
ราง 
ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

   
 

ภาค ๑ 
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

   
 

ลักษณะ ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๑  ในประมวลกฎหมายนี้ 
“ยาเสพติด” หมายความวา ยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ หรือสารระเหย 
 
“ยาเสพติดใหโทษ” หมายความวา สารเคมี พืช หรือวัตถุชนิดใด ๆ ซ่ึงเม่ือเสพแลวทําให

เกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพ่ิมขนาดการเสพข้ึนเปนลําดับ มีอาการถอนยาเม่ือ
ขาดยา มีความตองการเสพท้ังทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยท่ัวไปจะทรุด
โทรมลง กับใหรวมถึงสารเคมีท่ีใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดวย แตไมหมายความรวมถึงยาสามัญประจํา
บานบางตํารับท่ีมียาเสพติดใหโทษผสมอยูตามกฎหมายวาดวยยา   

 
“วัตถุออกฤทธิ์” หมายความวา วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทท่ีเปนสิ่งธรรมชาติหรือท่ี

ไดจากสิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทท่ีเปนวัตถุสังเคราะห   
 
“สารระเหย” หมายความวา สารเคมีหรือผลิตภัณฑท่ีอาจนําไปใชเพ่ือบําบัดความตองการ

ของรางกายหรือจิตใจซ่ึงทําใหสุขภาพโดยท่ัวไปทรุดโทรมลง   
 
“ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” หมายความวา ความผิดตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้  
 
“จําหนาย” หมายความวา ขาย แลกเปลี่ยน รวมถึงจาย แจก หรือใหโดยมีสิ่งตอบแทนหรือ

ผลประโยชนอยางอ่ืน 
 
“นําผาน” หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักร แตไมรวมถึงการนําหรือสงยาเสพติด

ผานราชอาณาจักร โดยมิไดมีการขนถายออกจากอากาศยานท่ีใชในการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ 
 
“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร  
 
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร  
 

รางฉบับรับฟงความคิดเห็น ๑๕ มถุินายน ๒๕๖๐ 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 



 ๒ 

“เสพ” หมายความวา การรับยาเสพติดเขาสูรางกายโดยรูอยูวาเปนยาเสพติดไมวาดวยวิธีใด  
 
“ติดยาเสพติด” หมายความวา เสพเปนประจําติดตอกันและตกอยูในสภาพท่ีจําเปนตองพ่ึง

ยาเสพติดนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลักวิชาการ  
 

“คณะกรรมการ น.ส.ช.” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแหงชาติ 
 
“คณะกรรมการ ป.ป.ส.” หมายความวา คณะกรรมการปองกัน ปราบปราม และแกไข

ปญหายาเสพติด 
 

“สํานักงาน ป.ป.ส.” หมายความวา สํานักงานปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา            
ยาเสพติดแหงชาติ 

 
“เลขาธิการ ป.ป.ส.” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานปองกัน ปราบปราม และแกไข

ปญหายาเสพติดแหงชาติ 
 
“สํานักงาน อย.” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
“เลขาธิการ อย.” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด  
 
“เจาพนักงาน ป.ป.ส.” หมายความวา ผูซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ส. หรือคณะอนุกรรมการท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ส. มอบหมาย อนุมัติใหเลขาธิการ ป.ป.ส. แตงตั้งเพ่ือปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้  
 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งเพ่ือ

ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้ 
 
มาตรา ๒  ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติการใหเปนไปตามนโยบายและแผนระดับชาติ

วาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด หรือเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ตาง ๆ และของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจเก่ียวกับยาเสพติด ให
คณะกรรมการ น.ส.ช. เปนผูวนิิจฉัยและวางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติราชการและการประสานงาน  

ใหสํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการเผยแพรคําวินิจฉัยและระเบียบปฏิบัติท่ีคณะกรรมการ 
น.ส.ช. กําหนดตามวรรคหนึ่งใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ  

 
มาตรา ๓  บทบัญญัติในลักษณะ ๔ การควบคุมยาเสพติด และลักษณะ ๕ ความผิดเก่ียวกับ

ยาเสพติดและบทกําหนดโทษ ไมใชบังคับแกสํานักงาน อย. แตใหสํานักงาน อย. รายงานการรับ การจาย            
การเก็บรักษา และวิธีการปฏิบัติอยางอ่ืนท่ีเก่ียวกับการควบคุมยาเสพติด ใหคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด



 ๓ 

ทราบทุกหกเดือนของปปฏิทิน แลวใหคณะกรรมการดังกลาวเสนอรายงานพรอมกับใหความเห็นตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือสั่งการตอไป 

 
ลักษณะ ๒ 

แนวนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 
   

 
หมวด ๑  

บทบัญญัติท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๔  เพ่ือใหการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดเปนไป 

อยางมีเอกภาพ มีความตอเนื่อง มีกระบวนการในการดําเนินการอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพอันจะ
กอใหเกิดประโยชนแกเศรษฐกิจ สังคม ความสงบเรียบรอย และความม่ันคงของรัฐ  
ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพ
ติดตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ น.ส.ช. 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด           
อยางนอยตองมีในเรื่องดังตอไปนี้  

(๑) เปาหมายและยุทธศาสตรในการดําเนินงาน รวมถึงการกําหนดและการบริหารจัดการ
ดานงบประมาณในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด  

(๒) มาตรการในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
โรงเรียน สถานศึกษา และชุมชน ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด การสนับสนุน
และสงเสริมการจัดหางานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือใหผูผานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
กลับคืนสูสังคมได รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนและผูประกอบธุรกิจเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินการตามมาตรการดังกลาว  

(๓) การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด รวมท้ังการบําบัด
ฟนฟูผูติดยาเสพติดใหสามารถดํารงชีวิตในสังคม การประกอบอาชีพ การศึกษาและการสงเคราะหอ่ืน ๆ  

(๔) ยุทธศาสตรและแนวทางในการประสานความรวมมือกับประเทศตาง ๆ หรือองคกร
ระหวางประเทศ เพ่ือปราบปรามการลักลอบผลิตและคายาเสพติด รวมท้ังประสานงานการขาวเพ่ือสกัดก้ัน
และปราบปรามจับกุมขบวนการและเครือขายการคายาเสพติดระหวางประเทศ  

(๕) การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย และพัฒนาดานวิชาการเก่ียวกับยาเสพติด 
มาตรการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด และสงเสริมใหมีการเผยแพรความรูความเขาใจแก
ประชาชนและเยาวชนท้ังในและนอกสถานศึกษา  

(๖) การติดตามและประเมินผลการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด  
เม่ือมีการประกาศใชนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไข

ปญหายาเสพติดแลว หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของตองดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของตนใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนระดับชาติดังกลาว 



 ๔ 

นโยบายและแผนระดับชาติตามวรรคหนึ่ง เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหมีผลใช
บังคับ  

ใหคณะกรรมการ น.ส.ช. ดําเนินการทบทวนนโยบายและแผนระดับชาติทุกหาป และใน
กรณีท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน หรือความจําเปนอ่ืนเก่ียวกับ
การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด ใหดําเนินการปรับปรุงและแกไขนโยบายและแผน
ระดับชาติดังกลาวและเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป  

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแหงชาติ 
    

 
มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแหงชาติ เรียกโดยยอวา “คณะกรรมการ 

น.ส.ช.” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซ่ึง
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด เปนกรรมการโดยตําแหนง 
และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงมีความรูและความเชี่ยวชาญทางดานยาเสพ
ติดซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยอาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐหรือของเอกชนจํานวนหนึ่งคน 

ใหเลขาธิการ ป.ป.ส. เปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการ ป.ป.ส. แตงตั้ง
ขาราชการในสํานักงาน ป.ป.ส. จํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๖  ใหคณะกรรมการ น.ส.ช. มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  
(๑) เสนอนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพ

ติดตอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔  
(๒) ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุน และเรงรัดการดําเนินการของคณะกรรมการท้ังหลาย

ท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือใหมีการดําเนินการสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 

(๓) พิจารณาและใหความเห็นชอบในการกําหนดเขตพ้ืนท่ีตามมาตรา ๑๔  
(๔) ใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะแกคณะกรรมการ ป.ป.ส. คณะกรรมการควบคุม             

ยาเสพติด คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน และคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติด          
ยาเสพติด 

(๕) การอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนเก่ียวกับยาเสพติด 
 
มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  



 ๕ 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ให
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได  

มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงกอนวาระตามมาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน
จากตําแหนง เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช

กรรม หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอ่ืน  
 
มาตรา ๙  ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหแตงตั้งผูอ่ืนดํารง

ตําแหนงแทน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน จะไมแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได และใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงท่ีวางนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงตั้งไวแลว 

ในระหวางท่ียังไมไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงท่ีวาง ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู 

 
มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม  
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 

ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๑  คณะกรรมการ น.ส.ช. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีคณะกรรมการ น.ส.ช. มอบหมายก็ได  
การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

ลักษณะ ๓  
การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 

    



 ๖ 

 
หมวด ๑  

คณะกรรมการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 
    

 
มาตรา ๑๒  ใหมีคณะกรรมการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด เรียกโดยยอ

วา “คณะกรรมการ ป.ป.ส.” ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ อัยการสูงสุด อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร  
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และปลัดกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการ
โดยตําแหนง และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงมีความรูและความ
เชี่ยวชาญดานการปองกันยาเสพติด ดานการปราบปรามยาเสพติด และดานการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดดานละหนึ่งคน เปนกรรมการ  

ใหเลขาธิการ ป.ป.ส. เปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการ ป.ป.ส. แตงตั้ง
ขาราชการในสํานักงาน ป.ป.ส. จํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ  

 
มาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ส. มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  
(๑) ดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไข

ปญหายาเสพติดตามมาตรา ๔ แลวรายงานผลการดําเนินการดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีทราบอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง 

(๒) วางระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการดําเนินการของกองทุนปองกัน ปราบปราม และ
แกไขปญหายาเสพติดตามมาตรา ๑๕๔ 

(๓) กําหนดมาตรการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาการกระทําความผิดเก่ียวกับยา
เสพติดในสถานประกอบการและกําหนดใหสถานท่ีซ่ึงใชในการประกอบธุรกิจใด ๆ เปนสถานประกอบการท่ี
อยูภายใตบังคับของมาตรการดังกลาว 

(๔) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรืองาน 
แผนงาน หรือโครงการของหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้ 

(๕) ควบคุม เรงรัด และประสานงานในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีใน
การสืบสวน สอบสวน ปราบปราม และการบังคับโทษตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

(๖) กําหนดสถานะของพ้ืนท่ีหรือกลุมพ้ืนท่ีในแตละป หรือพ้ืนท่ีท่ีมีความจําเปนเรงดวนและ
กําหนดผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ีดังกลาวเพ่ือปองกันและปราบปรามยาเสพติด พรอมกับกําหนดใหมีกลไก 
โครงสราง และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน รวมท้ังจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมกับสถานะของปญหาและให
หนวยงานของรัฐใหการสนับสนุนตามท่ีรองขอ 



 ๗ 

(๗) กํากับและติดตามการใชงบประมาณของหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ
กับการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 

(๘) วางโครงการและดําเนินการ ตลอดจนสั่งใหหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของดําเนินการ
เผยแพรความรูเก่ียวกับยาเสพติด 

(๙) สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน 
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 

(๑๐) ประสานงานและกํากับเก่ียวกับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
(๑๑) พิจารณาอนุมัติหรือมอบหมายใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแตงตั้ง           

เจาพนักงาน ป.ป.ส. เพ่ือปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้ 
(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี

ของคณะกรรมการ ป.ป.ส.  
 
มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ส. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ น.ส.ช. 

เห็นสมควรเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด และการปองกัน ปราบปราม และ
แกไขปญหายาเสพติด จะกําหนดเขตพ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใด เพ่ือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ก็ได  

(๑) ทดลองเพาะปลูกพืชท่ีเปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิตเปนยา
เสพติดใหโทษ 

(๒) ผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด 
(๓) เสพหรือครอบครองยาเสพติดตามประเภทและปริมาณท่ีกําหนด 
การกําหนดพ้ืนท่ีและการกระทําการตามวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา และ            

พระราชกฤษฎีกาดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการเสพและการครอบครอง            
ยาเสพติดดวย 

ใหการกระทําการในเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดในวรรคหนึ่งซ่ึงอยูภายใตมาตรการควบคุมและ
ตรวจสอบการเสพและการครอบครองยาเสพติดตามประมวลกฎหมายนี้ไมเปนความผิด 

 
มาตรา ๑๕  ใหนํามาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับ

คณะกรรมการ น.ส.ช. โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๖  คณะกรรมการ ป.ป.ส. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ส. มอบหมายก็ได  
การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

สํานักงานปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 
    

 
มาตรา ๑๗  ใหสํานักงานปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดแหงชาติ เรียกโดย

ยอวา “สํานักงาน ป.ป.ส.” มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  



 ๘ 

(๑) ดําเนินงานในฐานะหนวยงานปฏิบัติของคณะกรรมการ น.ส.ช. และคณะกรรมการ 
ป.ป.ส. ตามอํานาจและหนาท่ีท่ีกําหนด 

(๒) พิจารณาใหคําแนะนําและประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม และรัฐวิสาหกิจเพ่ือจัดทําแผนงานและโครงการดานการ
ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด เพ่ือใหเปนไปตามแผนนโยบายแหงชาติเก่ียวกับยาเสพติด
ของประเทศ 

(๓) ประสานนโยบาย แผน งบประมาณ และการปฏิบตัิงานดานการปองกัน ปราบปราม 
และแกไขปญหายาเสพติดกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

(๔) ประสาน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตาม
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด เพ่ือเสนอให
คณะกรรมการ ป.ป.ส.  

(๕) เปนหนวยงานกลางของประเทศในการศึกษา คนควา วิเคราะหสภาพปญหาและ
มาตรการดานการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด และสนับสนุนขอมูลขาวสารวิชาการ 
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและตางประเทศ 
รวมท้ังสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธและเผยแพรความรูและความเขาใจแกประชาชนเก่ียวกับยาเสพติด  

(๖) ประสานความรวมมือกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามประมวลกฎหมายนี้ 
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ น.ส.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ส. และ
สํานักงาน ป.ป.ส. 

(๗) ประสานความรวมมือกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศในดานการปองกัน 
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด  

(๘) ออกระเบียบเพ่ือใหมีการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้ 
(๙) ปฏิบัติราชการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ น.ส.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ส. มอบหมาย

หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  
 
มาตรา ๑๘  ใหมีเลขาธิการ ป.ป.ส. มีหนาท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงราชการของสํานักงาน 

ป.ป.ส. และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงาน ป.ป.ส. โดยมีรองเลขาธิการ ป.ป.ส. เปนผูชวยปฏิบัติ
ราชการ  

 
มาตรา ๑๙  เพ่ือประโยชนในการประสานงานใหเกิดการบูรณาการการปฏิบัติหนาท่ี

เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ป.ป.ส. จะเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการใหความดีความชอบหรือโยกยายหรือ
ลงโทษทางวินัยตอขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐท่ี
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการแกไขปญหายาเสพติด หรือท่ีเขาไปเก่ียวของกับการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ตลอดจนขอใหหนวยงานของรัฐเจาสังกัดเรงรัดการดําเนินการท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง
ใหความคุมครองแกขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติงานดานยาเสพติด 

ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหโยกยาย ใหความดีความชอบ หรือลงโทษทางวินัย  
ใหแจงตนสังกัดเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 
 



 ๙ 

ลักษณะ ๔  
การควบคุมยาเสพติด  

   
 

หมวด ๑  
บทบัญญัติท่ัวไป  
   

 
มาตรา ๒๐  ในลักษณะนี้ 
“ตํารับยาเสพติดใหโทษ” หมายความวา สูตรซ่ึงระบุสวนประกอบและปริมาณของสิ่งปรุงท่ี

มียาเสพติดใหโทษรวมอยูดวย  
 
“ตํารับวัตถุออกฤทธิ์” หมายความวา สูตรซ่ึงระบุสวนประกอบและปริมาณของสิ่งปรุงท่ีมีวัตถุ

ออกฤทธิ์รวมอยูดวย  
 
“วัตถุตํารับ” หมายความวา สิ่งปรุงไมวาจะมีรูปลักษณะใดท่ีมีวัตถุออกฤทธิ์รวมอยูดวย 

ท้ังนี้ รวมท้ังวัตถุออกฤทธิ์ท่ีมีลักษณะเปนวัตถุสําเร็จรูปทางเภสัชกรรมซ่ึงพรอมท่ีจะนําไปใชแกคนหรือสัตวได  
 

“วัตถุตํารับยกเวน” หมายความวา วัตถุตํารับท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหไดรับการยกเวน
จากมาตรการควบคุมบางประการสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ท่ีมีอยูในวัตถุตํารับนั้น  
 

“ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใด ๆ ซ่ึงแสดงไวท่ี
ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติด   

 
“เอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษ” หมายความวา กระดาษหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีทําใหปรากฏ

ความหมายดวยรูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใด ๆ อันเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษท่ีใชในทาง
การแพทย เชน สรรพคุณ วิธีใช คําเตือน ขอควรระวัง ซ่ึงสอดแทรกหรือรวบรวมไวกับภาชนะหรือหีบหอท่ี
บรรจุยาเสพติดใหโทษ   

 
“เอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์” หมายความวา กระดาษหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีทําใหปรากฏ

ความหมายดวยรูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใด ๆ อันเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ท่ีใชในทาง
การแพทย เชน สรรพคุณ วิธีใช คําเตือน ขอควรระวัง ซ่ึงสอดแทรกหรือรวมไวกับภาชนะหรือหีบหอบรรจุ
วัตถุออกฤทธิ์  

 
“ผลิต” หมายความวา เพาะ ปลูก ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป และสังเคราะหทาง

วิทยาศาสตร  
 



 ๑๐ 

“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามบทบัญญัติในลักษณะนี้  
 

“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย
จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  

 
“หนวยงานของรฐั” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน

ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 

มาตรา ๒๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีออก
กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทายประมวลกฎหมายนี ้ยกเวนคาธรรมเนียม และ
กําหนดกิจการอ่ืน กับออกประกาศ  ท้ังนี้ เพ่ือปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดใหโทษและ          
วัตถุออกฤทธิ์ตามลักษณะนี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๒๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรมมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎกระทรวง และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการเกี่ยวกับ  
การควบคุมสารระเหยตามลักษณะนี้  

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๒๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ

ควบคุมยาเสพติด มีอํานาจประกาศกําหนดเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษ 
(๑) กําหนดมาตรฐานวาดวยปริมาณ สวนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอ่ืน

ของยาเสพติดใหโทษ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษ 
(๒) กําหนดจํานวนและจํานวนเพ่ิมเติมซ่ึงยาเสพติดใหโทษท่ีจะตองใชในทางการแพทยและ

ทางวิทยาศาสตรท่ัวราชอาณาจักรประจําป 
(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษท่ีผูอนุญาตจะ

อนุญาตใหผลิต นําเขา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองได  
(๔) ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษท่ีตองมีคําเตือนหรือขอควรระวังเปนหนังสือหรือเปนภาพใหผูใช

ระมัดระวังตามความจําเปน เพ่ือความปลอดภัยของผูใช 
(๕) กําหนดสถานท่ีแหงใดในราชอาณาจักรใหเปนดานตรวจสอบยาเสพติด 

ใหโทษท่ีนําเขา สงออก หรือนําผาน 
(๖) กําหนดการอ่ืนเพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติตามลักษณะ ๔ การควบคุมยาเสพติดนี้  
 
มาตรา ๒๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ

ควบคุมยาเสพติด มีอํานาจประกาศกําหนดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ ดังนี้ 
(๑) ระบุชื่อและจัดแบงประเภทวัตถุออกฤทธิ์วาวัตถุออกฤทธิ์ใดอยูในประเภท ๑ ประเภท ๒ 

ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 



 ๑๑ 

(๒) กําหนดมาตรฐานวาดวยปริมาณ สวนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์หรือลักษณะอ่ืน
ของวัตถุออกฤทธิ์ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ตาม (๑) 

(๓) เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตาม (๑) 
(๔) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ท่ีหามผลิต จําหนาย นําเขา สงออก นําผานหรือมีไว

ในครอบครอง 
(๕) ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ซ่ึงอนุญาตใหผลิตเพ่ือสงออกและสงออกได 
(๖) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ท่ีตองมีคําเตือนหรือขอควรระวัง และขอความของคํา

เตือนหรือขอควรระวังเปนตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายใหผูใชระมัดระวังตามความจําเปนเพ่ือความ
ปลอดภัยของผูใช 

(๗) ระบุวัตถุตํารับใหเปนวัตถุตํารับยกเวนและเพิกถอนวัตถุตํารับยกเวน 
(๘) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ท่ีผูอนุญาตจะอนุญาต

ใหผลิต จําหนาย นําเขาหรือมีไวในครอบครอง 
(๙) กําหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ท่ีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย 
หรือสาธารณสุขอ่ืน มีไวในครอบครองไดตามมาตรา ๓๓ 

(๑๐) ระบุชื่อหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๓๘ (๔)  
(๑๑) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ท่ีประเทศหนึ่งประเทศใดหามนําเขาตามมาตรา ๗๐ 
(๑๒) กําหนดสถานท่ีแหงใดในราชอาณาจักรใหเปนดานตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์ท่ีนําเขา 

สงออก หรือนําผาน 
(๑๓) กําหนดการอ่ืนเพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติตามลักษณะ ๔ การควบคุมยาเสพติดนี ้
 
มาตรา ๒๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงอุตสาหกรรมโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีอํานาจประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

(๑) ระบุชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือผลิตภัณฑท่ีเปนสารระเหย เม่ือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นวาอาจนําไปใชหรือได
นําไปใชเพ่ือบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ  

(๒) เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือ
ผลิตภัณฑท่ีเปนสารระเหย 

(๓) กําหนดการอ่ืนเพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติตามลักษณะ ๔ การควบคุมยาเสพติดนี ้
 

หมวด ๒  
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด 

   

มาตรา ๒๖  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด” 
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อัยการสูงสุด อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 



 ๑๒ 

อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการ ป.ป.ส. นายกแพทยสภา และนายกสภาเภสัชกรรม เปน
กรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งจํานวนสิบคน
จากผูซ่ึงมีความรูและความเชี่ยวชาญในดานวิสัญญีแพทย จิตแพทย อายุรแพทย เภสัชศาสตร หรือดานอ่ืนท่ี
เก่ียวของและเปนประโยชนตอการดําเนินการของคณะกรรมการ ในจํานวนนี้ ใหแตงตั้งจากภาคเอกชนไม
นอยกวาสามคน 

ใหเลขาธิการ อย. เปนกรรมการและเลขานุการ และ ใหเลขาธิการ อย. แตงตั้งขาราชการใน
สํานักงาน อย. จํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ  

 
มาตรา ๒๗  ใหคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรการการควบคุมยาเสพติด 
(๒) เสนอแนะตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม แลวแตกรณ ีในการระบุชื่อหรือประเภทยาเสพติด 
รวมท้ังการเพิกถอนหรือการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทยาเสพติด  

(๓) ใหความเห็นหรือขอเสนอแนะตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข หรือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม แลวแตกรณ ี
ในการปฏิบัติการตามลักษณะ ๔ การควบคุมยาเสพติดนี้ 

(๔) ใหความเห็นตอกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 
ในการนําไปใชประโยชนหรือการทําลายยาเสพติดของกลางตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๖๗  
และมาตรา ๙๒ 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด หรือตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๘  ใหนํามาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับ

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดโดยอนุโลม  
 
มาตรา ๒๙  คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา

หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมอบหมายก็ได  
การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓  
ประเภทของยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ 

   
 

มาตรา ๓๐  ยาเสพติดใหโทษแบงออกเปน ๕ ประเภท คือ  
(๑) ประเภท ๑ ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน (Heroin) 
(๒) ประเภท ๒ ยาเสพติดใหโทษท่ัวไป เชน มอรฟน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine)     

โคเดอีน (Codeine) ฝนยา (Medicinal Opium) 



 ๑๓ 

(๓) ประเภท ๓ ยาเสพติดใหโทษท่ีมีลักษณะเปนตํารับยา และมียาเสพติดใหโทษ 
ในประเภท ๒ ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดประกาศกําหนด  

(๔) ประเภท ๔ สารเคมีท่ีใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เชน อา
เซติค แอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) 

(๕) ประเภท ๕ ยาเสพติดใหโทษท่ีมิไดเขาอยูในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เชน พืชฝน  
ท้ังนี้ การระบุชื่อยาเสพติดใหโทษวายาเสพติดใหโทษชื่อใดอยูในประเภทใดตาม (๑) (๒) (๔) 

และ (๕) และการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทยาเสพติดใหโทษดังกลาว ใหเปนไปตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ น.ส.ช. ประกาศกําหนด 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ คําวา ฝนยา (Medicinal Opium) หมายถึง ฝนท่ีไดผาน
กรรมวิธีปรุงแตงโดยมีความมุงหมายเพ่ือใชในทางยา  

 
มาตรา ๓๑  วัตถุออกฤทธิ์แบงออกเปน ๔ ประเภท คือ 
(๑) ประเภท ๑ วัตถุออกฤทธิ์ท่ีไมใชในทางการแพทย และอาจกอใหเกิดการนําไปใชหรือมี

แนวโนมในการนําไปใชในทางท่ีผิดสูง 
(๒) ประเภท ๒ วัตถุออกฤทธิ์ท่ีใชในทางการแพทย และอาจกอใหเกิดการนําไปใชหรือมี

แนวโนมในการนําไปใชในทางท่ีผิดสูง 
(๓) ประเภท ๓ วัตถุออกฤทธิ์ท่ีใชในทางการแพทย และอาจกอใหเกิดการนําไปใชหรือมี

แนวโนมในการนําไปใชในทางท่ีผิด 
(๔) ประเภท ๔ วัตถุออกฤทธิ์ท่ีใชในทางการแพทย และอาจกอใหเกิดการนําไปใชหรือมี

แนวโนมในการนําไปใชในทางท่ีผิดนอยกวาประเภท ๓ 
ท้ังนี้ การระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์วาวัตถุออกฤทธิ์ชื่อใดอยูในประเภทใด และการเพิกถอนหรือ

เปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาว ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดย
การเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดประกาศกําหนด 
 

หมวด ๔  
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๓๒  ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขมีอํานาจอนุญาตใหผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๑ ได  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
มีอํานาจอนุญาตใหผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ 
หรือประเภท ๕  

การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การแกไขรายการในใบอนุญาต และคุณสมบัติของผูขอ
อนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 



 ๑๔ 

มาตรา ๓๓  การผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษหรือ
วัตถุออกฤทธิ์ เพ่ือประโยชนแกผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยหรือสาธารณสุขอ่ืน หรือเพ่ือ
ประโยชนของหนวยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทย ไมตองขออนุญาต  ท้ังนี ้ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดประกาศกําหนดชื่อ ประเภท หรือปริมาณของยาเสพติดให
โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

การจัดทําบัญชีและรายงานเก่ียวกับการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเสนอตอเลขาธิการ อย. 
ตามแบบและระยะเวลาท่ีเลขาธิการ อย. ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๔  ผูอนุญาตมีอํานาจอนุญาต ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษใน

ประเภท ๒ หรอืประเภท ๓  
(๒) ใหผูใดนําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท 

๔ หรอืประเภท ๕ ท่ีนําไปใชเปนสารมาตรฐาน 
(๓) ใหผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย มีไวในครอบครอง หรือนําผานซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์  
การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การแกไขรายการในใบอนุญาต 

และคุณสมบัติของผูขออนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
การพิจารณาอนุญาต ใหผูขออนุญาตเปนผูรับผิดชอบชําระคาใชจายในการตรวจวิเคราะห

หรือประเมินเอกสารทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งผูใดประกอบกิจการภายหลังท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุแลว ใหถือวาผูนั้น
ประกอบกิจการโดยไมไดรับอนุญาต เวนแตจะไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีใบอนุญาต
สิ้นอายุ โดยแสดงเหตุท่ีไมสามารถยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายในกําหนดและผูอนุญาตเห็นสมควรใหตอ
อายุใบอนุญาตได 

 
มาตรา ๓๕  ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔ และใบอนุญาตเฉพาะคราวเพ่ือการ

นําเขาหรือสงออกตามมาตรา ๓๗ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตซ่ึงไดกระทําไปตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายจากนายจาง  

ใหสันนิษฐานไวกอนวา การกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตท่ีไดกระทําไป
ตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย 

 
มาตรา ๓๖  ผูอนุญาตอาจอนุญาตใหผูปวยซ่ึงเดินทางระหวางประเทศนํายาเสพติดใหโทษ

ซ่ึงตองใชรักษาโรคประจําตัวตามใบสั่งแพทยติดตัวเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรพรอมใบอนุญาต
ดวย  ท้ังนี้ การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง  



 ๑๕ 

การนําวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ติดตัวเขามาในหรือออกไป
นอกราชอาณาจักรไมเกินปริมาณท่ีจําเปนตองใชรักษาโรคเฉพาะตัวภายในสามสิบวัน โดยมีหนังสือรับรองของ 
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง ไมตอง
ขออนุญาต  

การนํายาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ติดตัวเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ไมเปนความผิดฐานนําเขาหรือสงออกยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตาม
ประมวลกฎหมายนี ้  
 

มาตรา ๓๗  การนําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ของผูรับอนุญาต
นําเขาหรือสงออกตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๔ นอกจากจะตองไดรับใบอนุญาตตามมาตราดังกลาวแลว 
ในการนําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ของผูรับอนุญาตในแตละครั้งตองไดรับ
ใบอนุญาตเฉพาะคราวจากผูอนุญาตทุกครั้งท่ีนําเขาหรือสงออกอีกดวย  ท้ังนี้ การขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

ผูรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งผูใดกระทําการนําเขาหรือสงออกในแตละครั้งซ่ึงยาเสพติดใหโทษ
หรือวัตถุออกฤทธิ์ โดยไมไดรับใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกครั้งท่ีนําเขาหรือสงออก ตองระวางโทษปรับครั้งละ
ไมเกินหาพันบาท  
 

มาตรา ๓๘  การมีไวในครอบครองยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ในกรณีดังตอไปนี้          
ไมตองขออนุญาต  

(๑) การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือ
ประเภท ๔ ไวในครอบครองไมเกินปริมาณเทาท่ีจําเปนสําหรับใชรักษาโรคเฉพาะตัว ตามคําสั่งของ            
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมซ่ึงเปนผูใหการรักษา หรือผูประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทยสําหรับใชในการบําบัดหรือปองกันโรคสําหรับสัตวนั้น  

 (๒) การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือ
ประเภท ๔ ไวในครอบครองในปริมาณเทาท่ีจําเปนตองใชประจําในการปฐมพยาบาล หรือในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในยานพาหนะท่ีใชในการขนสงสาธารณะระหวางประเทศซ่ึงไมได 
จดทะเบียนในราชอาณาจักร โดยใหไดรับการยกเวนจากมาตรการควบคุมสําหรับการนําเขา นําผาน หรือ
สงออก  ท้ังนี้ ผูควบคุมยานพาหนะตองจัดใหมีการปองกันตามสมควร เพ่ือมิใหยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออก
ฤทธิ์สูญหายหรือมีการนําเอาไปใชโดยมิชอบ แตถายานพาหนะดังกลาวจดทะเบียน 
ในราชอาณาจักร ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔  

(๓) การมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทสําหรับกิจการของผูรับอนุญาตผลิต 
จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผานซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ประเภทนั้น ๆ  

(๔) การมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓  
หรือประเภท ๔ ตามหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม หรือสภากาชาดไทย หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด  

(๕) การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ไวในครอบครองไมเกินจํานวนท่ีจําเปนสําหรับใช
รักษาโรคเฉพาะตัว ตามคําส่ังของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยสาขาเวช
กรรมไทย หรือผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกตซ่ึงเปนผูใหการรักษา  



 ๑๖ 

  
มาตรา ๓๙  ผูควบคุมยานพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ (๒) ตองระวางโทษปรับไม

เกินหาหม่ืนบาท  
 

หมวด ๕  
หนาท่ีของผูรับอนุญาต 

   
 
มาตรา ๔๐  ผูรับอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย มีไวในครอบครอง หรือนําผานซ่ึง       

ยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔ และผูรับอนุญาตเฉพาะคราวนําเขาหรือ
สงออกตามมาตรา ๓๗ ตองจัดเก็บรักษา จัดใหมีการควบคุมดูแลการโฆษณายาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ ์
จัดใหมีการทําบัญชีและเสนอรายงานเก่ียวกับการดําเนินกิจการตามท่ีไดรับอนุญาต หรือดําเนินการอ่ืนเพ่ือ
ประโยชนในการควบคุมกํากับดูแลยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๑  ใหผูรับอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึง           

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ หรือประเภท ๓ หรือผูรับอนุญาตผลิต นําเขา สงออก หรือจําหนายซ่ึงวัตถุออก
ฤทธิใ์นประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ตองจัดใหมีเภสัชกรอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาทําการ
ซ่ึงระบุไวในใบอนุญาต 

ในระหวางท่ีเภสัชกรมิไดอยูประจําควบคุมกิจการ หามมิใหผูรับอนุญาตดําเนินการผลิต นําเขา 
สงออก หรือจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ หรือประเภท ๓ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท 
๓ หรือประเภท ๔  

ในกรณีท่ีเภสัชกรพนจากหนาท่ีหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเปนการชั่วคราว ใหผูรับ
อนุญาตจัดใหมีเภสัชกรอ่ืนเขาปฏิบัติหนาท่ีแทนไดเปนระยะเวลาไมเกินเกาสิบวัน โดยแจงเปนหนังสือตอ           
ผูอนุญาต และใหถือวาเภสัชกรผูทําหนาท่ีแทนมีหนาท่ีเหมือนผูท่ีตนแทน  
 

การปฏิบัติหนาท่ีของเภสัชกร หรือการเปลี่ยนตัวเภสัชกร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามวรรคสามหรือ
วรรคสี่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท   

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตเลิกกิจการ หรือในกรณีท่ีผูรับอนุญาตตาย ใหผูรับ

อนุญาต หรือทายาท ผูจัดการมรดกของผูตาย หรือผูครอบครองยาเสพติดของผูตาย แลวแตกรณี ปฏิบัติตาม
ขอกําหนดท่ีผูอนุญาตประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มิฉะนั้น ใหยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ท่ีเหลืออยู
ตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข และใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลาย
หรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 



 ๑๗ 

มาตรา ๔๓  ผูรับอนุญาตเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยยาและการอนุญาตเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ และผูรับอนุญาตเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยยา  

 
หมวด ๖  

ยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ปลอม ผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ 
   

 
มาตรา ๔๔  ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ปลอม ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินหนึ่งลานบาท  
ผูใดจําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ปลอม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป 

และปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท  
ยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ หรือสิ่งตอไปนี้ ใหถือวาเปนยาเสพติดใหโทษ หรือวัตถุออก

ฤทธิ์ปลอม  
(๑) สิ่งท่ีทําเทียมยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ท้ังหมดหรือแตบางสวน เพ่ือแสดงวา

เปนยาเสพติดใหโทษแทหรือวัตถุออกฤทธิ์แท 
(๒) ยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ท่ีแสดงชื่อวาเปนยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์

อ่ืน หรือแสดงเดือน ป ท่ียาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์สิ้นอายุ ซ่ึงมิใชความจริง 
(๓) ยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ท่ีแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือท่ีตั้งของ

สถานท่ีผลิต ซ่ึงมิใชความจริง 
(๔) ยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ท่ีผลิต นําเขา หรือสงออก โดยผูรับอนุญาตผลิต 

นําเขา หรือสงออก ซ่ึงไมตรงตามท่ีระบุไวในการข้ึนทะเบียนตํารับหรือท่ีผูอนุญาตไดอนุญาตใหผลิต นําเขา 
หรือสงออกไว 

(๕) ยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ท่ีผลิตข้ึนไมถูกตองตามมาตรฐาน  
ถึงขนาดสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกวารอยละสิบของปริมาณท่ีกําหนดไวจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด 
ตามท่ีกําหนดไวในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๓ (๑) หรือมาตรา ๒๔ (๒) หรือตามท่ีกําหนดไว 
ในตํารับยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ท่ีไดข้ึนทะเบียนตํารับหรือท่ีผูอนุญาตไดอนุญาต 
ใหผลิต นําเขา หรือสงออกไว 

 
มาตรา ๔๕  ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
ผูใดจําหนายยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสอง

ป หรือปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตอไปนี้ ใหถือวาเปนยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์

ผิดมาตรฐาน 
(๑) ยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ท่ีผลิตข้ึนไมถูกตองตามมาตรฐานโดยสารออกฤทธิ์

ขาดหรือเกินจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด ตามท่ีกําหนดไวในประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ตามมาตรา ๒๓ (๑) หรือมาตรา ๒๔ (๒) หรือตามตํารับของตํารับยาเสพติด 



 ๑๘ 

ใหโทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ท่ีข้ึนทะเบียนไวตามมาตรา ๔๗ แตไมถึงขนาดดังกลาวในมาตรา ๔๔ (๕)  
(๒) ยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ท่ีผลิตข้ึนโดยมีความบริสุทธิ์หรือลักษณะอ่ืนซ่ึงมี

ความสําคัญตอคุณภาพของยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ผิดไปจากเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา ๒๓ (๑) หรือมาตรา ๒๔ (๒) หรือตามตํารับของตํารับยาเสพ
ติดใหโทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ท่ีข้ึนทะเบียนไว  

 
มาตรา ๔๖  ผูใดจําหนาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์เสื่อม

คุณภาพ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ  
ยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตอไปนี้เปนยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์เสื่อม

คุณภาพ 
(๑) ยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ท่ีสิ้นอายุตามท่ีแสดงไวในฉลากซ่ึงข้ึนทะเบียนตํารับ

ยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ไว 
(๒) ยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ท่ีแปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกับยาเสพติดให

โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ปลอมหรือยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน  
 

หมวด ๗  
การข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษประเภท ๓ และการข้ึนทะเบียนตํารับวัตถุออกฤทธิ์ 

    
 

มาตรา ๔๗  ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ จะผลิตหรือนําเขาซ่ึงตํารับยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ท่ีมี
วัตถุออกฤทธิ์ดังกลาว ตองขอข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์นั้นตอผูอนุญาตกอน 
และเม่ือไดรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์แลวจึงจะผลิตหรือ
นําเขาซ่ึงตํารับยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์นั้นได 

การขอข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ การออกใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ การแจงรายการในการยื่นคําขอ และการขอแกไข
รายการท่ีไดรับอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงตํารับยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๓ หรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ท่ีไดรับอนุญาตใหผลิตหรือนําเขาตัวอยาง
ของตํารับยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ ท่ีจะขอข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุ
ออกฤทธิ์ การขออนุญาตและการอนุญาตใหผลิตหรือนําเขาตัวอยางของตํารับยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุ
ออกฤทธิ์ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การพิจารณาออกใบสําคัญตามวรรคหนึ่ง ใหผูขอข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษหรือ
ตํารับวัตถุออกฤทธิ์ เปนผูรับผิดชอบชําระคาใชจายในการตรวจวิเคราะหหรือประเมินเอกสารทางวิชาการ 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการยาเสพติดกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔๘  ผูรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับตามมาตรา ๔๗ ผูใดผลิตหรือนําเขาไมตรง

ตามรายการท่ีไดข้ึนทะเบียนตํารับไว ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 



 ๑๙ 

 
มาตรา ๔๙  ผูอนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีอํานาจไมรับข้ึน

ทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ ในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) การขอข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ท่ีไมเปนไปตามมาตรา 

๔๗ 
(๒) ตํารับยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ท่ีขอข้ึนทะเบียนไมเปนท่ีเชื่อถือใน

สรรพคุณหรืออาจไมปลอดภัยแกผูใช 
(๓) ตํารับยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ท่ีขอข้ึนทะเบียนใชชื่อในทํานองโออวด 

ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความจริง 
(๔) ตํารับยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ท่ีขอข้ึนทะเบียนเปนยาเสพติด 

ใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ปลอมตามมาตรา ๔๔ 
(๕) ตํารับยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ท่ีขอข้ึนทะเบียนเปนตํารับยาเสพติดใหโทษ

หรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ท่ีรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนตามมาตรา ๕๒ 
 

มาตรา ๕๐  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์         
ท่ีตองข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์แตมิไดข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ
หรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๑  เม่ือคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเห็นวาทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษใน

ประเภท ๓ หรือทะเบียนตํารับวัตถุออกฤทธิ์ท่ีมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ใดท่ีไดใบสําคัญ
การข้ึนทะเบียนไวแลว ตอมาปรากฏวาไมมีสรรพคุณตามท่ีข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุ
ออกฤทธิ์ไว หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใช หรือมีเหตุผลอันไมสมควรท่ีจะอนุญาตใหตอไป ใหคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมี
อํานาจสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือทะเบียนตํารับวัตถุออกฤทธิ์ท่ีมีวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ นั้นได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕๒  ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ท่ีรัฐมนตรีสั่ง

เพิกถอนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไม
เกินเจ็ดแสนบาท   

ผูใดจําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ท่ีรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับ     
ยาเสพติดใหโทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินสามแสนบาท  

 
มาตรา ๕๓  ผูใดแกไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือ          

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๔๗ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับ       
ไมเกินสองหม่ืนบาท  

 



 ๒๐ 

มาตรา ๕๔  ในกรณีท่ีใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือ
ทะเบียนตํารับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ และประเภท ๔ สูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือนในสาระสําคัญ 
การขอรับใบแทนใบสําคัญดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง    

 
หมวด ๘  

พนักงานเจาหนาท่ี 
   

 
มาตรา ๕๕  ใหพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติการเก่ียวกับการควบคุมยาเสพติดใหโทษและ

วัตถุออกฤทธิ์ตามลักษณะนี้ มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสถานท่ีทําการของผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออก สถานท่ีผลิต สถานท่ี

จําหนาย สถานท่ีเก็บยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ หรือสถานท่ีท่ีตองไดรับอนุญาตตามลักษณะ ๔ การ
ควบคุมยาเสพติด และลักษณะ ๕ ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดและบทกําหนดโทษนี้ ในเวลาทําการของสถานท่ี
นั้น เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามลักษณะ ๔ การควบคุมยาเสพติดนี้ 

(๒) เขาไปในเคหสถาน หรือสถานท่ีใด ๆ เพ่ือตรวจคนเม่ือมีเหตุเชื่อไดตามสมควรวามี
ทรัพยสินซ่ึงมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดตาม
ลักษณะ ๔ การควบคุมยาเสพติด และลักษณะ ๕ ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดและบทกําหนดโทษนี้ หรือซ่ึงอาจ
ใชเปนพยานหลักฐานได ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได 
ทรัพยสินนั้นจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(๓) คนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(๔) ยึดหรืออายัดยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ท่ีมีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือ

ทรัพยสินอ่ืนใดท่ีไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดตามลักษณะ ๔ การควบคุมยาเสพติดและลักษณะ ๕ 
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดและบทกําหนดโทษนี้ 

(๕) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

พนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ตําแหนงใด ระดับใด หรือชั้นยศใด จะมีอํานาจหนาท่ี
ตามท่ีกําหนดไวท้ังหมดหรือแตบางสวน หรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการ ใหเปนไปตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด  

  
มาตรา ๕๖  ในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๕๕ (๑) ใหพนักงาน

เจาหนาท่ีมีอํานาจนํายาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์จากสถานท่ีนั้นในปริมาณพอสมควรไปเพ่ือเปน
ตัวอยางในการตรวจสอบหรือวิเคราะห และหากปรากฏวายาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ใดเปนยาเสพติด
ใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ท่ีไมปลอดภัยหรืออาจเปนอันตรายตอผูใช ใหประกาศผลการตรวจสอบหรือ
วิเคราะหคุณภาพของยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ท่ีนําไปตรวจสอบหรือวิเคราะหนั้นใหประชาชนทราบ
ตามวิธีการท่ีเห็นสมควร โดยไดรับความเห็นชอบจากเลขาธิการ อ.ย. 

เพ่ือประโยชนแกการคุมครองความปลอดภัยของผูใชยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ ในกรณี
ท่ีปรากฏตอพนักงานเจาหนาท่ีอันเชื่อไดวายาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ใดเปนยาเสพติดใหโทษและ 
วัตถุออกฤทธิ์ท่ีไมปลอดภัยหรืออาจเปนอันตรายตอผูใช ใหพนักงานเจาหนาท่ียึดหรืออายัดยาเสพติดใหโทษ



 ๒๑ 

และวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาวไว หรือสั่งใหผูรับอนุญาตงดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษ
และวัตถุออกฤทธิ์เรียกเก็บยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาวกลับคืนมาภายในระยะเวลาท่ีพนักงาน
เจาหนาท่ีกําหนด และอาจสั่งทําลายยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาวเสียได  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๕๗  บุคคลท่ีเก่ียวของผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาท่ี
ในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๕๕ ปรับไมเกินสองพันบาท  

 
มาตรา ๕๘  ผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๕๕ 

และมาตรา ๕๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 
มาตรา ๕๙  ใหพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติการเก่ียวกับการควบคุมสารระเหย มีอํานาจ 

เขาไปในสถานท่ีผลิต สถานท่ีนําเขา สถานท่ีขาย หรือสถานท่ีเก็บสารระเหยในระหวางเวลาทําการ เพ่ือ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามลักษณะ ๔ การควบคุมยาเสพติด และลักษณะ ๕ ความเก่ียวกับยาเสพติดและบท
กําหนดโทษนี้ และในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามลักษณะ ๔ การควบคุมยาเสพติด 
และลักษณะ ๕ ความเก่ียวกับยาเสพติดและบทกําหนดโทษนี้ อาจยึดสารระเหย ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอท่ี
บรรจุสารระเหยหรือเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีได 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขาย        
สารระเหย และบรรดาผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการผลิต การนําเขา หรือการขาย ในสถานท่ีผลิต สถานท่ี
นําเขา สถานท่ีขาย หรือสถานท่ีเก็บสารระเหย อํานวยความสะดวกตามสมควร 
  

หมวด ๙  
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

    
 

มาตรา ๖๐  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหมวดนี้ หรือกฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตาม
หมวดนี้ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดหรือผูอนุญาต แลวแตกรณี พิจารณาตักเตือน สั่งพักใชใบอนุญาต หรือเพิก
ถอนใบอนุญาตตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

 
มาตรา ๖๑  ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามลักษณะ ๔ การควบคุม

ยาเสพติดนี้อีกไมไดจนกวาจะพนสามปนับแตวันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ในกรณีท่ีนิติบุคคลถูกเพิกถอนใบอนุญาต ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับกับกรรมการ 

ผูจัดการ และผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นดวยโดยอนุโลม 
 

หมวด ๑๐  
มาตรการควบคุมพิเศษ 

    



 ๒๒ 

 
มาตรา ๖๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขอาจประกาศกําหนดตํารับยาเสพติดใหโทษใน

ประเภท ๕ ท่ีใหเสพเพ่ือการรักษาโรคตามคําสั่งของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการแพทย
แผนไทยสาขาเวชกรรมไทย หรือผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต หรือยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๕ เพ่ือการศึกษาวิจัย  

 
มาตรา ๖๓  หามผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ 

เวนแตเพ่ือการรักษาโรคตามคําสั่งของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
 
มาตรา ๖๔  ในกรณีท่ีวัตถุตํารับมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่งประเภทใดปรุงผสมอยู ใหถือ

วาเปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทนั้นดวย 
ในกรณีท่ีวัตถุตํารับมีวัตถุออกฤทธิ์อันระบุอยูในประเภทตางกันผสมอยู ใหถือวาเปนวัตถุ

ออกฤทธิ์ในประเภทท่ีมีการควบคุมเขมงวดกวาในประเภทท่ีผสมอยูนั้น  
 
มาตรา ๖๕  รัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดใหวัตถุตํารับใดซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้เปนวัตถุ

ตํารับยกเวนได  ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๑) มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ อยางหนึ่งอยางใดหรือหลาย

อยางปรุงผสมอยู 
(๒) มีลักษณะท่ีไมอาจกอใหเกิดการใชท่ีผิดทาง 
(๓) ไมสามารถจะแยกสกัดเอาวัตถุออกฤทธิ์ท่ีมีอยูในวัตถุตํารับนั้นกลับมาใชในปริมาณท่ีจะ

ทําใหเกิดการใชท่ีผิดทาง และ 
(๔) ไมกอใหเกิดอันตรายทางดานสุขภาพและสังคมได 
วัตถุตํารับยกเวนท่ีประกาศตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีอาจประกาศเพิกถอนไดเม่ือปรากฏวา

วัตถุตํารับนั้นไมตรงลักษณะท่ีกําหนดไว  
 

หมวด ๑๑  
การคาระหวางประเทศ 

   
 
มาตรา ๖๖  ในการนําผานซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ และ

ประเภท ๕ ตองมีใบอนุญาตของเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของประเทศท่ีสงออกนั้นมาพรอมกับยาเสพติดใหโทษ 
แสดงใบอนุญาตดังกลาวตอพนักงานศุลกากร ยินยอมใหพนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติดให
โทษ และนํายาเสพติดใหโทษท่ีนําผานมาใหพนักงานเจาหนาท่ี ณ ดานตรวจสอบยาเสพติดใหโทษท่ีกําหนดไว
ในประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา ๒๓ (๕) เพ่ือทําการตรวจสอบตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ใหพนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ 
ประเภท ๔ และประเภท ๕ นั้นไวในท่ีสมควรจนกวาผูท่ีนําผานซ่ึงยาเสพติดใหโทษจะนํายาเสพติดใหโทษ
ดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักร 



 ๒๓ 

ในกรณีท่ีผูนําผานซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ และประเภท ๕ 
ไมนํายาเสพติดใหโทษดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันนําเขา ให
พนกังานศุลกากรรายงานใหเลขาธิการ อย. ทราบ เลขาธิการ อย. มีอํานาจออกคําสั่งใหผูนําผานซ่ึงยาเสพติด
ใหโทษนํายาเสพติดใหโทษดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันท่ีออกคําสั่ง 
ถาผูไดรับคําสั่งไมปฏิบัติตาม ใหยาเสพติดใหโทษดังกลาวตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข 

 
มาตรา ๖๗  ในการนําผานซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท หามผูใดเปลี่ยนแปลงการสงวัตถุ

ออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายอ่ืนท่ีมิไดระบุในใบอนุญาตสงออกท่ีสงมาพรอมกับวัตถุออกฤทธิ์ เวนแตไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของประเทศผูออกใบอนุญาตนั้น และเลขาธิการ อย. ใหความเห็นชอบ
ดวย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

ในกรณีท่ีไมอาจสงวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งได ใหผูรับอนุญาตสง
วัตถุออกฤทธิ์กลับคืนไปยังประเทศท่ีสงออกภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันท่ีวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาว
เขามาในราชอาณาจักร หากผูรับอนุญาตไมดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด ใหวัตถุออกฤทธิ์นั้น
ตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข และใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลาย
หรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

ผูใดฝาฝนวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ัง           
จําท้ังปรับ  

 
มาตรา ๖๘  ในระหวางท่ีมีการนําผานซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ หามผูใด

แปรรูปหรือแปรสภาพวัตถุออกฤทธิ์ใหเปนอยางอ่ืน หรือเปลี่ยนหีบหอท่ีบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ เวนแตไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากเลขาธิการ อ.ย.  

ผูใดฝาฝนวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือ         
ท้ังจําท้ังปรับ  

มาตรา ๖๙  ในการนําเขาซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท หามผูใดสงวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาวไปยัง
บุคคลอ่ืนหรือสถานท่ีอ่ืนนอกเหนือไปจากบุคคลหรือสถานท่ีท่ีระบุในใบอนุญาตเฉพาะคราวเพ่ือนําเขา เวนแต
ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน โดยไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเลขาธิการ อย. 
 

ผูใดฝาฝนวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ  

 
มาตรา ๗๐  เม่ือกระทรวงสาธารณสุขไดรับแจงการหามนําเขาซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท

หนึ่งประเภทใดท่ีตางประเทศไดแจงผานเลขาธิการสหประชาชาติระบุหามนําเขาไปยังประเทศนั้น ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดการหามนําเขาของประเทศนั้น 

 
มาตรา ๗๑  หามผูใดสงออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ไปยังประเทศท่ีระบุหามนําเขาตามมาตรา ๗๐ 

เวนแตไดรับใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวจากประเทศนั้นและใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวจากเลขาธิการ อ.ย.  
การขอรับใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวและการออกใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราว ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



 ๒๔ 

ผูใดฝาฝนวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ัง          
จําท้ังปรับ  

 
ลักษณะ ๕  

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดและบทกําหนดโทษ 
   

 

มาตรา ๗๒  ผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๑ โดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบหาป และปรบัไมเกินหาลานบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
สองปถึงยี่สิบป และปรับไมเกินหาลานบาท  

(๑) การกระทําเพ่ือการคา 
(๒) การกอใหเกิดการแพรกระจายในกลุมประชาชน 
(๓) การจําหนายแกบุคคลอายุไมเกินสิบแปดป 
(๔) การกระทําโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย  
(๕) การกระทําโดยมีอาวุธหรือใชอาวุธ  
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเปนการกระทําดังตอไปนี้ ตองระวางโทษ

จําคุกตั้งแตหาปถึงจําคุกตลอดชีวิตและปรับไมเกินหาลานบาท หรือประหารชีวิต 
(๑) การกระทําโดยหัวหนา ผูมีหนาท่ีสั่งการ ผูมีหนาท่ีจัดการในเครือขายอาชญากรรม หรือ

บุคคลในเครือขายอาชญากรรม  
(๒) การทําใหเกิดผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนท่ัวไป 
 
มาตรา ๗๓  ผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษ 

ในประเภท ๒ หรือประเภท ๔ โดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกิน            
หนึ่งลานบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๗๒ วรรคสอง 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาป และปรบัตั้งแตหนึง่แสนบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท 

 
มาตรา ๗๔  ผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนายซ่ึงยาเสพ

ติดใหโทษในประเภท ๓ โดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินสามแสนบาท 
 
มาตรา ๗๕  ผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษใน

ประเภท ๕ โดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท 
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๗๒ วรรค

สอง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท  
 
มาตรา ๗๖  ผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึง             

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ โดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินหนึ่งลานบาท 



 ๒๕ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๗๒ วรรคสอง 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท  

 
มาตรา ๗๗  ผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุ

ออกฤทธิ์ในประเภท ๒ โดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท 
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๗๒ วรรค

สอง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท  
 
มาตรา ๗๘  ผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึง          

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ และประเภท ๔ โดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไม
เกินหาแสนบาท  

 
มาตรา ๗๙  ผูใดใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลอง

ธรรมหรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอ่ืนใดใหผูอ่ืนกระทําความผิดฐานผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือ
ครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษท่ีกฎหมายบัญญัติไว
สําหรับความผิดนั้น  

 
มาตรา ๘๐  ผูใดจําหนายวัตถุออกฤทธิ์ตั้งแตสองชนิดข้ึนไปหรือจําหนายวัตถุออกฤทธิ์และ

ยารวมกันหลายขนาน โดยจัดเปนชุดไวลวงหนา เพ่ือประโยชนทางการคา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

 
มาตรา ๘๑  ภายใตบังคับมาตรา ๑๕๖ ผูใดจําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ 

ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ แกผูเสพยาเสพติดโดยตรง ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท  

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําโดยผูเสพยาเสพติดใหโทษ หรือ         
วัตถุออกฤทธิ์ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปนการจําหนายแกบุคคลอายุไมเกินสิบ
แปดป หรือจําหนายในบริเวณสถานศึกษา วัด สํานักสงฆ สถานอันเปนท่ีเคารพ ในทางศาสนา หรือสถานท่ี
ราชการ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินหนึ่งลานบาท  

 
มาตรา ๘๒  ผูใดผลิตหรือนําเขาสารระเหยโดยกอนนําออกจําหนาย ไมจัดใหมีภาพ 

เครื่องหมาย หรือขอความท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบหอท่ีบรรจุสารระเหยเพ่ือเปนการเตือนใหระวังการใชสาร
ระเหยดังกลาว ตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และปริมาณท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ตองระวางโทษจําคุก  
ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

 
มาตรา ๘๓  ผูใดจําหนายสารระเหยโดยไมมีภาพ เครื่องหมาย หรือขอความ ท่ีผูผลิตหรือ     

ผูนําเขาสารระเหยตองจัดใหมีท่ีภาชนะบรรจุหรือหีบหอท่ีบรรจุตามมาตรา ๘๒ อยูครบถวน ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



 ๒๖ 

มาตรา ๘๔  ผูใดจําหนายสารระเหยแกบุคคลอายุไมเกินสิบแปดป เวนแตเปนการจําหนาย
โดยสถานศึกษาเพ่ือใชในการเรียนการสอน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ  

 
มาตรา ๘๕  ผูใดจําหนายหรือจัดหาสารระเหยใหแกผูซ่ึงตนรูหรือควรรูวาเปนผูติด             

สารระเหย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 
มาตรา ๘๖  ภายใตบังคับมาตรา ๑๕๖ ผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ 

หรือประเภท ๕ หรือเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ อันเปนการฝาฝนประมวลกฎหมายนี้ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท  

ผูใดมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์เพ่ือเสพในประเภทท่ีกําหนดตาม
วรรคหนึ่ง อันเปนการฝาฝนประมวลกฎหมายนี้ เกินปริมาณท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

 
มาตรา ๘๗  ผูใดจูงใจ ชักนํา ใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจ

ครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอ่ืนใด ใหผูอ่ืนเสพยาเสพติดใหโทษ ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 

ถาไดกระทําโดยมีอาวุธ หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสองคนข้ึนไป ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท  

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคลซ่ึงยังไม
บรรลุนิติภาวะ หรือเปนการกระทําเพ่ือจูงใจใหผูอ่ืนกระทําผิดทางอาญา หรือเพ่ือประโยชนแกตนเองหรือ
ผูอ่ืนในการกระทําความผิดทางอาญา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงจําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแตสามแสนบาทถึงหาลานบาท  

ถายาเสพติดใหโทษซ่ึงเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคสามเปนมอรฟนหรือโคคา
อีน ผูกระทําตองระวางโทษเพ่ิมข้ึนอีกก่ึงหนึ่ง และถาเปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคลซ่ึงยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท  

ถายาเสพติดใหโทษซ่ึงเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคสามเปนเฮโรอีน ผูกระทํา
ตองระวางโทษเปนสองเทา และถาเปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคลซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ ผูกระทําตองระวาง
โทษประหารชีวิต  

 
มาตรา ๘๘  ผูใดยุยงสงเสริมใหผูอ่ืนเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ หรือยาเสพติด          

ใหโทษในประเภท ๒ โดยฝาฝนบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป 
หรือปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการยุยงสงเสริมใหผูอ่ืนเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

 



 ๒๗ 

มาตรา ๘๙  หามผูใดจูงใจ ชักนํา ยุยงสงเสริม ใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชอํานาจครอบงํา
ผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอ่ืนใดใหผูอ่ืนเสพวัตถุออกฤทธิ์ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป
ถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําโดยใชกําลังประทุษราย หรือโดยใชอาวุธ ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคลซ่ึงยังไม
บรรลุนิติภาวะ หรือเปนการกระทําเพ่ือจูงใจใหผูอ่ืนกระทําความผิดทางอาญาหรือเพ่ือประโยชนแกตนเอง
หรือผูอ่ืนในการกระทําความผิดทางอาญา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงจําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแตสามแสนบาทถึงหาลานบาท 

ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมอาจแนะนําหรือสั่งใหผูอ่ืนเสพ
วัตถุออกฤทธิ์เพ่ือประโยชนในการรักษาพยาบาลผูนั้นได 

 
มาตรา ๙๐  ภายใตบังคับมาตรา ๑๕๖ ผูใดใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกาย

หรือจิตใจไมวาโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอ่ืนใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙๑  ผูใดจูงใจ ชักนํา ยุยงสงเสริม ใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย          

ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอ่ืนใด ใหบุคคลอ่ืน ใชสารระเหยบําบัดความ
ตองการของรางกายหรือจิตใจ ไมวาโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอ่ืนใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม
เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําแกบุคคลอายุไมเกินสิบแปดป ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙๒  ในกรณีท่ีมีการยึดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายนี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน ไมวาจะ

มีการฟองคดีตอศาลหรือไมก็ตาม เม่ือไดมีการตรวจพิสูจนชนิดและปริมาณแลววาเปนยาเสพติด โดยบันทึก
รายงานการตรวจพิสูจนไว และใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีท่ีเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๓ หรือวัตถุออกฤทธิ์           
ท่ีเหลือจากการตรวจพิสูจน ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือ
นําไปใชประโยชนได 

(๒) กรณีท่ีเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือประเภท ๕ หรือสารระเหยท่ีเหลือจาก
การตรวจพิสูจน ใหพนักงานสอบสวนทําลายหรือนําไปใชประโยชนได 

(๓) ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ หรือเอกสารท่ีเก่ียวของท่ี 
ยึดไว ใหสถานตรวจพิสูจนคืนพนักงานสอบสวน 

ท้ังนี้ การตรวจรับ การเก็บรักษา การนําไปใชประโยชน การทําลาย และการรายงาน            
ยาเสพติด ใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๙๓  บรรดายาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ หรือประเภท ๕ 

วัตถุออกฤทธิ์ เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ เครื่องจักรกลหรือทรัพยสินอ่ืนใดท่ีใชในการกระทําความผิด



 ๒๘ 

เก่ียวกับยาเสพติด หรือใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด หรือมีไวเพ่ือใชใน
การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด อันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายนี้ ใหริบเสียท้ังสิ้น ไมวาจะมีผู
ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไมก็ตาม  

 
มาตรา ๙๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขวางระเบียบวาดวยการจายเงิน

คาตอบแทนผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจรับ การเก็บรักษา การนําไปใชประโยชน การทําลาย และการ
รายงานยาเสพติดของกลาง 

 
มาตรา ๙๕  บรรดาความผิดตามตามลักษณะ ๕ ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดและบทกําหนด

โทษนี้ ซ่ึงมีโทษปรับสถานเดียว ใหเลขาธิการ อย. หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ อ.ย. มีอํานาจ
เปรียบเทียบไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๙๖  ในกรณีท่ีผูกระทําผิดตามลักษณะ ๕ ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดและ         

บทกําหนดโทษ เปนนิติบุคคล ตองระวางโทษปรับไมเกินสองเทาของโทษท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น 
ถาการกระทําผิดของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของ

กรรมการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคล
ดังกลาวมีหนาท่ีตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้น
กระทําความผิด ผูนั้นตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๙๗  ในการพิจารณาและพิพากษาคดีตามลักษณะ ๕ ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด

และบทกําหนดโทษ ใหศาลมีอํานาจพิจารณาคดีโดยคํานึงถึงความผิด ความรายแรงตามลักษณะของความผิด
ท่ีแตกตางกันในแตละคดี ผลรายแรงตามประเภทและปริมาณของยาเสพติดท่ีเก่ียวพันกับผูกระทําความผิด 
และในการพิพากษาคดีนั้นใหศาลคํานึงถึงบุคลิกลักษณะ สภาพรางกายและสภาพจิตของผูกระทําความผิดซ่ึง
แตกตางกันในแตละบุคคล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙ 

ภาค ๒ 
การดําเนินคดียาเสพติด 

    
 

ลักษณะ ๑ 
การสืบสวนและการสอบสวน 

    
 

หมวด ๑ 
บทบัญญัติท่ัวไป 
    

 
มาตรา ๙๘  ในภาค ๒ นี้ เวนแตจะมีบทบัญญัติแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
“เจาพนักงาน” หมายความวา เจาพนักงาน ป.ป.ส. ท่ีไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีตาม

ประมวลกฎหมายนี้ และพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา  
 
มาตรา ๙๙  ผูใดยอมใหผูอ่ืนใชชื่อ เอกสาร หลักฐานของตน ในการเปด จดหรือลงทะเบียน 

เพ่ือทําธุรกรรมทางการเงิน ซ้ือสินคาหรือบริการอ่ืนใด ใหใชบัญชีธนาคาร บัตรอิเล็กทรอนิกส ซิมการด
โทรศัพท หรือยอมใหผูอ่ืนใชสิ่งเชนวานั้น ซ่ึงตนไดเปด จดหรือลงทะเบียนไวแลว ในลักษณะท่ีอาจเปน
ประโยชนตอการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดโดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 
หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๐  ผูใดยักยาย ซอนเรน เอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหสูญหายหรือไร

ประโยชน หรือรับไวโดยมิชอบดวยประการใดซ่ึงทรัพยสินท่ีมีคําสั่งยึดหรืออายัดหรือท่ีตนรูวาจะถูกยึดหรือ
อายัดตามประมวลกฎหมายนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ  

 
มาตรา ๑๐๑  ผูใดกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดโดยแตงเครื่องแบบหรือโดยแตงกายให

เขาใจวาเปนเจาพนักงาน ขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน พนักงานองคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองระวางโทษหนักกวาโทษตามท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นอีกก่ึงหนึ่ง แตใหกําหนด
โทษจําคุกอยางสูงท่ีสุดไมเกินหาสิบป 

 
มาตรา ๑๐๒  กรรมการหรืออนุกรรมการตามประมวลกฎหมายนี้ พนักงานเจาหนาท่ี             

เจาพนักงาน ป.ป.ส. สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา
ทองถ่ินอ่ืน หรือผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการ ขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พนักงาน
สวนทองถ่ิน พนักงานองคการหรือหนวยงานของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจผูใดกระทําความผิดเก่ียวกับยา
เสพติดหรือกระทําความผิดตามมาตรา ๑๐๐ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิด
นั้น แตใหกําหนดโทษจําคุกอยางสูงท่ีสุดไมเกินหาสิบป 



 ๓๐ 

 
มาตรา ๑๐๓  กรรมการหรืออนุกรรมการตามประมวลกฎหมายนี้ พนักงานเจาหนาท่ี          

เจาพนักงานหรือขาราชการผูใดกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาท่ีในการยุติธรรมตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาอันเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับ
ยาเสพติดตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น  

 
มาตรา ๑๐๔  การกําหนดโทษจําคุกท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๐๑ มาตรา 

๑๐๒ หรือมาตรา ๑๐๓ ใหกําหนดโทษจําคุกอยางสูงท่ีสุดไดไมเกินหาสิบป  
 
มาตรา ๑๐๕  ผูใดรูหรืออาจรูความลับในราชการเก่ียวกับการดําเนินการตามประมวล

กฎหมายนี้ กระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนรูหรืออาจรูความลับดังกลาว เวนแตเปนการปฏิบัติการตาม
หนาท่ีหรือตามกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๖  บรรดาความผิดตามหมวดนี้ท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ส. 

หรือผูซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ส. มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได 
 

หมวด ๒ 
การสืบสวนและการสอบสวน 

   
 

มาตรา ๑๐๗  ในกรณีจําเปนและเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ 
เจาพนักงานผูไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูซ่ึงไดรับ
มอบหมาย แลวแตกรณี มีอํานาจปฏิบัติการอําพรางเพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

การอําพราง หมายความวา การดําเนินการท้ังหลายเพ่ือปดบังสถานะหรือวัตถุประสงคของ
การดําเนินการโดยลวงผูอ่ืนใหเขาใจไปทางอ่ืน หรือเพ่ือมิใหรูความจริงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจา
พนักงาน 

ในกรณีจําเปนเรงดวนและมีเหตุอันสมควร ใหเจาพนักงานมีอํานาจปฏิบัติการอําพรางเพ่ือ
การสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดไปกอน แลวรายงานผูมีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
โดยเร็ว 

การอนุญาตและการอําพรางตามวรรคหนึ่ง รวมท้ังการดําเนินการตามวรรคสาม ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ท้ังนี้ ในกฎกระทรวงดังกลาวอยางนอยตองมี
มาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจดวย 

การกระทําและพยานหลักฐานท่ีไดมาจากการอําพรางของเจาพนักงานตามมาตรานี้ใหรับฟง
เปนพยานหลักฐานได  

 
มาตรา ๑๐๘  ในกรณีจําเปนและเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ 

ใหเจาพนักงานผูไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูซ่ึงไดรับ



 ๓๑ 

มอบหมาย แลวแตกรณี มีอํานาจครอบครองหรือใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุมท้ังในและ
นอกราชอาณาจักรเพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดได 

ผูซ่ึงไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ตองเปนผูดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเรื่องนั้น 
โดยในการมอบหมายใหคํานึงถึงระดับความรับผิดชอบของผูซ่ึงไดรับมอบหมาย 

การครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม หมายความวา การครอบครองชั่วคราว ซ่ึง         
ยาเสพติดเพ่ือสงตอแกผูตองสงสัยวากระทําความผิดซ่ึงอยูภายใตการกํากับ คําสั่ง หรือการสะกดรอยติดตามของ
เจาพนักงาน  ท้ังนี้ การสงตอนั้นใหรวมถึงการนําเขาหรือสงออกเพ่ือการสงตอในหรือนอกราชอาณาจักรดวย 

การขออนุญาต การอนุญาต การครอบครอง ระยะเวลาในการครอบครองหรือการใหมีการ
ครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง ท้ังนี้ ในกฎกระทรวงดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจดวย 

การกระทําและพยานหลักฐานท่ีไดมาจากการกระทําของเจาพนักงานตามมาตรานี้ใหรับฟง
เปนพยานหลักฐานได  

 
มาตรา ๑๐๙  เจาพนักงานอาจใชเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส 

หรือดวยวิธีการอ่ืนใด เฉพาะในการสะกดรอยติดตามผูตองสงสัยวากระทําความผิดหรือจะกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือสืบสวน จับกุม แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานโดยไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย แลวแตกรณี  

ในกรณีจําเปนเรงดวนและมีเหตุอันสมควร ใหเจาพนักงานมีอํานาจปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง
เพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดไปกอนแลวรายงานผูมีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
โดยเร็ว 

การอนุญาตและการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ท้ังนี้ ในกฎกระทรวงดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการควบคุม
และตรวจสอบการใชอํานาจดวย  

 
มาตรา ๑๑๐  ในกรณีท่ีเจาพนักงานขอใหบุคคลใดซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ

เฉพาะในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเปนผูชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาท่ีตามประมวลกฎหมายนี้ บุคคลนั้น
ไมตองรับผิดทางแพงเปนการสวนตัวในบรรดาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เวนแตจะไดกระทําดวยความจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง แตไมตัดสิทธิผูเสียหายท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากทางราชการ  

 
มาตรา ๑๑๑  ในกรณีจําเปนและเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ 

เจาพนักงานอาจดําเนินการเองหรือรองขอใหพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอรดําเนินการใหไดมาซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิด
และการดําเนินคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรไดรับ
การรองขอดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดําเนินการตามคํารองขอโดยปฏิบัติตามวิธีการในกฎหมาย
ดังกลาว 



 ๓๒ 

ในกรณีเจาพนักงานดําเนินการเองเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง ใหเจา
พนักงานมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร 

เจาพนักงานผูใดเปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอรท่ีไดมาตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม
ใหแกบุคคลอ่ืนอันมิใชเพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายนี้ หรือกระทํา
โดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนลวงรูขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาว ตองระวางโทษเชนเดียวกับพนักงานเจาหนาท่ี
ตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  

 
มาตรา ๑๑๒  การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามประมวลกฎหมายนี้ ถาเปนการ

กระทําโดยการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ีประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงได หรือการเผยแพร หรือสงตอซ่ึง
ขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรซ่ึงเปนการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตาม
ประมวลกฎหมายนี้ ใหถือเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร และให
พนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายขางตนมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจ เพ่ือขอใหมีคําสั่งระงับการ
กระทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได 

 
มาตรา ๑๑๓  ยาเสพติดท่ีพนักงานสอบสวนยึดไวเปนของกลางในคดีตองสงใหผูชํานาญการ

พิเศษภายในสามวันนับแตเวลาท่ีพนักงานสอบสวนไดยึดไว เพ่ือตรวจพิสูจนและทําความเห็นเปนหนังสือรวม
ไวในสํานวนการสอบสวน เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนท่ีไมอาจสงสิ่งของท่ียึดนั้นภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวได โดยใหบันทึกเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนท่ีไมอาจดําเนินการดังกลาวไวในสํานวนการ
สอบสวนดวย 

 
หมวด ๓ 

อํานาจกรรมการ ป.ป.ส. และเจาพนักงาน ป.ป.ส. 
   

 
มาตรา ๑๑๔  ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจออกประกาศ

กําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ และ
ประกาศกําหนดใหสถานท่ีซ่ึงใชในการประกอบธุรกิจใด ๆ เปนสถานประกอบการท่ีอยูภายใตบังคับของ
มาตรการดังกลาว เพ่ือใหเจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการปฏิบัติตาม ท้ังนี้ โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

เจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรการตาม
ประกาศในวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหม่ืนบาทถึงหาหม่ืนบาท  

 
มาตรา ๑๑๕  ในกรณีท่ีเจาพนักงาน ป.ป.ส. ตรวจพบวามีการกระทําความผิดเก่ียวกับยา

เสพติดในสถานประกอบการตามมาตรา ๑๑๔ หากเจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการดังกลาวไม
สามารถชี้แจงหรือพิสูจนใหคณะกรรมการ ป.ป.ส. เชื่อไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกกรณีแลว 
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ส. มีอํานาจสั่งปดสถานประกอบการแหงนั้นชั่วคราว หรือสั่งพักใชใบอนุญาต
ประกอบการสําหรับการประกอบธุรกิจนั้น แลวแตกรณี เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนใหเลขาธิการ ป.ป.ส. มี



 ๓๓ 

อํานาจดําเนินการดังกลาว  ท้ังนี้ ตองไมเกินครั้งละสามสิบวัน นับแตวันท่ีเจาของหรือผูดําเนินกิจการสถาน
ประกอบการนั้นทราบคําสั่ง 

ในกรณีท่ีสถานประกอบการซ่ึงถูกสั่งปดชั่วคราวหรือถูกสั่งพักใชใบอนุญาตประกอบการตาม
วรรคหนึ่งเปนสถานประกอบการซ่ึงอยูภายใตการควบคุมการประกอบธุรกิจตามกฎหมายอ่ืน ใหเลขาธิการ 
ป.ป.ส. แจงใหหนวยงานซ่ึงควบคุมการประกอบธุรกิจนั้นทราบ และใหหนวยงานดังกลาวถือปฏิบัติตามนั้น 

การสั่งปดชั่วคราวหรือการสั่งพักใชใบอนุญาตประกอบการ และการแจงใหเจาของหรือ            
ผูดําเนินกิจการสถานประกอบการทราบตามวรรคหนึ่ง และการแจงใหหนวยงานทราบตามวรรคสอง ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๑๖  เพ่ือดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
ใหกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเจาพนักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจ ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในเคหสถาน หรือสถานท่ีใด ๆ เพ่ือตรวจคนเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวา
มียาเสพติด หรือมีบุคคลท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดหลบซอนอยู หรือมี
ทรัพยสินซ่ึงมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดหรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชา
กวาจะเอาหมายคนมาได บุคคลนั้นจะหลบหนีไป หรือทรัพยสินนั้นจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําให
เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(๒) คนบุคคล หรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามียาเสพติดซุกซอน
อยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

(๓) จับกุมบุคคลใด ๆ ท่ีกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
(๔) ยึดหรืออายัดยาเสพติดท่ีมีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือทรัพยสินอ่ืนใดท่ีไดใชหรือจะ

ใชในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด หรือท่ีไดรับมาจากการกระทําความผิด หรือท่ีอาจใชเปน
พยานหลักฐานได 

(๕) คนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(๖) สอบสวนผูตองหาในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
(๗) ตรวจสอบทรัพยสิน ยึด อายัดทรัพยสิน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินหรือ

เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมาย แลวแตกรณี 
(๘) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ หรือเจาหนาท่ีของหนวยราชการใด ๆ มาให

ถอยคําหรือใหสงบัญชี ขอมูลเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือประกอบพิจารณาการใชอํานาจ
ตามวรรคหนึ่ง (๑) ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ผูคนปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ส. กําหนด และ
แสดงความบริสุทธิ์กอนการเขาคน รายงานเหตุผล และผลการตรวจคนเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน
ไป และบันทึกเหตุอันควรสงสัยตามสมควร และเหตุอันควรเชื่อท่ีทําใหสามารถเขาคนไดเปนหนังสือใหไวแก    
ผูครอบครองเคหสถาน หรือสถานท่ีคน แตถาไมมีผูครอบครองอยู ณ ท่ีนั้น ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ผูคนสง
มอบสําเนาหนังสือนั้นใหแกผูครอบครองดังกลาวในทันทีท่ีกระทําได และหากเปนการเขาคนในเวลากลางคืน 
ภายหลังพระอาทิตยตก เจาพนักงาน ป.ป.ส. ผูเปนหัวหนาในการเขาคนตองเปนขาราชการพลเรือนตําแหนง
ประเภทบริหาร ตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการข้ึนไป ตําแหนง
ประเภทท่ัวไประดับอาวุโสข้ึนไป หรือขาราชการตํารวจตําแหนงตั้งแตสารวัตรหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือ
ขาราชการทหารตําแหนงตั้งแตผูบังคับกองรอยหรือเทียบเทาข้ึนไป 



 ๓๔ 

เจาพนักงาน ป.ป.ส. ตําแหนงใดหรือระดับใดจะมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไวตามวรรค
หนึ่งท้ังหมดหรือแตบางสวน หรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการ ใหเปนไปตามท่ีเลขาธิการ 
ป.ป.ส. กําหนดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ส. โดยทําเอกสารมอบหมายใหไวประจําตัวเจา
พนักงาน ป.ป.ส. ผูไดรับมอบหมายนั้น 

เจาพนักงาน ป.ป.ส. ผูไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ตองแสดงเอกสารมอบหมายนั้นตอ
บุคคลท่ีเก่ียวของทุกครั้ง 

ในการปฏิบัติการตามมาตรานี้ใหเลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเจาพนักงาน 
ป.ป.ส. เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ใหเลขาธิการ ป.ป.ส. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรานี้ เสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
รายงานผลการปฏิบัตงิานประจําป โดยใหรายงานขอเท็จจริง ปญหาอุปสรรค ปริมาณการปฏิบัติงาน และ
ผลสําเร็จของการปฏิบัติงานโดยละเอียด เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีเสนอรายงานดังกลาวพรอมขอสังเกตของ
คณะรัฐมนตรีตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
 

มาตรา ๑๑๗  ในกรณีจําเปนและมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเสพยาเสพ
ติดในเคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือยานพาหนะ ใหเลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเจาพนักงาน 
ป.ป.ส. มีอํานาจตรวจหรือทดสอบ หรือสั่งใหรับการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลนั้นมีสารเสพ
ติดอยูในรางกายหรือไม 

วิธีการตรวจหรือทดสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ส. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 
มาตรา ๑๑๘  ผูใดไมใหความสะดวก หรือไมใหถอยคํา หรือไมสงบัญชีเอกสาร หรือวัตถุใด

แกเลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือเจาพนักงาน ป.ป.ส. ซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑๖ หรือไม
ยินยอมใหตรวจหรือทดสอบตามมาตรา ๑๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับ ไมเกินสองหม่ืน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตอผูท่ีชวยเหลือการปฏิบัติหนาท่ีของ           
เจาพนักงาน ป.ป.ส. ตามมาตรา ๑๑๗ ผูกระทําตองระวางโทษเชนเดียวกับท่ีบัญญัติไวในวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๑๙  ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน ป.ป.ส. ตามมาตรา ๑๑๖ และมาตรา 

๑๑๗ ถาเจาพนักงาน ป.ป.ส. ไดขอใหบุคคลใดชวยเหลือการปฏิบัติหนาท่ี ใหบุคคลนั้นมีอํานาจชวยการ
ปฏิบัติงานของเจาพนักงาน ป.ป.ส. ได  

 
มาตรา ๑๒๐  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวา เอกสารหรือขอมูลขาวสารอ่ืนใดซ่ึงสงทาง

ไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร เครื่องมือ หรืออุปกรณในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใชหรืออาจถูกใชเพ่ือประโยชนในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด เจา
พนักงาน ป.ป.ส. ซ่ึงไดรับอนุมัติจากเลขาธิการ ป.ป.ส. เปนหนังสือจะยื่นคําขอฝายเดียวตออธิบดีผูพิพากษา
ศาลอาญา เพ่ือมีคําสั่งอนุญาตใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ไดมาซ่ึงขอมูลขาวสารดังกลาวได 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาพิจารณาถึงผลกระทบตอสิทธิสวน
บุคคล หรือสิทธิอ่ืนใดประกอบกับเหตุผลและความจําเปนดังตอไปนี้  



 ๓๕ 

(๑) มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
(๒) มีเหตุอันควรเชื่อวาจะไดขอมูลขาวสารเก่ียวกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด

จากการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาว  
(๓) ไมอาจใชวิธีการอ่ืนใดท่ีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกวาได  
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตไดคราวละไมเกินเกาสิบ

วัน โดยกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ก็ได และใหผูเก่ียวของกับขอมูลขาวสารในสิ่งสื่อสารตามคําสั่งดังกลาวจะตองให
ความรวมมือเพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรานี้ภายในระยะเวลาท่ีศาลกําหนด ภายหลังท่ีมีคําสั่งอนุญาตหาก
ปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุผลความจําเปนไมเปนไปตามท่ีระบุหรือพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผูพิพากษา
ศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งอนุญาตไดตามท่ีเห็นสมควร 

เม่ือเจาพนักงาน ป.ป.ส. ไดดําเนินการตามท่ีไดรับอนุญาตแลว ใหรายงานการดําเนินการให
อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาทราบ  

บรรดาขอมูลขาวสารท่ีไดมาตามวรรคหนึ่ง ใหเก็บรักษาและใชประโยชนในการสืบสวนและ
ใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีเทานั้น ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ส. กําหนด  

 
มาตรา ๑๒๑  ผูใดรูหรือไดมาซ่ึงขอมูลขาวสารท่ีไดมาตามมาตรา ๑๒๐ กระทําดวยประการ

ใด ๆ ใหผูอ่ืนรูหรืออาจรูขอมูลขาวสารดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติหนาท่ีหรือตามกฎหมาย 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการ ป.ป.ส.          
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือเจาพนักงาน ป.ป.ส. ผูกระทําตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษท่ีกําหนดไวใน
วรรคหนึ่ง  

 
มาตรา ๑๒๒  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑๖ ใหถือวาเลขาธิการ ป.ป.ส. 

รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเจาพนักงาน ป.ป.ส. ซ่ึงไดรับมอบหมายใหมีอํานาจตามมาตรา ๑๑๖ (๓) มีอํานาจ
หนาท่ีเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดท่ัวราชอาณาจักร และ
ใหมีอํานาจควบคุมผูถูกจับตามมาตรา ๑๑๖ (๓) ไวเพ่ือทําการสืบสวนสอบสวนไดเปนเวลาไมเกินสามวัน เม่ือ
ครบกําหนดเวลาดังกลาว หรือกอนนั้นตามท่ีจะเห็นสมควร ใหสงตัวผูถูกจับไปยังพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือดําเนินการตอไป  ท้ังนี้ โดยมิใหถือวาการควบคุมผูถูกจับ
ดังกลาวเปนการควบคุมของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๑๒๓  กรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเจาพนักงาน 

ป.ป.ส. ผูใดกระทําความผิดใด ๆ ตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดเสียเอง ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษท่ี
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ  

 
ลักษณะ ๒ 

การตรวจสอบทรัพยสิน 
   

 

 



 ๓๖ 

หมวด ๑ 
มาตรการตรวจสอบทรัพยสิน 

   
 
มาตรา ๑๒๔  ในหมวดนี้ 
“ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” หมายความวา การผลิต นําเขา สงออก จําหนาย  

หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติด เวนแตมีไวในครอบครองเพ่ือเสพ และใหหมายความรวมถึง การสมคบ 
สนับสนุน ชวยเหลือ หรือพยายามกระทําความผิดดังกลาวดวย  

 
มาตรา ๑๒๕  ผูใดกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด แมจะกระทํานอกราชอาณาจักร ผูนั้น

จะตองรับโทษในราชอาณาจักร ถาปรากฏวา 
(๑) ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทยหรือมีถ่ินท่ีอยูใน

ประเทศไทย หรือ 
(๒) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคใหความผิดเกิดข้ึนใน

ราชอาณาจักรหรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ 
(๓) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาวและการกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมายของรัฐ             

ท่ีการกระทําเกิดข้ึนในเขตอํานาจของรัฐนั้น หากผูนั้นไดปรากฏตัวอยูในราชอาณาจักร และมิไดมีการสงตัว           
ผูนั้นออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน 

ท้ังนี้ ใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
มาตรา ๑๒๖  ในความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้              

ผูนั้นกระทําความผิดฐานสนับสนุนหรือชวยเหลือ ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น  
(๑) สนับสนุนหรือชวยเหลือผูกระทําความผิดกอนหรือขณะกระทําความผิด  
(๒) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานท่ีหรือวัตถุใด ๆ เพ่ือประโยชน หรือ

ใหความสะดวกแกการกระทําความผิด หรือเพ่ือมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ  
(๓) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ท่ีประชุม ท่ีพํานัก หรือท่ีซอนเรนเพ่ือชวยเหลือ หรือให

ความสะดวกแกผูกระทําความผิด หรือเพ่ือชวยใหผูกระทําความผิดพนจากการถูกจับกุม  
(๔) รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูกระทําความผิดเพ่ือประโยชน หรือใหความ

สะดวกแกการกระทําความผิด หรือเพ่ือมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ  
(๕) ปกปด ซอนเรน หรือเอาไปเสียซ่ึงยาเสพติดหรือวัตถุใด ๆ ท่ีใชในการกระทําความผิด

เพ่ือชวยเหลือผูกระทําความผิด  
(๖) ชี้แนะ หรือติดตอบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนในการกระทําความผิด  
ผูใดจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ท่ีพํานักหรือท่ีซอนเรนเพ่ือชวยบิดา มารดา บุตร  สามี 

หรือภริยาของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไว
สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได  

 
มาตรา ๑๒๗  ผูใดพยายามกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ตองระวางโทษตามท่ีกําหนด

ไวสําหรับความผิดนั้นเชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ  



 ๓๗ 

 
มาตรา ๑๒๘  ผูใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนข้ึนไป เพ่ือกระทําความผิดเก่ียวกับ

ยาเสพติด ผูนั้นสมคบกันกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกิน
หาแสนบาท  

ถาไดมีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดเพราะเหตุท่ีไดมีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง               
ผูสมคบกันนั้นตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

ในกรณีท่ีการกระทําตามวรรคหนึ่งมีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติท่ีสําคัญหรือ
เปนการกระทําขององคกรอาชญากรรม ผูกระทําความผิดตองระวางโทษสองเทาของโทษท่ีกําหนดไวในวรรค
หนึ่ง) 

 
มาตรา ๑๒๙  การจับกุมและการแจงขอหาแกผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๖ หรือตาม

มาตรา ๑๒๘ ตองไดรับอนุมัติจากเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูท่ีเลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมาย เวนแตกรณีท่ี
พนักงานสอบสวนสงสํานวนใหพนักงานอัยการเพ่ือฟองคดีแลวพนักงานอัยการเห็นควรแจงขอหาแกผูกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๑๒๕ หรือตามมาตรา ๑๒๘ เพ่ิมเติม ใหพนักงานอัยการเปนผูอนุมัติใหแจงขอหาเพ่ือ
ดําเนินคดีตามมาตรานี้ และเม่ือดําเนินการตามท่ีไดรับอนุมัติแลวใหพนักงานสอบสวนรายงานใหเลขาธิการ 
ป.ป.ส. ทราบทันที 

การขออนุมัติ การอนุมัติ และการรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

 
สวนท่ี ๑ 

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน 
    

 
มาตรา ๑๓๐  ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินคณะหนึ่ง ประกอบดวย อัยการสูงสุด

เปนประธานกรรมการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน อธิบดีกรมท่ีดิน อธิบดีกรมบังคับคดี อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร และผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทย เปนกรรมการโดยตําแหนง และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมแตงตั้งจํานวน
สองคนจากบุคคลซ่ึงมีความรูและความเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบทรัพยสิน  

ใหเลขาธิการ ป.ป.ส. เปนกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
จะแตงตั้งขาราชการคนใดคนหนึ่งในสํานักงาน ป.ป.ส. เปนผูชวยเลขานุการก็ได 

 
มาตรา ๑๓๑  ใหคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  
(๑) เสนอแนะตอรัฐมนตรีเก่ียวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ 

มาตรา ๑๔๒ และมาตรา ๑๕๐  
(๒) ตรวจสอบทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
(๓) วินิจฉัยวาทรัพยสินใดของผูตองหาหรือผูอ่ืนเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดหรือไม 
(๔) มีมติใหยึดหรืออายัดทรัพยสินตามมาตรา ๑๔๑ 



 ๓๘ 

(๕) วางระเบียบเก่ียวกับการเก็บรักษา การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดและการนํา
ทรัพยสินไปใชประโยชนตามมาตรา ๑๔๓  

(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนเพ่ือประโยชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินอาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๓๖ 

หรือเลขาธิการ ป.ป.ส. ดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินตาม (๒) ดําเนินการยึดหรืออายัดตาม (๔) หรือ
มอบหมายใหคณะอนุกรรมการวินิจฉัยทรัพยสินตาม (๓) แลวรายงานใหทราบก็ได 
 

มาตรา ๑๓๒  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามปเม่ือครบ
กําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึง
พนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับ
แตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

 
มาตรา ๑๓๓  นอกจากการพนจากตําแหนงกอนวาระตามมาตรา ๑๓๒ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๓๔  ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหแตงตั้งผูอ่ืน

ดํารงตําแหนงแทน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน จะไมแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได และใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงท่ีวางนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงตั้งไวแลว 

ในระหวางท่ียังไมไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงท่ีวาง ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู 

 
มาตรา ๑๓๕  การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินตองมีกรรมการมาประชุมไม

นอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ให

ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 



 ๓๙ 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก เวนแตการวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๑๓๑ 
(๒) (๓) และ (๔) ใหถือเสียงสองในสามของกรรมการท่ีมาประชุม กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

 
มาตรา ๑๓๖  ใหคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ทรัพยสินคณะหนึ่งหรือหลายคณะประกอบดวย อธิบดีอัยการเปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ผูแทนกรมท่ีดิน ผูแทนกรมบังคับคดี ผูแทนกรมศุลกากร ผูแทนกรมสรรพากร ผูแทนธนาคาร
แหงประเทศไทย และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงประธานอนุกรรมการแตงตั้งจากผูซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญ
เก่ียวกับการตรวจสอบทรัพยสินจากภาครัฐหรือภาคเอกชนจาํนวนสามคนเปนอนุกรรมการ  

ใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดหรือผูอํานวยการสํานักงานปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดภาค เปนอนุกรรมการและเลขานุการ และประธานอนุกรรมการจะแตงตั้ง
ขาราชการคนใดคนหนึ่งในสํานักงาน ป.ป.ส. เปนผูชวยเลขานุการก็ได 

ท้ังนี้ ใหนําความในมาตรา ๑๓๕ มาใชบังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินโดยอนุโลม 

 
สวนท่ี ๒ 

การตรวจสอบทรัพยสิน 
   

 
มาตรา ๑๓๗  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยสินของผูตองหารายใดเปนทรัพยสินท่ี

เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ใหคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินสั่งใหมีการ
ตรวจสอบทรัพยสินของผูนั้น 

เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบทรัพยสิน ทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดให
หมายความวา เงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาโดยการใชเงินหรือทรัพยสินดังกลาว ซ้ือหรือกระทําไมวาดวยประการ
ใด ๆ ใหเงินหรือทรัพยสินนั้นเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ไมวาจะมีการเปลี่ยนสภาพก่ีครั้ง และไมวาเงินหรือ
ทรัพยสินนั้นจะอยูในความครอบครองของบุคคลอ่ืน โอนไปเปนของบุคคลอ่ืนหรือปรากฏตามหลักฐานทาง
ทะเบียนวาเปนของบุคคลอ่ืนก็ตาม  

ในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน เลขาธิการ ป.ป.ส. อาจสั่งใหมีการตรวจสอบทรัพยสินของ
ผูตองหาไปกอนแลวรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินทราบก็ได 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสั่งตรวจสอบทรัพยสนิ ใหเปนไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินกําหนด  

 
มาตรา ๑๓๘  เพ่ือประโยชนในการสั่งตรวจสอบทรัพยสินตามมาตรา ๑๓๗ เม่ือเลขาธิการ 

ป.ป.ส. ไดรับรายงานเก่ียวกับทรัพยสินท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับ            
ยาเสพติด ใหเลขาธิการ ป.ป.ส. ทําความเห็นเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการตอไป 



 ๔๐ 

หากเห็นวาเปนทรัพยสินท่ีมีอยูหรือไดมาไมเกินกวาฐานะหรือความสามารถในการประกอบ
อาชีพหรือกิจกรรมอยางอ่ืนโดยสุจริต หรือเปนทรัพยสินท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถมีไดตามฐานานุรูป หรือตาม
ความจําเปนในการดํารงชีพ ใหเลขาธิการ ป.ป.ส. รายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินทราบดวย  

 
มาตรา ๑๓๙  ในการตรวจสอบทรัพยสินของผูตองหา หากมีหลักฐานเปนท่ีเชื่อไดวา

ทรัพยสินใดของผูอ่ืนเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดของผูตองหา โดย
ไดรับทรัพยสินนั้นมาโดยเสนหาหรือรูอยูวาทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด ก็ใหคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินมีอํานาจสั่งใหมีการตรวจสอบทรัพยสินของผูนั้นดวย 
และในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน ใหนําความในมาตรา ๑๓๗ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม  

 
มาตรา ๑๔๐  คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินหรือเลขาธิการ ป.ป.ส. อาจมอบหมายให

เจาพนักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินแทนแลวรายงานใหทราบก็ได ในการดําเนินการ
ตรวจสอบทรัพยสินใหแจงผูถูกตรวจสอบหรือผูซ่ึงอาจอางเปนเจาของทรัพยสินทราบเก่ียวกับทรัพยสินท่ี
ตรวจสอบ เพ่ือพิสูจนวาทรัพยสินนั้นไมเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ในกรณีท่ีเจาพนักงาน ป.ป.ส. ผูไดรับมอบหมายดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินแลวพบวา
การดําเนินการตรวจสอบตอไปจะไมกอใหเกิดประโยชนแกทางราชการ ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ผูไดรับ
มอบหมายแจงผลการตรวจสอบพรอมกับความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินเพ่ือพิจารณา หาก
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินเห็นดวยกับความเห็นของเจาพนักงาน ป.ป.ส. ผูไดรับมอบหมาย 
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินอาจสั่งใหยุติการตรวจสอบทรัพยสินนั้นก็ได ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรพัยสินสั่งใหยุติการตรวจสอบทรัพยสิน หากคณะกรรมการตรวจสอบทรพัยสินเหน็สมควรจะสั่ง
ใหคืนทรัพยสินท่ีมีการยึดหรืออายัดไวชั่วคราวในระหวางการตรวจสอบใหแกเจาของทรัพยสินก็ได  

การตรวจสอบทรัพยสินและการแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การยุติการตรวจสอบทรัพยสินและการคืนทรัพยสินท่ียึดหรืออายัดไวชั่วคราวตามวรรคสอง 
ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินกําหนด  
 

มาตรา ๑๔๑  ในการตรวจสอบทรัพยสิน ถาผูถูกตรวจสอบหรือผูซ่ึงอางวาเปนเจาของ
ทรัพยสินไมสามารถแสดงหลักฐานไดวาทรัพยสินท่ีถูกตรวจสอบไมเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับ
ยาเสพติด หรือไดรับโอนทรัพยสินนั้นมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือเปนทรัพยสินท่ีไดมาตามสมควร
ในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ ใหคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน
นั้นไวจนกวาจะมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีซ่ึงตองไมชากวาหนึ่งปนับแตวันยึดหรืออายัดหรือจนกวาจะมีคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดใหยกฟองในคดีท่ีตองหานั้น 

เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบทรัพยสิน หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาทรัพยสินรายใดอาจมี
การโอน ยักยาย ซุกซอน หรือเปนกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางอ่ืน ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินรายนั้นไวชั่วคราวจนกวาจะมีการวินิจฉัยตามมาตรา ๑๓๑ (๓)  
ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูถูกตรวจสอบหรือผูซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสินท่ีจะยื่นคํารองขอผอนผันเพ่ือขอรับ
ทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนโดยไมมีประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได และในกรณีท่ีมี
ความจําเปนเรงดวน ใหนําความในมาตรา ๑๓๗ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 



 ๔๑ 

เม่ือมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวแลว ใหคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินจัดใหมี
การพิสูจนตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว และในกรณีท่ีผูถูกตรวจสอบหรือผูซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสินสามารถ
พิสูจนตามวรรคหนึ่งได ก็ใหคืนทรัพยสินใหแกผูนั้น แตถาไมสามารถพิสูจนได ใหถือวาการยึดหรืออายัดตาม
วรรคสองเปนการยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่ง 

การยื่นคํารองขอผอนผันตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

เพ่ือประโยชนตามมาตรานี้ คําวา “ทรัพยสิน” ใหหมายความรวมถึง 
(๑) ทรัพยสินท่ีเปลี่ยนสภาพไป สิทธิเรียกรอง ผลประโยชน และดอกผลจากทรัพยสิน

ดังกลาว 
(๒) หนี้ท่ีบุคคลภายนอกถึงกําหนดชําระแกผูตองหา 
(๓) ทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดของผูตองหาท่ีไดรับ ขาย 

จําหนาย โอนหรือยักยายไปเสียในระหวางระยะเวลาสิบปกอนมีคําสั่งยึดหรืออายัด และภายหลังนั้น เวนแต
ผูรับโอนหรือผูรับประโยชนจะพิสูจนตอคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินไดวาการโอนหรือการกระทํานั้นได
กระทําไปโดยสุจริตและมีคาตอบแทน 
 

มาตรา ๑๔๒  เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินหรือเลขาธกิาร ป.ป.ส. แลวแตกรณี ไดมีคําสั่ง
ใหยึดหรืออายัดทรัพยสินใดแลว ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ผูไดรับมอบหมาย ดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสิน
และประเมินราคาทรัพยสินนั้นโดยเร็วแลวรายงานใหทราบ  

การยึดหรืออายัดทรัพยสินและการประเมินราคาทรัพยสินท่ียึดหรืออายัดไวใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ท้ังนี้ ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยมาใช
บังคับโดยอนุโลม  
 

มาตรา ๑๔๓  การเก็บรักษาทรัพยสินท่ีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินหรือเลขาธิการ 
ป.ป.ส. ไดมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดไว ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินกําหนด 

ในกรณีท่ีทรัพยสินตามวรรคหนึ่งไมเหมาะสมท่ีจะเก็บรักษาไวหรือหากเก็บรักษาไว 
จะเปนภาระแกทางราชการมากกวาการนําไปใชประโยชนอยางอ่ืน เลขาธิการ ป.ป.ส. อาจสั่งใหนําทรัพยสิน
นั้นออกขายทอดตลาดหรือไปใชเพ่ือประโยชนของทางราชการ แลวรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินทราบก็ได 

การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดหรือการนําทรัพยสินไปใชประโยชนตามวรรคสอง ใหเปนไป
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ถาความปรากฏในภายหลังวาทรัพยสินท่ีนําไปใชตามวรรคสองมิใชทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ใหคืนทรัพยสินนั้นพรอมท้ังชดใชคาเสียหายและคาเสื่อมสภาพตาม
จํานวนท่ีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินกําหนดโดยใชจากเงินกองทุนใหแกเจาของหรือผูครอบครอง ถาไม
อาจคืนทรัพยสินได ใหชดใชราคาทรัพยสินนั้นตามราคาท่ีประเมินไดในวันท่ียึดหรืออายัดทรัพยสินหรือตาม
ราคาท่ีไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น แลวแตกรณี 

การประเมินคาเสียหายและคาเสื่อมสภาพตามวรรคสี่ ใหเปนไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินกําหนด  



 ๔๒ 

 
มาตรา ๑๔๔  เพ่ือประโยชนในการพิจารณาและสั่งตรวจสอบทรัพยสิน หรือยึดหรืออายัด

ทรัพยสินตามประมวลกฎหมายนี้  ใหกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน อนุกรรมการ เลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ 
ป.ป.ส. และเจาพนักงาน ป.ป.ส. ผูไดรับมอบหมาย มีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเจาหนาท่ีของสวนราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจมาเพ่ือใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดมาเพ่ือ
ตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดท่ีเก่ียวของมาเพ่ือใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ 
หรือสงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดมาเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา ท้ังนี้ รวมถึงการ
ตรวจสอบขอมูลจากธนาคาร ตลาดหลักทรัพย และสถาบันการเงินดวย 

(๓) เขาไปในเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใดท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด หรือมีทรัพยสินตามมาตรา ๑๔๑ ซุกซอนอยู เพ่ือทําการตรวจคนหรือเพ่ือ
ประโยชนในการตรวจสอบ ยึด หรืออายัดทรัพยสินในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก 
ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากไมดําเนินการในทันทีทรัพยสินนั้นจะถูกยักยายก็ใหมีอํานาจเขาไปในเวลา
กลางคืน 

ในกรณีตาม (๓) ประธานกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน หรือเลขาธิการ ป.ป.ส. จะ
มอบหมายใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติการแทนแลวรายงานใหทราบก็ได  

ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน ป.ป.ส. ผูไดรับมอบหมายตามวรรคสองตองแสดง
เอกสารมอบหมายตอบุคคลท่ีเก่ียวของทุกครั้ง  

 
มาตรา ๑๔๕  เม่ือพนักงานอัยการมีคําสั่งฟองและคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน

วินิจฉัยวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ใหพนักงานอัยการ
ยื่นคํารองเพ่ือขอใหศาลสั่งริบทรัพยสินนั้น โดยจะยื่นคํารองไปพรอมกับคําฟองหรือในเวลาใด ๆ ภายในหนึ่งป
นับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด เวนแตมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหยกฟอง 

ในกรณีท่ีพบวามีทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดเพ่ิมข้ึนอีก ให
ยื่นคํารองเพ่ือขอใหศาลสั่งริบทรัพยสินนั้นภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด เวนแตมีคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดใหยกฟอง 

ในกรณีท่ีไมอาจดําเนินคดีไดเพราะไมอาจจับตัวผูตองหาหรือจําเลยไดหรือเพราะเหตุท่ี
ผูตองหาหรือจําเลยรายใดถึงแกความตาย ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือขอใหศาลสั่ง
ริบทรัพยสินนั้นภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินมีคําวินิจฉัย หรือในกรณีท่ีมีการยื่น
คํารองตามวรรคหนึ่งแลว ใหศาลพิจารณาคํารองนั้นตอไปได  

 
มาตรา ๑๔๖  เม่ือศาลสั่งรับคํารองของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔๕ แลว ใหศาลสั่งให

เลขาธิการ ป.ป. ส. มีหนังสือแจงผูซ่ึงอาจอางเปนเจาของทรัพยสินมายื่นคํารองขอเขามาในคดีกอนคดีถึงท่ีสุด 
โดยแจงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยูครั้งหลังสุดของผูนั้นเทาท่ีปรากฏหลักฐานในสํานวนการ
สอบสวน กรณีท่ีไมอาจแจงตามวิธีการดังกลาวได ใหวางหรือปดหนังสือนั้นไวในท่ีซ่ึงเห็นไดงายตามท่ีอยู
ดังกลาวตอหนาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ โดยใหถือวาผูนั้นไดรับทราบหรือไดรับแจงแลว 

คาใชจายในการแจง ใหจายจากเงินของกองทุน  



 ๔๓ 

 
มาตรา ๑๔๗  ใหศาลไตสวนคํารองท่ีพนักงานอัยการไดยื่นตอศาลตามมาตรา ๑๔๕ วรรค

หนึ่ง หากคดีมีมูลวาเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ใหศาลสั่งริบทรัพยสิน
นั้น เวนแตบุคคลซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสินไดยื่นคํารองขอคืนกอนคดีถึงท่ีสุดและแสดงใหศาลเห็นวา  

(๑) ตนเปนเจาของท่ีแทจริงและทรัพยสินนั้นไมไดเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับ
ยาเสพติด หรือ  

(๒) ตนเปนผูรับโอนหรือผูรับประโยชนและไดทรัพยสินนั้นมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน 
หรือไดมาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ  

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้  ถาปรากฏหลักฐานวาจําเลยหรือผูถูกตรวจสอบเปนผูเก่ียวของ
หรือเคยเก่ียวของกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดมากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาเงินหรือ
ทรัพยสินท่ีผูนั้นมีอยูหรือไดมาเกินกวาฐานะ หรือความสามารถในการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอยางอ่ืน
โดยสจุริต เปนทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

กรณีท่ีศาลไตสวนแลวมีมูลวาทรัพยสินรายการใดเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด และศาลมีคําสั่งวาทรัพยสินรายการนั้นเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด แตไมสามารถบังคับคดีเอาแกทรัพยสินนั้นได ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาล
เพ่ือบังคับคดีเอาแกทรัพยสินอ่ืนของจําเลยหรือผูถูกตรวจสอบไดภายในสิบปนับแตวันท่ีศาลมีคําสั่ง แตตองไม
เกินมูลคาของทรัพยสินนั้น  

   
มาตรา ๑๔๘  ในกรณีท่ีผูขอคืนทรัพยสินตามมาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง ไมทราบวาพนักงาน

อัยการไดมีคํารองขอใหศาลริบทรัพยสิน จนศาลไดมีคําสั่งใหริบทรัพยสินนั้นแลว ผูขอคืนทรัพยสินดังกลาว
อาจยื่นคํารองขอคืนทรัพยสินตอศาลไดภายในเวลาหนึ่งปนับแตวันท่ีศาลมีคําสั่งใหริบทรัพยสิน  

 
มาตรา ๑๔๙  ทรัพยสินท่ีศาลมีคําสั่งใหริบตามมาตรา ๑๔๗ ใหตกเปนของกองทุน  
 
มาตรา ๑๕๐  ในกรณีท่ีมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหยกฟอง

ผูตองหาหรือจําเลยรายใด ใหการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูตองหาหรือจําเลยรายนั้น รวมท้ังทรัพยสินของ
ผูอ่ืนท่ีไดยึดหรืออายัดไวเนื่องจากเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดของผูตองหาหรือจําเลยรายนั้นสิ้นสุดลง 
และใหคืนทรัพยสินนั้นใหแกเจาของหรือผูครอบครอง หากไมมีผูใดมาขอรับทรัพยสินคืนภายในหนึ่งปนับแต
วันท่ีสิ้นสุดการยึดหรืออายัด ใหทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุน  

ทรัพยสินท่ีไมปรากฏตัวเจาของท่ีไดยึดหรืออายัดไวเนื่องจากการกระทําความผิดของ
ผูตองหาหรือจําเลยรายนั้น ถาไมมีผูใดมาขอรับคืนภายในหาปนับแตวันท่ีมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือมีคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดใหยกฟอง ใหตกเปนของกองทุน  

การขอรับทรพัยสินคืนและการคืนทรัพยสิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง  

 
มาตรา ๑๕๑  ในกรณีท่ีตองคืนทรัพยสินอยางอ่ืนนอกจากเงินใหแกเจาของแตไมอาจคืน ให

ใชราคาทรัพยสินแทนจากกองทุนตามราคาท่ีไดประเมินไวในตอนยึดหรืออายัด  
 



 ๔๔ 

หมวด ๒ 
กองทุนปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 

   
 
มาตรา ๑๕๒  ใหจัดตั้งกองทุนปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดข้ึนกองทุน

หนึ่งในสํานักงาน ป.ป.ส. เพ่ือประโยชนในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด ดังตอไปนี้  
(๑) สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน ปราบปราม บําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพผูติด             

ยาเสพติด และติดตามชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษา 
(๒) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษา วิจัย ทดสอบ ทดลอง ฝกอบรม หรือประชุม 

สัมมนาเก่ียวกับการปองกัน ปราบปราม บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  
(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหมีผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีความรูหรือความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมหรือประชุม สัมมนาเก่ียวกับการ
ปองกัน ปราบปราม บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  

(๔) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใหบริการหรือจัดกิจกรรมอันกอใหเกิดประโยชนตอการ
ปองกัน ปราบปราม บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตลอดจนสงเสริม  
พัฒนาผูติดยาเสพติด ผูเขารับการบําบัดฟนฟู และผูผานการบําบัดฟนฟู ใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมได 

(๕) สงเสริมและสนับสนุนการประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือมีสวนชวยเหลือ
หรือสนับสนุนการปองกัน ปราบปราม บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ท้ังในประเทศและ
ระดับตางประเทศ 

(๖) เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการปองกัน ปราบปราม บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด  

(๗) กิจการอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดตาม
ประมวลกฎหมายนี้ 

บุคคลหรือหนวยงานท่ีไดรับการสนับสนุนเงินในลักษณะเดียวกันจากกองทุนหมุนเวียนอ่ืน
แลว ไมมีสิทธิขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนนี้  

 
มาตรา ๑๕๓  กองทุนตามมาตรา ๑๕๒ ประกอบดวยทรัพยสิน ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินและทรัพยสินท่ีโอนมาจากกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม

พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔  
(๒) ทรัพยสินท่ีตกเปนของกองทุนตามมาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๐ 
(๓) เงินและทรัพยสินท่ีไดจากการบริจาค 
(๔) เงินและทรัพยสินท่ีไดรับจากรัฐบาล 
(๕) ผลประโยชนท่ีเกิดจากทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)  

  ทรัพยสินของกองทุนตามวรรคหนึ่ง ไมตองสงคลังเปนรายไดแผนดิน  
 

มาตรา ๑๕๔  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ส. วางระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการดําเนินการ
ของกองทุนในเรื่อง ดังตอไปนี้ 



 ๔๕ 

(๑) การแตงตั้ง การพนจากตําแหนง และอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการและการ
บริหารจัดการกองทุนตามกฎหมายวาดวยการบริหารทุนหมุนเวียน  

(๒) การจัดหาผลประโยชน การจัดการ และการจําหนายทรัพยสินของกองทุน 
(๓) การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน 
(๔) คาใชจายหรือคาตอบแทนอ่ืนใดซ่ึงจําเปนตองจายแกหนวยงาน บุคคลภายนอก 

พนักงานเจาหนาท่ี ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ี ชวยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ี
เพ่ือใหการดําเนินงานตามประมวลกฎหมายนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
ใหจายจากกองทุน  

(๕) การบริหารและการดําเนินการอ่ืนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนปองกัน 
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 

การวางระเบียบตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๖ 

ภาค ๓ 
การบําบัดรักษา การฟนฟูสมรรถภาพ และการฟนฟูสภาพทางสังคมแกผูติดยาเสพติด 

   
 

ลักษณะ ๑ 
การบําบัดรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

   
 

หมวด ๑ 
บทบัญญัติท่ัวไป 
   

 
มาตรา ๑๕๕  ในภาค ๓ นี้ เวนแตจะมีบทบัญญัติแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
“การบําบัดรักษา” หมายความวา การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ซ่ึงรวมตลอดถึงการบําบัด

ดวยยา การฟนฟูสมรรถภาพ การลดอันตราย และการติดตามหลังการบําบัดรักษาดวย  
 

  “การฟนฟูสมรรถภาพ” หมายความวา การกระทําใด ๆ อันเปนการบําบัดพฤติกรรมการเสพยา
เสพติด และฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของผูติดยาเสพติดใหกลับคืนสูสภาพปกติ 
 
  “การฟนฟูสภาพทางสังคม” หมายความวา การกระทําใด ๆ อันเปนการสงเคราะห 
สนับสนุนใหผูติดยาเสพติดหรือผูผานการบําบัดรักษาไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางดานท่ีอยู การศึกษา 
อาชีพ ตลอดจนการติดตามดูแลชวยเหลือจนสามารถกลับมาดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข 

 
“สถานพยาบาลยาเสพติด” หมายความวา โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด กําหนดใหเปน
สถานท่ีทําการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
 

“สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด” หมายความวา สถานพยาบาล  
สถานฟนฟู หรือสถานท่ีอ่ืนใดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบําบัดรักษา 
และฟนฟูผูติดยาเสพติดกําหนดใหเปนสถานท่ีทําการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  

 
“ศูนยคัดกรอง” หมายความวา สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานท่ีอ่ืนใด  

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดกําหนดใหเปน
สถานท่ีคัดกรองการใชยาเสพติด  

 
“ผูอนุญาต” หมายความวา อธิบดีกรมการแพทยหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย 

จากอธิบดีกรมการแพทย 
 



 ๔๗ 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด 

   
 

มาตรา ๑๕๖  ใหมีคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการ
ทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมควบคุม
โรค อธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมราชทัณฑ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูวาการการกีฬา
แหงประเทศไทย ประธานกรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และประธานกรรมการหอการคาไทย 
เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งจํานวน
สามคน ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากผูแทนองคกรเอกชนซ่ึงเก่ียวของกับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดอยางนอยหนึ่งคน  

ใหอธิบดีกรมการแพทยเปนกรรมการและเลขานุการ และใหคณะกรรมการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูผูติดยาเสพติดแตงตั้งขาราชการกรมการแพทยจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๕๗  ใหกรมการแพทยทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ

บําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาขอมูล และกิจการตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวกับงานของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๕๘  ใหคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดมีอํานาจหนาท่ี 

ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับการออกกฎกระทรวงตามภาคนี้ 
(๒) กําหนดนโยบายหรือมาตรการเก่ียวกับการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด 
(๓) กําหนดแนวทางและการดําเนินการดานการพัฒนางานวิชาการ มาตรฐาน และคุณภาพ

การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ
กับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีมอบหมายก็ได  
(๕) พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย และ

ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติด            
ยาเสพติด 

 
มาตรา ๑๕๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี 
ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 



 ๔๘ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

 
มาตรา ๑๖๐  นอกจากการพนจากตําแหนงกอนวาระตามมาตรา ๑๕๙ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ พนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก (๓) รัฐมนตรีใหออก เพราะเหตุบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาท่ี หรือความ

ประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๖๑  ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหแตงตั้งผูอ่ืน

ดํารงตําแหนงแทน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน จะไมแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแทนก็ได และใหผูไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงท่ีวางนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงตั้งไวแลว 

ในระหวางท่ียังไมไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงท่ีวาง ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู 

 
มาตรา ๑๖๒  การประชุมของคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดตองมี

กรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 

ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  
 
มาตรา ๑๖๓  ใหคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดหรือผูอํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปนประธานอนุกรรมการ ผูแทน
กระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงยุติธรรม ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทน
กรุงเทพมหานครในกรณีของกรุงเทพมหานคร และกรรมการผูทรงคุณวุฒซ่ึิงประธานอนุกรรมการแตงตั้งจากผูซ่ึง
มีความรูหรือความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดจํานวนสองคน และขาราชการของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือของสํานักอนามัย กรุงเทพมหานครท่ีไดรับมอบหมายจากประธาน
อนุกรรมการ เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 



 ๔๙ 

มาตรา ๑๖๔  คณะอนุกรรมการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะมาตรการ มาตรฐาน และการดําเนินงานเก่ียวกับการบําบัดรักษาผูติดยาเสพ

ติดตอคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด 
(๒) ประเมินและพัฒนาศักยภาพดานบริการ และการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
(๓) กํากับติดตามการพัฒนางานดานวิชาการ มาตรฐานการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด           

การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

(๔) กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนยคัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูผูติดยาเสพติดกําหนด 

(๕) ควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับวาดวยการบําบัดรักษาและ
มาตรฐานการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด และระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

(๖) พิจารณาขอมูลผลการบําบัดรักษาท่ีรายงานจากสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถาน
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรณีผูเขารับการบําบัดรักษาไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ทํา
ใหการบําบัดรักษาไมสามารถดําเนนิการตอไปได เพ่ือดําเนินการตามมาตรการติดตามตัว หรือสงตอกรณียาย
ท่ีอยูไปพ้ืนท่ีอ่ืน หรือใชมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด หรือสงพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีตอไป 

(๗) พิจารณาและดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติด           
ยาเสพติดมอบหมายและปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ
บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

 
มาตรา ๑๖๕   ให คณ ะกรรมการบํ าบั ดรักษ าและฟ น ฟู ผู ติ ดยาเสพติ ดแต งตั้ ง

คณะอนุกรรมการฟนฟูสภาพทางสังคมและดูแลชวยเหลือผูติดยาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานครเปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวง
ยุติธรรม ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนการกีฬาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนหอการคาจังหวัดหรือหอการคาไทย และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึง
ประธานอนุกรรมการแตงตั้งจากผูซ่ึงมีความรูหรือความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการฟนฟูสภาพทางสังคมจํานวน
สองคน และขาราชการของสํานักงานจังหวัดหรือของกรุงเทพมหานครท่ีไดรับมอบหมายจากประธาน
อนุกรรมการ เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๖๖  คณะอนุกรรมการฟนฟูสภาพทางสังคมและดูแลชวยเหลือผูติดยาเสพติด มี

อํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรการและแนวทางในการฟนฟูสภาพทางสังคม และติดตามชวยเหลือผูติด  

ยาเสพติดหรือผูผานการบําบัดรักษา 
(๒) กํากับ ติดตาม ดูแล ใหคําปรึกษา และแนะนําหนวยงานในพ้ืนท่ีในการใหความ

ชวยเหลือและสงเคราะหผูติดยาเสพติดหรือผูผานการบําบัดรักษา 



 ๕๐ 

(๓) วางแนวทางใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใหความชวยเหลือดานสวัสดิการสังคม การสังคม
สงเคราะหท่ีจําเปนและเหมาะสม รวมท้ังชวยเหลือสนับสนุนใหผูผานการบําบัดรักษาซ่ึงไมมีท่ีอยูอาศัยใหไดมี
ท่ีอยูอาศัยเปนการชั่วคราวและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได  

(๔) สนับสนุนและชวยเหลือการดําเนินการของหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับอาชีพ 
การศึกษา เงินทุนสงเคราะห และการใหการสงเคราะห อ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีพแกผูผานการ
บําบัดรักษา  

(๕) สนับสนุนและสงเสริมใหนายจางหรือสถานประกอบการรับผูผานการบําบัดรักษาเขา
ทํางาน 

(๖) สนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการติดตาม ดูแล และชวยเหลือผูติด
ยาเสพติดหรือผูผานการบําบัดรักษา 

(๗) พิจารณาและดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยา
เสพติดมอบหมาย และปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการฟนฟู
สภาพทางสังคมและดูแลชวยเหลือผูติดยาเสพติด 

 
มาตรา ๑๖๗  อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖๕ และมาตรา ๑๖๖ มีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละสองป กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

ใหนําความในมาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๑ และมาตรา ๑๖๒ มาใชบังคับกับ
คณะอนุกรรมการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดและคณะอนุกรรมการฟนฟูสภาพทางสังคมและดูแลชวยเหลือผู
ติดยาเสพติดโดยอนุโลม 
 

หมวด  ๓ 
กระบวนการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

   
 

มาตรา ๑๖๘  ผูใดยกเหตุวาตนไดเสพยาเสพติดตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๙๐ 
หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์เพ่ือเสพตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง และไดสมัคร
ใจขอเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลยาเสพติด อีกท้ังไดปฏิบัติครบถวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดประกาศกําหนดจนไดรับการรับรองเปนหนังสือ
วาเปนผูผานการบําบัดรักษาเปนท่ีนาพอใจ ใหผูนั้นพนจากความผิดในมาตราดังกลาว 

 
มาตรา ๑๖๙  ในกรณีท่ีเจาพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตรวจ

พบผูท่ีมีพฤติการณอันควรสงสัยวากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 
๙๐ หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดเพ่ือเสพตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง ถาไมปรากฏวาผูนั้นเปนผูตองหาหรือ
อยูในระหวางถูกดําเนินคดีในความผิดอ่ืนซ่ึงเปนความผิดท่ีมีโทษจําคุก หรืออยูในระหวางรับโทษจําคุกตาม 
คําพิพากษาของศาล และไมมีพฤติกรรมท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายแกผูอ่ืนหรือสังคม และไดยินยอมเขารับการ
บําบัดรักษา ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจสงตัวผูนั้นไปสถานพยาบาล             
ยาเสพติดหรือศูนยคัดกรองตอไป 



 ๕๑ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากผูมีพฤติการณอันควรสงสัย ไมยินยอมเขารับการบําบัดรักษา           
ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจแจงไปยังพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินการตาม
กฎหมายตอไป 

ในกรณีท่ีผูยินยอมเขารับการบําบัดรักษาตามวรรคหนึ่ง เขารับการบําบัดรักษา และปฏิบัติ
ครบถวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดประกาศ
กําหนด จนไดรับการรับรองเปนหนังสือวาเปนผูผานการบําบัดรักษาเปนท่ีนาพอใจใหผูนั้นพนจากความผิดใน
มาตราดังกลาว  

ในกรณีท่ีผูเขารับการบําบัดรักษาตามวรรคหนึ่ง หลบหนีหรือไมใหความรวมมือในการ
บําบัดรักษาจนครบถวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพ
ติดประกาศกําหนด ใหสถานพยาบาลจัดทําประวัติ ขอมูลและพฤติการณของผูหลบหนีหรือไมใหความรวมมือ
ในการบําบัดรักษาดังกลาวและแจงใหพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

 
มาตรา ๑๗๐  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๑๕๙ ใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. 

หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  
(๑) ตรวจหรือคนผูมีพฤติการณอันควรสงสัย 
(๒) ยึดยาเสพติดจากผูมีพฤติการณอันควรสงสัย 
(๓) ตรวจหรือทดสอบหรือสั่งใหรับการตรวจหรือทดสอบสารเสพติดในรางกายของบุคคล 

เม่ือมีเหตุจําเปนประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาบุคคลนั้นเสพยาเสพติดในเคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือ
ยานพาหนะ 

(๔) สอบถามและตรวจสอบ เพ่ือทราบชื่อ อาชีพ ท่ีอยู ประวัติ รายได และพฤติการณอ่ืน
ของบุคคลนัน้ 

(๕) สอบถามความยินยอม และใหลงนามยินยอม หรือไมยินยอมเขารับการบําบัดรักษา  
(๖) เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) และเพ่ือสงตัวผูนั้นไปยัง

สถานพยาบาลยาเสพติด จะใหบุคคลนั้นอยูในความดูแลเปนการชั่วคราวไดแตตองไมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต
เวลาท่ีตรวจหรือทดสอบวาบุคคลนั้นมีสารเสพติดอยูในรางกาย 

(๗) บันทึกพฤติการณแหงการดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) และสงไปยัง
พนักงานสอบสวนเพ่ือเก็บไวเปนพยานหลักฐานในกรณีท่ีจะดําเนินคดีกับบุคคลนั้น 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

เจาพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตําแหนงใดหรือระดับใด จะมี
อํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๗๑  ใหคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดประกาศกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดตั้งศูนยคัดกรองในสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานท่ีอ่ืนใดเปน
ศูนยคัดกรองข้ึนในอําเภอหรือเขตสําหรับกรุงเทพมหานคร  

ใหศูนยคัดกรองมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจหาสารเสพติดในรางกาย 



 ๕๒ 

(๒) คัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต  

(๓) พิจารณาสงตอผูเขารับการบําบัดรักษาไปยังสถานพยาบาลยาเสพติด 
(๔) จัดทําขอมูลเก่ียวกับการคัดกรองและขอมูลอ่ืนของผูรับการคัดกรอง  
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการคัดกรองใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบําบัดรักษา

และฟนฟูผูติดยาเสพติดประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๗๒  ใหคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด ประกาศกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดต้ัง การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ระเบียบขอบังคับเพ่ือควบคุมการบําบัดรักษาและกําหนดมาตรฐานการ
บําบัดรักษา และระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  

ใหสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีอํานาจหนาท่ี
ดําเนินการบําบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพ ประเมินผลการบําบัดรักษา ดูแลตอเนื่อง จัดทําและเก็บขอมูลประวัติของ
ผูเขารับการบําบัดรักษา รวมท้ังดําเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด 
 

หมวด ๔ 
การฟนฟูสภาพทางสังคม 

   
 

มาตรา ๑๗๓  ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร 
มอบหมายหนวยงานในพ้ืนท่ีดําเนินการติดตาม ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหความชวยเหลือ และสงเคราะห
แกผูเขารับการบําบัดรักษาตามมาตรา ๑๖๘ และมาตรา ๑๖๙ เพ่ือใหผูเขารับการบําบัดรักษาไดรับการฟนฟู
สภาพทางสังคม โดยไดรับบริการดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะหท่ีจําเปนและเหมาะสม รวมท้ัง
ชวยเหลือสนับสนุนใหมีท่ีอยูอาศัยเปนการชั่วคราวเพ่ือใหบุคคลดังกลาวสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดโดยไม
กลับมากระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดอีก  

ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  กระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ ใหการสนับสนุนและชวยเหลือการดําเนินการของหนวยงานตามวรรคหนึ่งในสวนท่ี
เก่ียวกับการประกอบอาชีพ การศึกษา และการใหการสงเคราะหอ่ืน ๆ  

การฟนฟูสภาพทางสังคมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๗๔  ในการฟนฟูสภาพทางสังคมตามมาตรา ๑๗๓ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย หรือกรุงเทพมหานครอาจแตงตั้งเจาหนาท่ี
หรือมอบหมายอาสาสมัครในพ้ืนท่ีหรอือาจทําความตกลงเพ่ือมอบหมายหรือสงตอใหสวนราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน หรือองคกรอ่ืน ท่ีใหความรวมมือก็ได 
 

หมวด ๕ 
ความผิดเก่ียวกับการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

   



 ๕๓ 

มาตรา ๑๗๕  ผูใดทําการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดเปนปกติธุระโดยใชยาตามกฎหมาย          
วาดวยยา วัตถุออกฤทธิ์หรือยาเสพติดใหโทษตามประมวลกฎหมายนี้ หรือกระทําการบําบัดรักษายาเสพติด 
ไมวาโดยวิธีอ่ืนใด ซ่ึงมิไดกระทําในสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามท่ี
กําหนดในประมวลกฎหมายนี้ ไมวาจะไดรับประโยชนตอบแทนหรือไม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

มาตรา ๑๗๖  หามผูใดโฆษณาเก่ียวกับการบําบัดรักษายาเสพติดหรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทํา
การดังกลาวโดยใชชื่อของตน หรือชื่อหรือท่ีตั้งหรือกิจการของสถานพยาบาลของตน หรือคุณวุฒิหรือ
ความสามารถของผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลของตน เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกสถานพยาบาลของรัฐ  
 
มาตรา ๑๗๗  ในกรณีท่ีผูอนุญาตเห็นวาการโฆษณาใดฝาฝนมาตรา ๑๗๖ หรือมีการใช

ขอความโฆษณาไมเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต ใหผูอนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้  

(๑) ใหแกไขขอความหรือวิธีการในโฆษณา 
(๒) หามการใชขอความบางอยางท่ีปรากฏในการโฆษณา 
(๓) หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีนั้นในการโฆษณา 
(๔) ใหโฆษณาเพ่ือแกไขความเขาใจผิดท่ีอาจเกิดข้ึน 
ในการออกคําสั่งตาม (๔) ใหผูอนุญาตกําหนดหลักเกณฑและวิธีการโฆษณาโดยคํานึงถึง

ประโยชนของประชาชนกับความสุจริตใจในการกระทําของผูทําการโฆษณา 
 
มาตรา ๑๗๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗๖ หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๗๖ 

หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา ๑๗๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสอง
แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

 
มาตรา ๑๗๙  ถาการกระทําตามมาตรา ๑๗๘ เปนการกระทําของเจาของสื่อโฆษณา หรือ 

ผูประกอบกิจการโฆษณา ผูกระทําตองระวางโทษเพียงก่ึงหนึ่งของโทษท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น  
 
มาตรา ๑๘๐  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗๘ หรือมาตรา ๑๗๙ เปนความผิด

ตอเนื่อง ผูกระทําตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหาพันบาท ตลอดระยะเวลาท่ียังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม  


