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ภาค ๑
การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด

ลักษณะ ๑  บทบัญญัติทั่วไป 
ลักษณะ ๒ การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ลักษณะ ๓ การควบคุมยาเสพติด
ลักษณะ ๔ การตรวจสอบทรัพย์สิน
ลักษณะ ๕  ความผิดเกี่ยวกับการผลิต น าเข้า 
ส่งออก จ าหน่าย มีไว้ในครอบครอง หรือน าผ่านซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์
ลักษณะ ๖  ความผิดเกี่ยวกับสารระเหย
ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนต ารับ
ลักษณะ ๘  ความผิดเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและ
การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพ่ือเสพ

ภาค ๒  
การบ าบัดรักษา

และการฟ้ืนฟูสภาพทางสงัคม
แก่ผู้ติดยาเสพติด

ลักษณะ ๑  บทบัญญัตทิั่วไป
ลักษณะ ๒  คณะกรรมการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
ลักษณะ ๓  การบ าบัดรักษาผู้ติด    
ยาเสพติด
ลักษณะ ๔  การฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 
ลักษณะ ๕  ความผิดเกี่ยวกับการ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ภาค ๓ 
บทก าหนดโทษ 

ลักษณะ ๑  บทบัญญัติทั่วไป 
ลักษณะ ๒  บทก าหนดโทษเก่ียวกับการอนุญาตส าหรับยาเสพติดให้
โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ 
ลักษณะ ๓  บทก าหนดโทษเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออก
ฤทธิ์ปลอม ผิดมาตรฐาน  หรือเสื่อมคุณภาพ
ลักษณะ ๔  บทก าหนดโทษเกี่ยวกับการผลิต น าเข้า ส่งออก 
จ าหน่าย  มีไว้ในครอบครอง หรือน าผ่านซึ่งยาเสพติด
ลักษณะ ๕  บทก าหนดโทษเก่ียวกับสารระเหย 
ลักษณะ ๖  บทก าหนดโทษเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนต ารับ 
ลักษณะ ๗  บทก าหนดโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพ่ือเสพ
ลักษณะ ๘  บทก าหนดโทษส าหรับการจูงใจ ชักน า ยุยงส่งเสริม ใช้
อุบายหลอกลวง หรือใช้ก าลังบังคับให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด
ลักษณะ ๙  บทก าหนดโทษส าหรับความผิดต่อเลขาธิการ ปปส. 
รองเลขาธิการ ปปส. และพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ลักษณะ ๑๐  บทก าหนดโทษส าหรับความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ 
ลักษณะ ๑๑  บทก าหนดโทษเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ลักษณะ ๑๒  การบังคับโทษปรับ
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ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด

คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปราม

ยาเสพติด
ประธาน : นายกรัฐมนตรี
เลขาการ : เลขาธิการ 
ป.ป.ส.
อ านาจหน้าที่ : 
ขับเคลื่อนนโยบายยา
เสพติด

คณะกรรมการควบคุม    
ยาเสพติด

ประธาน : ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
เลขานุการ : เลขาธิการ อย.
อ านาจหน้าที่ : การควบคุม      
ยาเสพติดให้โทษ 
วัตถุออกฤทธิ์ สารระเหย

คณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สิน

ประธาน : อัยการสูงสุดหรือ
รองอัยการที่ได้รับ
มอบหมาย
เลขานุการ : เลขาธิการ 
ป.ป.ส.
อ านาจหน้าท่ี : พิจารณา
ตรวจสอบทรัพย์สิน

คณะรักษาและฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด

ประธาน : รองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เลขานุการ : รองปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข
อ านาจหน้าที่  :  ก าหนด
นโยบาย วางหลักเกณฑ์ กฎ 
ระเบียบด้านการบ าบัดรักษา
และฟื้นฟู



ภาค ๑  การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด
ลักษณะ ๓ การควบคุมยาเสพติด

หมวด ๑ บทบัญญัติทั่วไป
หมวด ๒ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
หมวด ๓ ประเภทของยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์
หมวด ๔ การอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์

ส่วนที่ ๑ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์
ส่วนที่ ๒ การอนุญาตโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนที่ ๓ การอนุญาตโดยผู้อนุญาต
ส่วนที่ ๔ การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๕ การขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ และการขึ้นทะเบียนต ารับ

วัตถุออกฤทธิ์
หมวด ๖ ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ปลอม ผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ
หมวด ๗ มาตรการควบคุมพิเศษ
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ภาค ๑  การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด

ลักษณะ ๓ การควบคุมยาเสพติด
หมวด ๑ บทบัญญัติทั่วไป
มาตรา ๑๔ ในลักษณะนี้ 
“ต ารับยาเสพติดให้โทษ” หมายความว่า สูตรซึ่งระบุส่วนประกอบและปริมาณ ของ

สิ่งปรุงที่มียาเสพติดให้โทษรวมอยูด่้วย
“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใด ๆ ซ่ึงแสดงไว้

ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติด
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติในลักษณะนี้
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการ อย. หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ 

อย.
ฯลฯ.....................................................ฯลฯ
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ภาค ๑ การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด

ลักษณะ ๓  การควบคุมยาเสพติด
หมวด ๑ บทบัญญัติทั่วไป(ต่อ)
มาตรา ๑๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจออก

กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการ รวมทั้งก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา ตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้หรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียม

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจนุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้

ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ส านกังาน ปปส.    22 มค. 62 6



ภาค ๑ การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด

ลักษณะ ๓ การควบคุมยาเสพติด
หมวด ๑ บทบัญญัติทั่วไป(ต่อ)
มาตรา ๒๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยการเสนอแนะ ของ

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด มีอ านาจประกาศก าหนดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
ดังต่อไปนี้

(๑) ก าหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ ส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือ
ลักษณะอื่นของยาเสพติดให้โทษ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษ

(๒) ก าหนดจ านวนและจ านวนเพิ่มเติมซ่ึงยาเสพติดให้โทษที่จะต้องใช้ ในทาง
การแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจ าปี

ฯลฯ.............................................................ฯลฯ
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ภาค ๑ การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด

ลักษณะ ๓   การควบคุมยาเสพติด

หมวด ๑ บทบัญญัติทั่วไป(ต่อ)

มาตรา ๒๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยการเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด มีอ านาจประกาศก าหนดเกี่ยวกับวัตถุออก
ฤทธิ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบุช่ือและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ว่าวัตถุออกฤทธิ์ใดอยู่ใน
ประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 

ฯลฯ.............................................................ฯลฯ
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ภาค ๑ การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด

ลักษณะ ๓ การควบคุมยาเสพติด
หมวด ๑ บทบัญญัติทั่วไป(ต่อ)
มาตรา ๒๓ ใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและ

รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรมโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด มีอ านาจประกาศก าหนดเกี่ยวกับสาร
ระเหย ดังต่อไปนี้

(๑) ระบุชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือ
ผลิตภัณฑ์ 

ฯลฯ.............................................................ฯลฯ
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ภาค ๑ การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด

ลักษณะ ๓    การควบคุมยาเสพติด
หมวด ๒    คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุม

ยาเสพติด” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงกลาโหม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อัยการสูงสุด ผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการ ป.ป.ส

ฯลฯ.............................................................ฯลฯ
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ภาค ๑ การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด

ลักษณะ ๓ การควบคุมยาเสพติด
หมวด ๓     ประเภทของยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์
มาตรา ๒๘  ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ
(๑) ประเภท ๑ ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin)
(๒) ประเภท ๒ ยาเสพติดให้โทษทั่วไป  เช่น มอร์ฟีน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine) โคเดอีน (Codeine) 

หรือฝิ่นยา (Medicinal Opium)
(๓) ประเภท ๓ ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต ารับยา และมยีาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๒ ผสมอยู่ด้วย 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
ประกาศก าหนด

(๔) ประเภท ๔ สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ หรือประเภท ๒   เช่น  อาเซติค     
แอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride)

(๕) ประเภท ๕ ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เช่น พืชฝิ่น
การระบุชื่อยาเสพติดให้โทษว่ายาเสพติดให้โทษชื่อใดอยู่ในประเภทใดตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๔) และ (๕) และ

การเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทยาเสพติดให้โทษดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ส. ประกาศก าหนด
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ภาค ๑  การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด
ลักษณะ ๓  การควบคุมยาเสพติด

หมวด ๓     ประเภทของยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ (ต่อ)
มาตรา ๒๙ วัตถอุอกฤทธิ์แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ
(๑) ประเภท ๑ วัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ และอาจก่อให้เกิดการน าไปใช้หรือมีแนวโน้มใน

การน าไปใช้ในทางที่ผิดสูง
(๒) ประเภท ๒ วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ และอาจก่อให้เกิดการน าไปใชห้รือมีแนวโน้มในการ

น าไปใช้ในทางที่ผิดสูง
(๓) ประเภท ๓ วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ และอาจก่อให้เกิดการน าไปใช้หรือมีแนวโน้มในการ

น าไปใช้ในทางที่ผิด
(๔) ประเภท ๔ วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ และอาจก่อให้เกิดการน าไปใชห้รือมีแนวโน้มในการ

น าไปใช้ในทางที่ผิดน้อยกว่าประเภท ๓
ทั้งนี้ การระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ว่าวัตถุออกฤทธิ์ชื่อใดอยู่ในประเภทใด และการเพิกถอนหรือ

เปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดประกาศก าหนด
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ภาค ๑ การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด
ลักษณะ ๓ การควบคุมยาเสพติด

หมวด ๔  การอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์
ส่วนที่ ๑  ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งไม่ต้องขออนุญาต
มาตรา ๓๒ การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ ใน

กรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุญาต
(๑) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ 

ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ไว้ในครอบครองไม่เกินปริมาณเท่าที่จ าเป็นสาหรับใช้
รักษาโรคเฉพาะตัวตามค าสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
ส าหรับใช้ในการบ าบัดหรือป้องกันโรคส าหรับสัตว์ ที่ให้การรักษานั้น

ฯลฯ................................................................ฯลฯ
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ภาค ๑ การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด

ลักษณะ ๓ การควบคุมยาเสพติด
หมวด ๔   การอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ(์ต่อ)
ส่วนที่ ๒  การอนุญาตโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มาตรา ๓๓ ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์ของทางราชการในการ

ป้องกัน และปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจอนุญาตใหผู้้ใด
น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ 
ประเภท ๔ หรือประเภท ๕ ได้

ฯลฯ................................................................ฯลฯ
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ภาค ๑  การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด
ลักษณะ ๓ การควบคุมยาเสพติด

หมวด ๔ การอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์(ต่อ)
ส่วนที่ ๓ การอนุญาตโดยผู้อนุญาต
มาตรา ๓๔ ผู้อนุญาตมีอ านาจอนุญาต ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ

ในประเภท ๒
(๒) ให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก หรือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓
(๓) ให้ผู้ใดน าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ 

ประเภท ๔ หรือประเภท ๕ ในปริมาณเล็กน้อยท่ีนาไปใช้เป็นสารมาตรฐานในการตรวจ
วิเคราะห์

(๓/๑) ให้ผู้ใดจ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองกัญชาหรือพืชกระท่อม
ฯลฯ................................................................ฯลฯ
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ภาค ๑ การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด
ลักษณะ ๓   การควบคุมยาเสพติด

หมวด ๔ การอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถอุอกฤทธิ์(ต่อ)
ส่วนท่ี ๓ การอนุญาตโดยผู้อนุญาต
มาตรา ๓๘ ผู้อนุญาตอาจอนุญาตให้ผู้ป่วยซึ่งเดินทางระหว่างประเทศนา

ยาเสพติดให้โทษซึ่งต้องใช้รักษาโรคเฉพาะตัวตามคาสั่งของแพทย์ติดตัวเข้ามาใน
หรือออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมใบอนุญาตด้วย ทั้งนี้ การขออนุญาตและการ
ออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ................................................................ฯลฯ
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ภาค ๑ การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด

ลักษณะ ๓ การควบคุมยาเสพติด
หมวด ๔   การอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ(์ต่อ)
ส่วนที่ ๔   การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหมวดนี้ หรือกฎกระทรวงหรือ

ประกาศ ที่ออกตามหมวดน้ี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุม
ยาเสพติด หรือผู้อนุญาต แล้วแต่กรณี พิจารณาตักเตือน สั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือ
เพิกถอนใบอนุญาต ตามสมควรแก่กรณี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ................................................................ฯลฯ
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ภาค ๑ การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด
ลักษณะ ๓        การควบคุมยาเสพติด

หมวด ๕  การขึ้นทะเบียนตารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ และการขึ้นทะเบียน
ตารับวัตถุออกฤทธิ์

มาตรา ๔๘ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตาม
มาตรา ๓๔ (๒) หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ตามมาตรา ๓๔ (๔) จะ
ผลิตหรือน าเข้าซึ่งต ารับยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ที่มีวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว 
ปรุงผสมอยู่ ต้องขอขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์นั้นต่อผู้
อนุญาตก่อน และเมื่อได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุ
ออกฤทธิ์แล้วจึงจะผลิตหรือน าเข้าซึ่งต ารับยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์นั้นได้

ฯลฯ................................................................ฯลฯ
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ภาค ๑ การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด

ลักษณะ ๓ การควบคุมยาเสพติด
หมวด ๖ ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธ์ิปลอม ผิดมาตรฐาน เสื่อมคุณภาพ 
มาตรา ๕๑ ห้ามผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก หรือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 

๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 
ปลอม ...

มาตรา ๕๒ ห้ามผู้ใดผลิต นาเข้า ส่งออก หรือจาหน่ายซ่ึงยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 
๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 
ผิดมาตรฐาน...

มาตรา ๕๓ ห้ามผู้ใดนาเข้า ส่งออก หรือจาหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ 
ประเภท ๓ หรือประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 
เสื่อมคุณภาพ ...

ฯลฯ................................................................ฯลฯ
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ภาค ๑  การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด
ลักษณะ ๓ การควบคุมยาเสพติด

หมวด ๗ มาตรการควบคุมพิเศษ 
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ส. เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ ในการศึกษา

วิจัย การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด และการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด จะก าหนดเขตพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด เพื่อกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ก็ได้ 

(๑) ทดลองเพาะปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ 
หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธ์ิ 

(๒) ผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติด
(๓) เสพหรือครอบครองยาเสพติดตามประเภทและปริมาณที่ก าหนด 

ฯลฯ................................................................ฯลฯ
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ภาค ๑  การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด

ลักษณะ ๓ การควบคุมยาเสพติด
หมวด ๗ มาตรการควบคุมพิเศษ(ต่อ)
มาตรา ๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจประกาศก าหนดยาเสพติดให้

โทษในประเภท ๕ ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคตามคาสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทย ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด หรือเสพเพื่อการศึกษาวิจัย 

ฯลฯ................................................................ฯลฯ
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ภาค ๑ การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด

ลักษณะ ๓ การควบคุมยาเสพติด

หมวด ๗ มาตรการควบคุมพิเศษ
มาตรา ๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ ของ

คณะกรรมการ ป.ป.ส. อาจประกาศให้ท้องที่ใดเสพใบกระท่อมได้โดยไม่เป็น
ความผิด ตามประมวลกฎหมายนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ................................................................ฯลฯ
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ภาค ๑ การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด

ลักษณะ ๓       การควบคุมยาเสพติด
หมวด ๗ มาตรการควบคุมพิเศษ
มาตรา ๖๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติด ตาม

ภาคนี้ มีหน้าที่และอ าาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ท าการของผู้รับอนุญาตน าเข้าหรือส่งออก สถานที่ผลิต สถานที่

จ าหน่าย สถานที่เก็บยาเสพติด หรือสถานที่ที่ต้องได้รับอนุญาตตามภาคนี้ ในเวลาท าการ 
ของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามภาคนี้

(๒) ยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทรัพย์สินอื่นใด ที่ได้
ใช้หรือจะใช้ในการกระท าความผิดตามภาคนี้

ฯลฯ................................................................ฯลฯ
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