาที่ ม. 64

องคประกอบ ม. 25

อํานาจหนาที่ ม. 26

องคประกอบ ม. 109

อํานาจหนาที่ ม. 111

คณะกรรมการตามประมวลกฎหมายยาเสพติด



ประเภท 1

ยาเสพติดใหโทษ

ประเภท 5ประเภท 2 ประเภท 4

(มาตรา 29)

ยาเสพติดใหโทษรายแรง
เชน เฮโรอีน ยาบา ไอซ ยาอี 

LSD

ยาเสพติดใหโทษทั่วไป
เชน มอรฟน  เมทาโดน  

โคเคน  โคเดอนี

ยาเสพติดใหโทษอื่น
เชน พืชฝน  เห็ดขี้ควาย

ประเภทของยาเสพติดใหโทษ

ประเภท 3

ยาเสพติดใหโทษ

ที่เปนตํารับยา 
เชนยาแกไอที่มีสวนผสม

ของโคเดอีน

สารเคมีที่ใชผลิต

ยาเสพติดใหโทษ
เชน อาเซติค แอนไฮไดรด 

อาเซติลคลอไรด



รมว.สาธารณสขุ

โดยความเห็นชอบของ

คกก.ควบคุมยาเสพติดใหโทษ

(ปธ : ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ)

การประกาศระบุชือ่ยาเสพติดใหโทษ
(กฎหมายเดิม)

การประกาศระบุชือ่ยาเสพติดใหโทษ

ประเภท 1 2 4 และ 5
(ประมวลกฎหมายยาเสพติด)

(มาตรา 5 (4) , มาตรา 29 วรรคสอง)

รมว.สาธารณสขุ

โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ ป.ป.ส.

(ปธ : นายกรัฐมนตร)ี

การกําหนดประเภทยาเสพติดใหโทษ



ประเภท 1

วัตถุออกฤทธ์ิ

ประเภท 4ประเภท 2 ประเภท 3

(มาตรา 30)

ไมใชทางการแพทย  

นําไปใชทางที่ผิดสูง
เชน GHB

ใชทางการแพทย  

นําไปใชทางที่ผิดสูง
เชน คีตามีน 

(ketamine)

อีเฟดรีน 

(ephedrine)

ใชทางการแพทย  

มีแนวโนมนําไปใชทางที่ผิด

เชน อะโมบารบิทัล

(amobarbital)

ใชทางการแพทย 

นําไปใชทางที่ผิดนอย
เชน ไดอาซีแพม

(Diazepam) 

ประเภทของวัตถุออกฤทธ์ิ



สารระเหย

สารเคมี ผลิตภัณฑ

5 กลุมสารเคมี
- อาลิฟาติกไฮโดรคารบอน (Aliphatic hydrocarbon) และ
อาโรเมติกไฮโดรคารบอน (Aromatic hydrocarbon) (1 สาร)

- คีโทน (Ketone) (3 สาร)
- เอสเตอร (Ester) (5 สาร)
- โวลาไทลอัลคิลไนไตรท (Volatile alkyl nitrite) (6 สาร)
- อีเทอร (Ether) (3 สาร)

5 กลุมผลิตภัณฑ
- ทินเนอร (Thinners)
- แลกเกอร (Lacquers)
- กาวอินทรียสังเคราะห (Synthetic organic adhesives)*    
- กาวอินทรียธรรมชาติ (Natural organic adhesives) **
- ลูกโปงวิทยาศาสตร หรือลูกโปงพลาสติก (Blowing balloon)

* ที่มียางนิโอปรีน (Neoprenebased) หรือสารกลุมไวนิล (Vinyl resin based) เปนตัวประสาน
** ที่มียางสนหรือชันสน (Rosin) ยางธรรมชาติ (Natural rubber หรือ Isoprene)หรือสารเซลลูโลส (Cellulose compounds) เปนตัวประสาน

(มาตรา 24)

ประเภทของสารระเหย



แพทย ผูปวย
ยานพาหนะขนสง

คนโดยสารระหวางประเทศ
(กรณีจดทะเบียนนอกราชอาณาจักร)

การใชประโยชนยาเสพติดท่ีไมตองขออนุญาต

1) การผลิต นําเขา สงออก จําหนาย

ครอบครอง เพ่ือใชรักษาผูปวย 

ตามหลักเกณฑ ที่ รมว.สธ

ประกาศกําหนด (ม. 32)

1) ครอบครอง ยสต 2 วจ. 2,3,4 ตามคําสั่งแพทย   

(ม.33 (1))

2) ครอบครอง ยสต 5 โดยมีใบสั่งยา หรือหนังสือ

รับรองแพทย  (ม.33 (5))

3) เสพ ยสต. 2, 5 วจ. 2 ตามคําสั่งแพทย (ม.104)

1) ครอบครอง ยสต 2, 5 วจ. 2,3,4

เพ่ือใชปฐมพยาบาล (ม.33 (2))

ยสต : ยาเสพติดใหโทษประเภท  / วจ. : วัตถุออกฤทธิ์ประเภท

การใชประโยชนยาเสพติดทีไ่มตองขออนุญาต



ยสต : ยาเสพติดใหโทษประเภท

ประเภท ผูอนุญาต มาตรา

นําเขา สงออก ครอบครอง ยสต. 1 / 4 เพ่ือประโยชนของทางราชการ รมว.สธ ม.34 ว.1

ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย ครอบครอง ยสต. 1 / 4
เพ่ือการศึกษาวิจัย ประโยชนในทางการแพทย วิทยาศาสตร หรืออุตสาหกรรม

รมว.สธ โดยการเสนอแนะของ 

คกก. ควบคุมยาเสพติด

ม.34 ว.2

ผลิต นําเขา สงออก ยสต.5
เพ่ือประโยชนของทางราชการ การแพทย การรักษาผูปวย การศึกษาวิจัย และอื่น ๆ

เลขาธิการ อย. โดยความเห็นชอบ

ของ คกก. ควบคุมยาเสพติด
ม. 35 ว.2

ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย ครอบครอง ยสต. 2

เลขาธิการ อย.

ม.35 ว.1 (1)

ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย ยสต. 3 ม.35 ว.1 (2)

จําหนาย  ครอบครอง  ยสต.5 ม.35 ว.1 (4)

ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย ครอบครอง นําผาน วัตถุออกฤทธ์ิ ม.35 ว.1 (5)

นํายาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์*ตัวเขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

เพ่ือใชรักษาโรคเฉพาะตัว *(วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ เพ่ือใชรักษาโรคเกินกวา 30 วัน)

ม. 39

การขออนุญาตเก่ียวกับยาเสพติด



กฎหมายเดิม 

: จําคุก หรือ ปรับ

ประมวลกฎหมายยาเสพติด

: วากลาวตักเตือน พักใช 

หรือ เพิกถอนในอนุญาต

(มาตรา 47)

ปรับปรุงบทกําหนดโทษผูรับอนุญาตผูฝาฝนหนาท่ีในบางกรณีท่ีไมรายแรง 

โดยเปลีย่นจากโทษทางอาญา เปนการใชมาตรการทางปกครอง

การนํามาตรการทางปกครองมาใชแทนโทษทางอาญา



(มาตรา 55)

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ส. เห็นสมควร จะกําหนดเขตพ้ืนที่

เพ่ือดําเนินการศึกษาวิจัย การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด และ

การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด เพ่ือทดลอง

เพาะปลูกพืชที่เปนยาเสพติด ผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติด 

หรือเสพหรือครอบครองยาเสพติด ทั้งนี้ โดยการประกาศเปน

พระราชกฤษฎีกา และใหการกระทําในพ้ืนที่ดังกลาวไมเปนความผิด

การกําหนดพื้นท่ีพิเศษ



กําหนดประเภทสถานประกอบการ (ม.56)

กรณีฝาฝน
มีคําสั่งใหดําเนินมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนอีก

(มาตรา 56, 57, 174)

บทลงโทษผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง

ปรับ 10,000 – 100,000 (ม.174) 

มาตรการเก่ียวกับสถานประกอบการ

กําหนดหนาที่สถานประกอบการ (ม.56)

รายละเอียดเปนไปตาม ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ส. เร่ือง กําหนด

มาตรการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการกระทําความผิดเกีย่วกับ

ยาเสพติดในสถานประกอบการ มีผลใชบังคับ 25 พ.ค. 65

สั่งปด สั่งพักใชใบอนุญาตช่ัวคราว ไมเกิน 30 วัน (ม.57)



คายาเสพติด นอกจากติดคุกยังถูกยึดทรัพยดวย



การริบทรัพยสนิไมผูกพันกับผลในคดีอาญา
แมคดีอาญาอัยการจะสั่งไมฟอง หรือศาลพิพากษายกฟองคดีทรัพยสิน

ดําเนินการตอไปได หากปรากฏวาทรัพยสินน้ันเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวเน่ือง

กับการกระทําความผิดรายแรง (ม.82 ประกอบ ม.73, ม.77)

การริบทรัพยสนิตามมูลคา
ศาลมีอํานาจสั่งบังคับคดีเอาแกทรัพยสินอื่นทดแทนทรัพยสินท่ีศาลสั่งริบ

ในกรณีท่ีไมสามารถบังคับเอาแกทรัพยสินท่ีศาลสั่งริบได (ม.79 วรรคทาย)

(มาตรา 63 – มาตรา 86)

การริบทรัพยสินแทนที่
ศาลมีอํานาจสั่งริบทรัพยสินตามมูลคาท่ีจําเลยไดรับ

จากการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดได (ม.84 – ม.86)

มาตรการตรวจสอบทรัพยสิน



กระทรวงสาธารณสุขเปนกลไกหลักในการดูแลผูเสพผูติดยาเสพติด



การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)

“การบําบัดรักษา” หมายความวา การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ซ่ึงรวมตลอดถึง

การคัดกรอง  การประเมินความรุนแรง  การบําบัดดวยยา  การฟนฟูสมรรถภาพ 

การลดอันตรายจากยาเสพติด  และการติดตามหลังการบําบัดรักษา 

ตัวอยางเชน การใชเมทาโดน ในการบําบัดรักษาผูติดฝน หรือ เฮโรอีน 

(มาตรา 108)



รองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

กรรมการโดยตําแหนง  จํานวน 23 คน

ผูทรงคุณวุฒิที่ รมว.สธ. แตงต้ัง จํานวน 3 คน

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไดรับมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด

(มาตรา 109 )

ลักษณะ 2 คณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด (ม.109-112)

องคประกอบ



อํานาจหนาที่

(1) ใหคําแนะนํารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับการออกกฎกระทรวงตามภาคนี้

(3) กําหนดแนวทางและการดําเนินการดานการพัฒนางานวิชาการ มาตรฐาน และคุณภาพการบําบัดรักษาและฟนฟู

ผูติดยาเสพติด การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และฐานขอมูลที่เก่ียวของกับการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด

(4) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งและการรับรองคุณภาพศูนยคัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด 

สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และศูนยฟนฟูสภาพทางสังคม

(2) กําหนดนโยบายและมาตรการเก่ียวกับการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด

คณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

(มาตรา 107) 1/4



(5) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดกรอง การบําบัดรักษา การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และ

การประเมินผลการบําบัดรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

(7) ใหความเห็นชอบในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการฟนฟูสภาพทางสังคม และติดตาม ดูแล และชวยเหลือ

ผูติดยาเสพติดหรือผูผานการบําบัดรักษา

(6) กําหนดระเบียบหรือขอบังคบัเพ่ือควบคมุการบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับศนูยคัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด 

และสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

คณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

(มาตรา 107) 2/4

อํานาจหนาที่



(9) วางแนวทางใหหนวยงานที่เก่ียวของใหความชวยเหลือดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะหที่จําเปนและเหมาะสม   

รวมทั้งชวยเหลือสนับสนุนใหผูติดยาเสพติดหรือผูผานการบําบัดรักษาซ่ึงไมมีที่อยูอาศัยใหไดมีที่อยูอาศัยเปนการชั่วคราว

และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได

(10) วางแนวทางการดําเนินการของหนวยงานในการชวยเหลือเก่ียวกับการประกอบอาชีพ การศึกษา เงินทุนสงเคราะห 

และการใหการสงเคราะหอื่น ๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีพแกผูติดยาเสพติดหรือผูผานการบําบัดรักษา 

คณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

(มาตรา 107) 3/4

(8) กํากับ ติดตาม ดูแล ใหคําปรึกษา และแนะนําหนวยงานในพ้ืนที่ในการใหความชวยเหลือและสงเคราะหผูติดยาเสพติด

หรือผูผานการบําบัดรักษา

อํานาจหนาที่



(13) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่มอบหมาย

(14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการบําบัดรักษา

และฟนฟูผูติดยาเสพติด

คณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

(มาตรา 107) 4/4

(12) กําหนดนโยบายเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการติดตาม ดูแล และชวยเหลือผูติดยาเสพติด

หรือผูผานการบําบัดรักษา 

(11) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจางงานหรือการประกอบอาชีพแกผูติดยาเสพติดหรือผูผานการบําบัดรักษา

อํานาจหนาที่



ผูเสพ/ผูครอบครองเพ่ือเสพ

สมัครใจเขาบําบัด จพง.ป.ป.ส. /ฝายปกครองหรือ ตร. พบผูตองสงสัย

สถานพยาบาลยาเสพติด/

คัดกรอง/บําบัด

หส. รับรองผานการบําบัดฯ

ไมมีความผิด

ศูนยฟนฟู

สภาพทางสังคม

ติดตาม/ดูแล/ใหคําปรึกษา/

ชวยเหลือ/สงเคราะห

สถานพยาบาลยาเสพติด

นส. รับรองผานการบําบัดฯ

ไมมีความผิด

พนักงานสอบสวน

พนักงานอัยการ

ศาลแขวง

ศาลมีดุลพินิจในการเปล่ียนโทษ

จําคุกเปนวิธีการเพ่ือความปลอดภัย/

คุมประพฤติ ตาม ปอ. ม.56 (ม.166)

ภายใตการดูแลของกรมคุมประพฤติ

สถานพยาบาลยาเสพติด

นส. รับรองผานการบําบัดฯ

ศาลยุติคดี/         

พนความผิด

ไมใหความรวมมือ

ศาลยกคดีข้ึน

พิจารณาตอไป

ไมใหความรวมมือ

จัดทําประวัติพฤติการณ

ม.113

หนาท่ี/อํานาจ ม.120

ม.113

ม.114

ไมเปนผูตองหา/ถูกดําเนินคดีอ่ืนท่ีมีโทษจําคุก/

ระหวางรับโทษ/ไมมีพฤติกรรมท่ีอาจกออันตราย 

จัดใหอยูในความดูแลไมเกิน 24 ชม. ม.115 (6)

ม.114 ว.2 ม.114 ว.3

สําเร็จ ไมสําเร็จ

ความผิดตาม ม.162/ม.163/ม.164

ศาลตองคํานึงถึงการสงเคราะห

ใหจําเลยเขารับกาบําบัดรักษา

ย่ิงกวาการลงโทษ 

หากจะลงโทษ ใหพิจารณาลงโทษ

ใหเหมาะสมตามลักษณะของ

ความผิด และขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

ผูกระทําความผิด (ม.165 ว.1) 

โดยศาลสั่งพนักงานคุมประพฤติ

สืบเสาะหาขอเท็จจริงเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของศาล 

(ม.165 ว.3 ว.4)

สมควรลงโทษ ม.166ยังไมสมควรลงโทษ ม.168

ม.169 ว.1 ม.169 ว.2
คําส่ังศาล

เปนท่ีสุด 

ม.170

วิธีบําบัด ตามประกาศ

คกก.บําบัดฯ ม.113

มท. และ กทม. จัดต้ัง

ศูนยฟนฟูสภาพทางสังคม

หลักเกณฑการจัดต้ังเปนไปตาม

ประกาศ คกก.บําบัดฯ

(ม.118 ว.1)

สธ ประกาศ จัดต้ังศูนยคัดกรอง 

หลักเกณฑการจัดต้ัง เปนไปตาม

ประกาศ คกก.บําบัดฯ (ม.116) 

แผนภูมิการบําบัดรักษาและฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 

ตาม “ประมวลกฎหมายยาเสพติด”
ลักษณะ 3 การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด (ม.113-117)

อัตราโทษ เสพ : จําคุก ไมเกิน 1 ป หรือ ปรับ ไมเกิน 20,000 บาท (ม.162,163)

ครอบครองเพื่อเสพ : จําคุก ไมเกิน 2 ป หรือ ปรับไมเกิน 40,000 บาท (ม.164)

บทสันนิษฐาน “ครอบครองเพ่ือเสพ” มาตรา 107

ศูนยคัดกรอง

วิธีบําบัด ตามประกาศ

คกก.บําบัดฯ ม.114 ว.2

วิธีบําบัด ตามประกาศ

คกก.บําบัดฯ ม.169

สถานท่ีบําบัด ตามประกาศ

คกก.บําบัดฯ ม.111(4)

สถานท่ีบําบัด ตามประกาศ

คกก.บําบัดฯ ม.111(4)

ม.169 ว.1

สมัครใจเขาบําบัด

ไมสมัครใจเขาบําบัด
ไมเขาเง่ือนไขม.113/ม.114

** ศูนยฟนฟูฯ สามารถให

ความชวยเหลือไดต้ังแต

เร่ิมเขารับการบําบัดรักษา 

โดยไมตองรอใหผานการบําบัดกอน

เสพ : จําคุก ไมเกิน 1 ป /

ครอบครองฯ : จําคุก ไมเกิน 2 ป

เสพ : จําคุก ไมเกิน 1 ป /

ครอบครองฯ : จําคุก ไมเกิน 2 ป

สถานท่ีบําบัด ตามประกาศ

คกก.บําบัดฯ ม.111(4)



อํานาจเจาพนักงาน ป.ป.ส. และพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ

(ม.115)

อํานาจหนาที่ เจาพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝายปกครองหรอืตํารวจในการดูแลผูเสพผูติด

ตรวจหรือคนผูมีพฤติการณอันควรสงสัย

ยึดยาเสพติดจากผูครอบครองยาเสพติด

สอบถามและตรวจสอบประวัติ และพฤติการณ

สอบถามความสมัครใจเขารับการบําบัดรักษา

สั่งใหบุคคลเขารบัการตรวจหรือทดสอบสารเสพติดในรางกาย 

ใหบุคคลนั้นอยูในความดูแลชั่วคราวไมเกิน 24 ชั่วโมง

บันทึกพฤติการณ และสงไปยังพนักงานสอบสวน

ขณะน้ีรางกฎกระทรวงตาม ม. 115

อยูระหวางการพิจารณาของ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(พิจารณาลาสุด 22, 29 เม.ย. 65)

ท้ังน้ี พ.ร.บ.ใหใช ม. 9 กําหนดวา

ในกรณีท่ีบทบัญญัติกําหนดใหการปฏิบัติ 

ตองเปนไปตามหลักเกณฑใน กม. ลําดับรอง 

หามมิใหใชบทบัญญัติดงักลาวจนกวาจะมี

กม.ลําดับรองในเรื่องดังกลาว



หนวยงานในพื้นที่ หนวยงานดานสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวม

การฟนฟูสภาพทางสังคม (ม.118-120)

(ม.118 - 120)

ในการฟนฟูสภาพทางสงัคม หนวยงานที่

เกี่ยวของอาจแตงตัง้เจาหนาที่ หรือมอบหมาย

อาสาสมัครในพื้นที่ หรืออาจทําความตกลง

เพื่อมอบหมายหรือสงตอใหสวนราชการ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนา

เอกชน องคกรชุมชน หรือองคกรอ่ืน ที่ให

ความรวมมือก็ได

กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดต้ังศูนยฟนฟูสภาพ

ทางสังคมเพ่ือติดตาม ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหความชวยเหลือ

และสงเคราะหแกผูเขารับการบําบัดรักษาฯ

ใหการสนับสนุนและชวยเหลือ มท. และ กทม. เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

การศึกษา การติดตามดูแลปญหาดานสุขภาพ และการใหการสงเคราะหอื่น ๆ 



การปรับปรุงฐานความผิด & บทลงโทษ

“มุงพิจารณาถึงบทบาทและพฤติการณ  ยิ่งกวาการใชปริมาณยาเสพติดของกลาง”



ตัวอยาง ความผิดและบทลงโทษยาเสพติดใหโทษประเภท 1

มาตรา 145  ผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 

อันเปนการฝาฝนมาตรา 90 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบหาป และปรับไมเกินหนึ่งลานหาแสนบาท

ขอกฎหมาย

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงย่ีสิบป 

และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงสองลานบาท

(1) การกระทําเพ่ือการคา

(2) การกอใหเกิดการแพรกระจายในกลุมประชาชน

(3) การจําหนายแกบุคคลอายุไมเกินสิบแปดป

(4) การจําหนายในบริเวณสถานศึกษา สถานอันเปนที่เคารพในทางศาสนาของหมูชนใดหรือสถานที่ราชการ

(5) การกระทําโดยใชกาลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย

(6) การกระทําโดยมีอาวุธหรือใชอาวุธ

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเปนการกระทําดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาป

ถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหาลานบาท หรือประหารชีวิต

(1) การกระทําโดยหัวหนา ผูมีหนาที่สั่งการ หรือผูมีหนาที่จัดการในเครือขายอาชญากรรม

(2) การทําใหเกิดผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป



ตัวอยางความผิดและบทลงโทษยาเสพติดใหโทษประเภท 1

ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย ครอบครอง
โดยเปนการกระทําของหัวหนา ผูสั่งการ ผูจัดการในเครือขายอาชญากรรม

หรือสงผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ / ความปลอดภัยของประชาชน

จําคุก : 5 ป - ตลอดชีวิต และปรับ : 500,000 – 500,000 บาท

หรือประหารชีวิต

ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย ครอบครอง

โดยมีพฤติการณรายแรง ตาม (1) – (6) เชน ขายใหกับเด็กไมเกิน 18 ป

จําคุก : 2 - 20 ป และปรับ : 200,000 - 2,000,000 บาท 

ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย ครอบครอง

โดยไมมีพฤติการณรายแรง

จําคุก : ไมเกิน 15 ป และปรับ : ไมเกิน 1,500,000 บาท 

อัตราโทษ

ยาเสพติดใหโทษ

ประเภท 1

ม.145 ว.1

ม.145 ว.2

ม.145 ว.3



พฤติการณ จําคุก ปรับ (บาท)

ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย 

ครอบครอง
ไมเกิน 15 ป ไมเกิน 1,500,000

การกระทําเพ่ือการคา

จําหนายแกเด็กและเยาวชน

จําหนายในสถานศึกษา

ใชกําลังประทุษราย / 

มีหรือใชอาวุธ ฯ

2 ป – 20 ป
200,000 –

2,000,000

- เปนหัวหนา ผูสั่งการ ผูจัดการ  

ในเครือขายอาชญากรรม

- ผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ /

ความปลอดภัยของประชาชน

5 ป – ตลอดชีวิต

หรือ 

ประหารชีวิต

500,000 –

5,000,000

ประมวลกฎหมายยาเสพติด  (มาตรา 145)

ปริมาณสารบริสุทธิ์ จําคุก ปรับ (บาท)

ไมเกิน 375 mg 4-15 ป 80,000 - 300,000 

ตั้งแต 375 mg  ข้ึนไป

แตไมเกิน 20 g
4 ป-

ตลอดชีวิต

400,000 –

5,000,000

มากกวา 20 g
ตลอดชีวิต 

หรือ 

ประหารชีวิต

1,000,000 –

5,000,000

พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 (มาตรา 66)

เปรียบเทียบกฎหมายเดิมกับประมวลกฎหมายยาเสพติด

(กฎหมายเดิม) (ประมวลกฎหมายยาเสพติด ) 



กฎหมายเดิม ประมวลกฎหมายยาเสพติด

ครอบครองเพื่อจําหนาย
(พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ ม.66)

ครอบครอง
(ม.145)

ครอบครอง
(พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ ม.67)

ครอบครองเพื่อเสพ
(ม.164)

กฎหมายเดิม ประมวลกฎหมายยาเสพติด

บทสันนิษฐาน : ครอบครองเพือ่จําหนาย
(พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ ม.15)

บทสันนิษฐาน : ครอบครองเพือ่เสพ
(ม.107 วรรคสอง)

ตัวอยาง ยาเสพติด

ใหโทษประเภท 1

ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ความผิดฐานครอบครอง เปนความผิด

รายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินได

ความผิดและบทลงโทษเก่ียวกับการครอบครองยาเสพติด



ยาเสพติดใหโทษ (ประเภท) วัตถุออกฤทธิ์ (ประเภท)

1 2 3 4 5 1 2 3 4

(โดยไมปรากฏวา

มีพฤติการณรายแรง)

ไมเกิน 

15 ป

ไมเกิน 

10 ป

ไมเกิน 

3 ป

ไมเกิน 

10 ป

ไมเกิน 

5 ป

ไมเกิน 

10 ป

ไมเกิน 

7 ป

ไมเกิน 

5 ป

ไมเกิน 

5 ป

- การกระทําเพ่ือการคา

- จําหนายแกเด็กและเยาวชน

- จําหนายในสถานศึกษา

- ใชกําลังประทุษราย / มีหรือใชอาวุธ ฯลฯ

2-20 ป

1-15 ป
1-15

ป

1-15

ป

1-15

ป
- เปนหัวหนา ผูสั่งการ ผูจัดการ

ในเครือขายอาชญากรรม

- สงผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ /

ความปลอดภัยของประชาชน

5 ป –
ตลอดชีวิต
ประหารชีวิต

ความผิดรายแรงเก่ียวกับยาเสพติด

(มาตรา 145 - 149)

ความผิด ประเภทยาเสพตดิ
ผลิต นําเขา 

สงออก จําหนาย ครอบครอง

สรุปการปรับปรุงความผิดและอัตราโทษ



ยาเสพติดใหโทษ (ประเภท) วัตถุออกฤทธ์ิ (ประเภท) สารระเหย

1 2 3 4 5 1 2 3 4

เสพ 
(ม.162-163)

ไมเกิน 

1 ป
- - ไมเกิน 

1 ป

ไมเกิน 

1 ป
- - ไมเกิน 

1 ป

ครอบครองเพื่อเสพ
(ม.164)

ไมเกิน 

2 ป
- - ไมเกิน 

2 ป

ไมเกิน 

2 ป
- - -

ประเภทยาเสพตดิ

ความผิด

อัตราโทษตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

บทกําหนดโทษเก่ียวกับการเสพยาเสพติดและการมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดเพื่อเสพ

(มาตรา 162 - 164)

การปรับปรุงความผิดและอัตราโทษ



ตองจัดใหมี

“ภาพ เครื่องหมาย 

หรือขอความเตือน”

หามเสพ

มาตรการเก่ียวกับสารระเหย

การควบคุมสารระเหย

หามขายใหกับ

บุคคลอายุไมเกิน 18 ป 

และผูติดสารระเหย



ความผิดและบทลงโทษเก่ียวกับสารระเหย

ความผิดและบทลงโทษเก่ียวกับสารระเหย

มาตรา ความผิด จําคุก ปรับ

97, 154
ผูผลิตหรือนําเขาสารระเหย ไมจัดใหมีภาพ 

เครื่องหมาย หรือขอความเตือน
ไมเกิน 2 ป ไมเกิน 40,000 บาท

98, 155
ผูจําหนายสารระเหย โดยไมมีภาพ เครื่องหมาย หรือขอความ

เตือน
ไมเกิน 2 ป ไมเกิน 40,000 บาท



ความผิดและบทลงโทษเก่ียวกับสารระเหย

ความผิดและบทลงโทษเก่ียวกับสารระเหย

มาตรา ความผิด จําคุก ปรับ

99, 156
จําหนายสารระเหยแก

บุคคลที่มีอายุไมเกิน 18 ป เวนแตเปนการจําหนายหรือจัดหา

โดยสถานศึกษาเพ่ือใชในการเรียนการสอน 

ไมเกิน 2 ป ไมเกิน 40,000 บาท

100, 157

จําหนายหรือจัดหาสารระเหยใหแก

ผูซ่ึงตนรูหรือควรรูวาเปนผูติดสารระเหย
ไมเกิน 3 ป ไมเกิน 60,000 บาท

หากจําหนายหรือจัดหาสารระเหยใหแกผูซึ่งตนรูหรือควรรูวาเปนผู

ติดสารระเหยที่มีอายุไมเกิน 18 ป
ไมเกิน 5 ป ไมเกิน 100,000 บาท



ความผิดและบทลงโทษเก่ียวกับสารระเหย

ความผิดและบทลงโทษเก่ียวกับสารระเหย

มาตรา ความผิด จําคุก ปรับ

105, 163 เสพสารระเหย ไมเกิน 1 ป ไมเกิน 20,000 บาท



(1) มกลไก มาตรการและหนวยงาน ที่รับผิดชอบ

ในเรื่องยาเสพติดกระจายอยูในกฎหมายหลายฉบับ

ความผิดและบทลงโทษ

มาตรา 129 จําคุก ปรับ

ผูใดยอมใหผูอื่นใชชื่อ เอกสาร หลักฐานของตน ในการเปด จด

หรือลงทะเบียนทําธุรกรรมทางการเงิน ซ้ือสินคาหรือบริการอื่นใด 

ยอมใหใชบัญชีธนาคาร บัตรอิเล็กทรอนิกส ซิมการดโทรศัพท หรือ

ยอมใหผูอื่นใชสิ่งเชนวานั้น ซ่ึงตนไดเปด จด หรือลงทะเบียนไวแลว 

โดยรูหรือควรรูวาจะเปนประโยชนตอการกระทําความผิดรายแรง

เกี่ยวกับยาเสพติด 

ไมเกิน 3 ป
ไมเกิน 

60,000 บาท

ความผิดกรณีรับจางเปดบัญชีฯ หรือยอมใหผูอ่ืนใชบัญชีฯ



ผูตองหาจะตองใหขอมูลกับเจาพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝายปกครอง

หรือตํารวจซ่ึงเปนผูจับกุม หรือตอพนักงานสอบสวนในคดีนั้น

(มาตรา 153)

พนักงานอัยการระบุในคําฟองหรือยื่นคํารองตอศาล

ผล  : ศาลจะลงโทษนอยกวาอัตราโทษท่ีกฎหมายกําหนดไวก็ได

ผูกระทําความผิดยื่นคํารองตอศาลได หากเคยใหขอมูลแลว

แตพนักงานอัยการไมระบุในคําฟองหรือยื่นคํารองตอศาล

หลัก

ขอยกเวน

การใหขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่ง



สรุปสาระสําคัญของ

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564



1) กําหนดวันใชบังคับของกฎหมาย

2) ปรับปรุงบทบัญญัติใหสอดคลองกับประมวลกฎหมายยาเสพติด

3) กําหนดหนาที่และอํานาจของกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเจาพนักงาน ป.ป.ส. 

4) กําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาการทําลายยาเสพติดของกลาง

5) กําหนดหลักเกณฑการดําเนินคดีขอหาสมคบ สนับสนุนชวยเหลือ

6) กําหนดใหจําเลยตองแสดงตนตอเจาพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ ยื่นคําขออนุญาตฎีกา และยื่นฎีกา

7) กําหนดใหการบังคับโทษปรับเปนไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564



พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

มีเน้ือหารวมทั้งสิ้น 10 มาตรา โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังน้ี

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564

1) กําหนดวันใชบังคับของกฎหมาย

ใชบังคับ

เม่ือพนกําหนด 30 วัน

นับแตวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา

8 ธ.ค. 64
(มาตรา 2)

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564



2) ปรับปรุงบทนิยามใหสอดคลองกับประมวลกฎหมายยาเสพติด

“ยาเสพติด” หมายความวา 

ยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

“ยาเสพติด” หมายความวา 

ยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

อาทิเชน

(มาตรา 4)

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564



3) กําหนดหนาที่และอํานาจของกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเจาพนักงาน ป.ป.ส. 

เจาพนักงาน ป.ป.ส.

พนักงาน
เจาหนาท่ี
พรบ 34 เจาพนักงาน

ป.ป.ส.

อํานาจหนาที่ เจาพนักงาน ป.ป.ส.

ตรวจคน จับ ยึด ใหสงเอกสารฯลฯ (ม.11/1)

ตรวจหาสารเสพติด (ม.11/2)

ดักฟง (ขออนุญาตศาลอาญา) (ม.11/5)

ควบคุมตัว 3 วัน (ม.11/6)

ขอใหบุคคลเปนผูชวยเหลอืเจาพนกังาน (ม.11/4)

ตองมีการรายงานการใชอํานาจ

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564



มาตรา 11/1  ...เจาพนักงาน ป.ป.ส. มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

หนาท่ีและอํานาจของเจาพนักงาน ป.ป.ส. ท่ีมีการปรับปรุง 

(6) ยึดหรืออายัดทรัพยสินที่มีเหตุอันควรสงสัยวาเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการ

กระทําความผิดรายแรงเก่ียวกับยาเสพติดเปนกรณีเรงดวน กอนดําเนินการตรวจสอบทรัพยสิน 

แลวรายงานใหเลขาธิการ ป.ป.ส. ภายใน 7 วันเพื่อดําเนินการตาม (7) ตอไป

(7) ตรวจสอบทรัพยสิน ยึดหรืออายัดทรพัยสิน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพยสินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดหรือเลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมาย แลวแตกรณี



4) ปรับปรุงหลักเกณฑและระยะเวลาการทําลายยาเสพติดของกลาง

จับกุม ตรวจพิสูจน
รายงานผล

การตรวจพิสูจน

ศาลช้ันตนมีคํา
พิพากษา

กฎหมายเดิม 30 วันหลัง
ศาลช้ันตนมีคําพิพากษา

จับกุม ตรวจพิสูจน
รายงานผล

การตรวจพิสูจน

ศาลช้ันตนมีคํา
พิพากษา

30 วันหลังศาล
ชั้นตนมีคําพิพากษา

ตัวอยางเชน ยาเสพติดใหโทษประเภท 1

(เพ่ิมมาตรา 11/3)

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564



ผูรับผิดชอบในการนํายาเสพติดของกลางไปเก็บรักษา ทําลาย และใชประโยชน

(เพ่ิมมาตรา 11/3)

ยาเสพติดของกลาง

ยสต. 1, 2, 3

วัตถุออกฤทธ์ิ 

ยสต. 4, 5

สารระเหย

กระทรวงสาธารณสุข พนักงานสอบสวน

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564



5) กําหนดหลักเกณฑการดําเนินคดีขอหาสมคบ สนับสนุนชวยเหลือ

พ.ร.บ. มาตรการฯ

(มาตรา 14)

การจับกุม

การแจงขอหา

พ.ร.บ. วิธีพิจารณคดี
ยาเสพติด ฯ (มาตรา 11/7)

การแจงขอหา

(เพ่ิมมาตรา 11/7)

ตองไดรับอนุมัติจากเลขาธิการ ป.ป.ส. 
หรือผูที่เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมาย 

กรณีที่พนักงานสอบสวนสงสํานวน

ใหพนักงานอัยการเพ่ือฟองคดีแลว

ใหพนักงานอัยการเปนผูอนมัุติ

หลัก

ขอยกเวน

ในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวงที่ออกตามความ

ใน พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติดฯ ใหนํา

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)ฯ มาใช

ไปพลางกอน ตาม พ.ร.บ.ใหใชฯ ม.8

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564



6) กําหนดใหจําเลยตองแสดงตนตอเจาพนักงานศาลในขณะ

ยื่นอุทธรณ ยื่นคําขออนุญาตฎีกา และยื่นฎีกา

(เพ่ิมมาตรา 15/1, 19/1)

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564



7) ยกเลิกการบังคับโทษปรับ

(มาตรา 10)

ยกเลิก มาตรา 21

เน่ืองจากเรื่องการบังคับโทษกําหนดไวใน

ประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 186 แลว

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
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