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พระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให�โทษ 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เป-นป.ท่ี ๓๔ ในรัชกาลป1จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว5า 
 
โดยท่ีเป-นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว5าด�วยยาเสพติดให�โทษ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห5งชาติ ทําหน�าท่ีรัฐสภา ดังต5อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว5า “พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป-นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ 
(๒) พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๓) พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๔) พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๕) พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๖) พระราชบัญญัติกันชา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๗) พระราชบัญญัติพืชกระท5อม พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ยาเสพติดให�โทษ”๒ หมายความว5า สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซ่ึงเม่ือเสพเข�าสู5

ร5างกายไม5ว5าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด�วยประการใด ๆ แล�วทําให�เกิดผลต5อร5างกายและ
จิตใจในลักษณะสําคัญ เช5น ต�องเพ่ิมขนาดการเสพข้ึนเป-นลําดับ มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความ
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๙๖/ตอนท่ี ๖๓/ฉบับพิเศษ หน�า ๔๐/๒๗ เมษายน ๒๕๒๒ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว5า “ยาเสพติดให�โทษ” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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ต�องการเสพท้ังทางร5างกายและจิตใจอย5างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยท่ัวไปจะทรุดโทรมลง 
กับให�รวมตลอดถึงพืชหรือส5วนของพืชท่ีเป-นหรือให�ผลผลิตเป-นยาเสพติดให�โทษหรืออาจใช�ผลิตเป-น
ยาเสพติดให�โทษและสารเคมีท่ีใช�ในการผลิตยาเสพติดให�โทษด�วย  ท้ังนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา แต5ไม5หมายความถึงยาสามัญประจําบ�านบางตํารับตามกฎหมายว5าด�วยยาท่ีมี
ยาเสพติดให�โทษผสมอยู5 

“ผลิต” หมายความว5า เพาะ ปลูก ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะหN
ทางวิทยาศาสตรN และให�หมายความรวมตลอดถึงการแบ5งบรรจุ หรือรวมบรรจุด�วย 

“จําหน5าย” หมายความว5า ขาย จ5าย แจก แลกเปลี่ยน ให� 
“นําเข�า” หมายความว5า นําหรือสั่งเข�ามาในราชอาณาจักร 
“ส5งออก” หมายความว5า นําหรือส5งออกนอกราชอาณาจักร 
“เสพ”๓ หมายความว5า การรับยาเสพติดให�โทษเข�าสู5ร5างกายไม5ว5าด�วยวิธีใด 
“ติดยาเสพติดให�โทษ”๔ หมายความว5า เสพเป-นประจําติดต5อกันและตกอยู5ในสภาพ

ท่ีจําเป-นต�องพ่ึงยาเสพติดให�โทษนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเช5นว5านั้นได�ตามหลักวิชาการ 
“หน5วยการใช�”๕ หมายความว5า เม็ด ซอง ขวด หรือหน5วยอย5างอ่ืนท่ีทําข้ึนซ่ึงโดย

ปกติสําหรับการใช�เสพหนึ่งครั้ง 
“การบําบัดรักษา”๖ หมายความว5า การบําบัดรักษาผู�ติดยาเสพติดให�โทษ ซ่ึงรวม

ตลอดถึงการฟPQนฟูสมรรถภาพและการติดตามผลหลังการบําบัดรักษาด�วย 
“สถานพยาบาล”๗ หมายความว5า โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานพักฟPQน หรือ

สถานท่ีอ่ืนใดเฉพาะท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให�เป-นสถานท่ีทําการบําบัดรักษาผู�ติด
ยาเสพติดให�โทษ 

“เภสัชกร”๘ หมายความว5า ผู�ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายว5าด�วย
วิชาชีพเภสัชกรรม 

“ตํารับยา” หมายความว5า สูตรของสิ่งปรุงไม5ว5าจะมีรูปลักษณะใดท่ีมียาเสพติดให�
โทษรวมอยู5ด�วย  ท้ังนี้ รวมท้ังยาเสพติดให�โทษท่ีมีลักษณะเป-นวัตถุสําเร็จรูปทางเภสัชกรรมซ่ึงพร�อมท่ี
จะนําไปใช�แก5คนหรือสัตวNได� 

“ข�อความ”๙ หมายความรวมถึงการกระทําให�ปรากฏด�วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตรN 
แสง เสียง เครื่องหมายหรือการกระทําอย5างใด ๆ ท่ีทําให�บุคคลท่ัวไปสามารถเข�าใจความหมายได� 
                                                 

๓ มาตรา ๔ นิยามคําว5า “เสพ” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔ มาตรา ๔ นิยามคําว5า “ติดยาเสพติดให�โทษ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕ มาตรา ๔ นิยามคําว5า “หน5วยการใช�” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๖ มาตรา ๔ นิยามคําว5า “การบําบัดรักษา” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗ มาตรา ๔ นิยามคําว5า “สถานพยาบาล” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๘ มาตรา ๔ นิยามคําว5า “เภสัชกร” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

“โฆษณา”๑๐ หมายความรวมถึงกระทําการไม5ว5าด�วยวิธีใด ๆ ให�ประชาชนเห็นหรือ
ทราบข�อความเพ่ือประโยชนNในทางการค�า แต5ไม5หมายความรวมถึงเอกสารทางวิชาการหรือตําราท่ี
เก่ียวกับการเรียนการสอน 

“ผู�รับอนุญาต” หมายความว5า ผู�ได�รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู�อนุญาต” หมายความว5า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู�ซ่ึงได�รับ

มอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
“คณะกรรมการ” หมายความว5า คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให�โทษตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว5า ผู� ซ่ึงรัฐมนตรีแต5งต้ังให�ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“เลขาธิการ” หมายความว5า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
“รัฐมนตรี” หมายความว5า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ไม5ใช�บังคับแก5สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข แต5ให�สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รายงานการรับ 
การจ5าย การเก็บรักษา และวิธีการปฏิบัติอย5างอ่ืนท่ีเก่ียวกับการควบคุมยาเสพติดให�โทษให�
คณะกรรมการทราบทุกหกเดือน แล�วให�คณะกรรมการเสนอพร�อมกับให�ความเห็นต5อรัฐมนตรีเพ่ือสั่ง
การต5อไป 

 
มาตรา ๖  ให�รัฐมนตรีว5าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให�มีอํานาจแต5งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี ออกกฎกระทรวงกําหนดค5าธรรมเนียมไม5เกินอัตราตาม
บัญชีท�ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว�นค5าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น กับออกประกาศ  ทั้งนี้ 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 
มาตรา ๗  ยาเสพติดให�โทษแบ5งออกเป-น ๕ ประเภท คือ 
(๑) ประเภท ๑ ยาเสพติดให�โทษชนิดร�ายแรง เช5น เฮโรอีน (Heroin) 
(๒) ประเภท ๒ ยาเสพติดให�โทษท่ัวไป เช5น มอรNฟ.น (Morphine) โคคาอีน 

(Cocaine) โคเดอีน (Codeine) ฝcdนยา (Medicinal Opium) 
(๓)๑๑ ประเภท ๓ ยาเสพติดให�โทษท่ีมีลักษณะเป-นตํารับยา และมียาเสพติดให�โทษ

ในประเภท ๒ ผสมอยู5ด�วย ตามหลักเกณฑNท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
(๔) ประเภท ๔ สารเคมีท่ีใช�ในการผลิตยาเสพติดให�โทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ 

เช5น อาเซติคแอนไฮไดรดN (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรดN (Acetyl Chloride) 
(๕) ประเภท ๕ ยาเสพติดให�โทษท่ีมิได�เข�าอยู5ในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เช5น 

กัญชา พืชกระท5อม 
                                                                                                                                            

๙ มาตรา ๔ นิยามคําว5า “ข�อความ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๐ มาตรา ๔ นิยามคําว5า “โฆษณา” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๑ มาตรา ๗ (๓) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ท้ังนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศระบุชื่อยาเสพติดให�โทษตามมาตรา ๘ (๑) 
เพ่ือประโยชนNแห5งมาตรานี้ คําว5า ฝcdนยา (Medicinal Opium) หมายถึง ฝcdนท่ีได�ผ5าน

กรรมวิธีปรุงแต5งโดยมีความมุ5งหมายเพ่ือใช�ในทางยา 
 
มาตรา ๘  ให�รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 
(๑) ระบุชื่อยาเสพติดให�โทษว5า ยาเสพติดให�โทษชื่อใดอยู5ในประเภทใดตามมาตรา ๗ 
(๒) เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทยาเสพติดให�โทษตาม (๑) 
(๓) กําหนดมาตรฐานว5าด�วยปริมาณ ส5วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือ

ลักษณะอ่ืนของยาเสพติดให�โทษตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดให�โทษ 
(๔) กําหนดจํานวนและจํานวนเพ่ิมเติมซ่ึงยาเสพติดให�โทษท่ีจะต�องใช�ในทาง

การแพทยNและทางวิทยาศาสตรNท่ัวราชอาณาจักรประจําป. 
(๕)๑๒ กําหนดหลักเกณฑNและวิธีการในการกําหนดปริมาณยาเสพติดให�โทษท่ีผู�อนุญาต

จะอนุญาตให�ผลิต นําเข�า จําหน5าย หรือมีไว�ในครอบครองได� 
(๖)๑๓ กําหนดหลักเกณฑNเก่ียวกับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๗ (๓) 
(๗) จัดต้ังสถานพยาบาล 
(๘) กําหนดระเบียบข�อบังคับ เพ่ือควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับ

สถานพยาบาล 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให�โทษ 

   
 
มาตรา ๙  ให�มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว5า “คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด

ให�โทษ” ประกอบด�วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป-นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทยNหรือ
ผู�แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรNการแพทยNหรือผู�แทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผู�แทน อธิบดีกรมตํารวจ
หรือผู�แทน อธิบดีกรมอัยการหรือผู�แทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู�แทน เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกาหรือผู�แทน เลขาธิการคณะกรรมการปnองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผู�แทน ผู�แทน
กระทรวงกลาโหม และผู�ทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไม5เกินเจ็ดคนซ่ึงรัฐมนตรีแต5งต้ังเป-นกรรมการ และให�
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป-นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน�ากอง
ควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป-นกรรมการและผู�ช5วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๐  ให�กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิอยู5ในตําแหน5งคราวละสองป. 
กรรมการซ่ึงพ�นจากตําแหน5งอาจได�รับการแต5งต้ังอีกได� 
 
มาตรา ๑๑  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน5งก5อนวาระ เม่ือ 

                                                 
๑๒ มาตรา ๘ (๕) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๓ มาตรา ๘ (๖) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให�ออก 
(๔) เป-นบุคคลล�มละลาย 
(๕) เป-นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๖) ได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต5เป-นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ 
(๗) ถูกสั่งพักใช�หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 
เม่ือกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน5งก5อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต5งต้ังผู�อ่ืนเป-น

กรรมการแทนได� 
ในกรณีท่ีมีการแต5งต้ังกรรมการในระหว5างท่ีกรรมการซ่ึงแต5งต้ังไว�แล�วยังมีวาระอยู5

ในตําแหน5ง ไม5ว5าจะเป-นการแต5งต้ังเพ่ิมข้ึนหรือแต5งต้ังซ5อม ให�ผู�ได�รับแต5งต้ังนั้นอยู5ในตําแหน5งเท5ากับ
วาระท่ีเหลืออยู5ของกรรมการซ่ึงแต5งต้ังไว�แล�ว 

 
มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการ ต�องมีกรรมการมาประชุมไม5น�อยกว5าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงเป-นองคNประชุม ถ�าประธานกรรมการไม5มาประชุม หรือไม5อาจปฏิบัติ
หน�าท่ีได� ให�กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป-นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุม ให�ถือเสียงข�างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให�มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท5ากัน ให�ประธาน

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป-นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๓  ให�คณะกรรมการมีหน�าท่ี 
(๑) ให�ความเห็นต5อรัฐมนตรีตามมาตรา ๕ 
(๒) ให�ความเห็นชอบต5อรัฐมนตรีเพ่ือปฏิบัติการตามมาตรา ๘ 
(๓) ให�ความเห็นชอบต5อผู�อนุญาตในการสั่งพักใช�ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๔) ให�ความเห็นชอบต5อรัฐมนตรีในการกําหนดตําแหน5งและระดับของพนักงาน

เจ�าหน�าท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ให�ความเห็นต5อรัฐมนตรี เพ่ือวางระเบียบปฏิบัติราชการในการประสานงานกับ

สํานักงานคณะกรรมการปnองกันและปราบปรามยาเสพติด และกระทรวงทบวงกรมอ่ืน 
(๖) ให�ความเห็นชอบต5อรัฐมนตรีในการอนุญาตให�ผลิต จําหน5าย นําเข�า ส5งออกหรือ

มีไว�ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ และในประเภท ๕ 
(๗)๑๔ ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให�เป-นอํานาจ

และหน�าท่ีของคณะกรรมการ หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

                                                 
๑๔ มาตรา ๑๓ (๗) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๔  คณะกรรมการอาจต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอย5างใดอย5างหนึ่ง
ตามท่ีคณะกรรมการจะมอบหมายก็ได� 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให�นํามาตรา ๑๒ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับยาเสพติดให�โทษ 

   
 

มาตรา ๑๕๑๕  ห�ามมิให�ผู�ใดผลิต นําเข�า ส5งออก จําหน5ายหรือมีไว�ในครอบครองซ่ึง
ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๑ เว�นแต5รัฐมนตรีได�อนุญาตเฉพาะในกรณีจําเป-นเพ่ือประโยชนNของทาง
ราชการ 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให�เป-นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

การผลิต นําเข�า ส5งออก หรือมีไว�ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๑ 
ตามปริมาณ ดังต5อไปนี้ ให�สันนิษฐานว5าเป-นการผลิต นําเข�า ส5งออก หรือมีไว�ในครอบครองเพ่ือ
จําหน5าย 

(๑) เด็กซNโตรไลเซอรNไยดN หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคํานวณเป-นสารบริสุทธิ์ต้ังแต5
ศูนยNจุดเจ็ดห�ามิลลิกรัมข้ึนไป หรือมียาเสพติดท่ีมีสารดังกล5าวผสมอยู5จํานวนสิบห�าหน5วยการใช�ข้ึนไป
หรือมีน้ําหนักสุทธิต้ังแต5สามร�อยมิลลิกรัมข้ึนไป 

(๒) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธNแอมเฟตามีน มีปริมาณคํานวณเป-นสารบริสุทธิ์ต้ังแต5
สามร�อยเจ็ดสิบห�ามิลลิกรัมข้ึนไป หรือมียาเสพติดท่ีมีสารดังกล5าวผสมอยู5จํานวนสิบห�าหน5วยการใช�
ข้ึนไปหรือมีน้ําหนักสุทธิตั้งแต5หนึ่งจุดห�ากรัมข้ึนไป 

(๓) ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๑ นอกจาก (๑) และ (๒) มีปริมาณคํานวณเป-นสาร
บริสุทธิ์ตั้งแต5สามกรัมข้ึนไป๑๖ 

 
มาตรา ๑๖๑๗  ห�ามมิให�ผู�ใดผลิต นําเข�า หรือส5งออกซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ 

เว�นแต5ได�รับใบอนุญาตจากผู�อนุญาตเฉพาะในกรณีจําเป-นเพ่ือประโยชนNของทางราชการ 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให�เป-นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
การพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให�ผู�ขออนุญาตเป-นผู�รับผิดชอบชําระค5าใช�จ5าย

ในการตรวจวิเคราะหN หรือประเมินเอกสารทางวิชาการตามหลักเกณฑNและวิธีการท่ีคณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๗  ห�ามมิให�ผู�ใดจําหน5าย หรือมีไว�ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให�โทษใน

ประเภท ๒ เว�นแต5ได�รับใบอนุญาต 
                                                 

๑๕ มาตรา ๑๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๖ มาตรา ๑๕ วรรคสาม แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๗ มาตรา ๑๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การมียาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ ไว�ในครอบครองคํานวณเป-นสารบริสุทธิ์ได�
ต้ังแต5หนึ่งร�อยกรัมข้ึนไป ให�สันนิษฐานว5ามีไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน5าย๑๘ 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให�เป-นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๘  บทบัญญัติมาตรา ๑๗ ไม5ใช�บังคับแก5 
(๑) การมียาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ ไว�ในครอบครองไม5เกินจํานวนท่ีจําเป-น

สําหรับใช�รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีหนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู�ประกอบโรค
ศิลปะแผนป1จจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมซ่ึงเป-นผู�ให�การรักษา 

(๒) การมียาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ ไว�ในครอบครองไม5เกินจํานวนท่ีจําเป-น
สําหรับใช�ประจําในการปฐมพยาบาล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืนใด
ท่ีใช�ในการขนส5งสาธารณะระหว5างประเทศท่ีไม5ได�จดทะเบียนในราชอาณาจักร แต5ถ�ายานพาหนะ
ดังกล5าวจดทะเบียนในราชอาณาจักร ให�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๑๙  ผู�อนุญาตจะออกใบอนุญาตให�จําหน5าย หรือมีไว�ในครอบครองซึ่ง

ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ ได�เม่ือปรากฏว5าผู�ขออนุญาตเป-น 
(๑) กระทรวง ทบวง กรม องคNการบริหารส5วนท�องถ่ิน รวมท้ังกรุงเทพมหานคร 

สภากาชาดไทย หรือองคNการเภสัชกรรม 
(๒) ผู�ประกอบการขนส5งสาธารณะระหว5างประเทศ หรือ 
(๓)๑๙ ผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู�ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู�ประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรม หรือผู�ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยNชั้นหนึ่ง และ 
(ก) มีถ่ินท่ีอยู5ในประเทศไทย 
(ข) ไม5เคยต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว5ากระทําความผิดตามกฎหมายว5าด�วย

ยาเสพติดให�โทษ กฎหมายว5าด�วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต5อจิตและประสาท กฎหมายว5าด�วยการปnองกันการ
ใช�สารระเหย กฎหมายว5าด�วยมาตรการในการปราบปรามผู�กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด และ
กฎหมายว5าด�วยยา 

(ค) ไม5อยู5ระหว5างถูกสั่งพักใช�หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป-นผู�ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ใบอนุญาตเป-นผู�ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใบอนุญาตเป-นผู�ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ใบอนุญาตเป-นผู�ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยN หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

(ง) ไม5เป-นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ1dนเฟPอนไม5สมประกอบ 
(จ) ไม5เป-นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 

ในการพิจารณาอนุญาตแก5บุคคลตามวรรคหนึ่ง ผู�อนุญาตจะต�องคํานึงถึงความ
จําเป-นในการมีไว�เพ่ือจําหน5ายหรือมีไว�ในครอบครอง ในการนี้ ผู�อนุญาตจะกําหนดเง่ือนไขตามท่ี
เห็นสมควรไว�ด�วยก็ได� 

 

                                                 
๑๘ มาตรา ๑๗ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๙ มาตรา ๑๙ (๓) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๐๒๐  ห�ามมิให�ผู�ใดผลิต นําเข�า ส5งออก จําหน5ายหรือมีไว�ในครอบครองเพ่ือ
จําหน5ายซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ เว�นแต5ได�รับใบอนุญาตจากผู�อนุญาต 

ความในวรรคหนึ่งไม5ใช�บังคับแก5 
(๑) การจําหน5ายหรือมีไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน5ายซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ 

ท่ีผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู�ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจําหน5ายหรือมีไว�ในครอบครองเพ่ือ
จําหน5ายเฉพาะผู�ปpวยซ่ึงตนให�การรักษา 

(๒) การจําหน5ายหรือมีไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน5ายซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ 
ท่ีผู�ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยNชั้นหนึ่งจําหน5ายหรือมีไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน5ายเฉพาะสัตวNท่ีตน
บําบัด 

ท้ังนี้ ผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู�ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู�ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทยNชั้นหนึ่ง ต�องเป-นผู�มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในมาตรา ๑๙ (๓) 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให�เป-นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การมีไว�ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ เกินจํานวนท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ให�สันนิษฐานว5ามีไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน5าย 

 
มาตรา ๒๑  ผู�อนุญาตจะออกใบอนุญาตให�ผลิต จําหน5าย นําเข�า หรือส5งออกซึ่ง

ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ได� เม่ือปรากฏว5าผู�ขออนุญาต 
(๑) ได�รับใบอนุญาตให�ผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเข�ามาในราชอาณาจักรซ่ึงยาแผน

ป1จจุบันตามกฎหมายว5าด�วยยา และ 
(๒) มีเภสัชกรอยู5ประจําตลอดเวลาทําการ 
ให�ผู�รับอนุญาตผลิต หรือนําเข�าซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ จําหน5ายยาเสพติด

ให�โทษดังกล5าวท่ีตนผลิตหรือนําเข�าได�โดยไม5ต�องรับใบอนุญาตจําหน5ายอีก 
 
มาตรา ๒๒  ในการนําเข�าหรือส5งออกซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ของผู�ท่ี

ได�รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ แต5ละครั้งต�องได�รับใบอนุญาตทุกครั้งที่นําเข�าหรือส5งออกจาก
ผู�อนุญาตด�วย 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให�เป-นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๓  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ ให�ใช�ได�จนถึงวันท่ี ๓๑ 

ธันวาคมของป.ท่ีออกใบอนุญาต ถ�าผู�รับใบอนุญาตประสงคNจะขอต5ออายุใบอนุญาต ให�ยื่นคําขอก5อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได�ยื่นคําขอแล�วจะประกอบกิจการต5อไปก็ได�จนกว5าผู�อนุญาตจะสั่งไม5อนุญาต
ให�ต5ออายุใบอนุญาตนั้น 

                                                 
๒๐ มาตรา ๒๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ถ�าผู�รับอนุญาตไม5ขอต5ออายุใบอนุญาตหรือผู�อนุญาตสั่งไม5อนุญาตให�ต5ออายุ
ใบอนุญาตตามความในวรรคหนึ่ง บรรดายาเสพติดให�โทษท่ีผู�รับอนุญาตหรือผู�ขอต5อใบอนุญาตมีอยู5ใน
ครอบครองให�ตกเป-นของกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขให�ค5าตอบแทนตามท่ีเห็นสมควร 

การขอต5ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให�เป-นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๔  ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๒ ให�คุ�มกันถึงลูกจ�างหรือ

ตัวแทนของผู�รับอนุญาตด�วย 
ให�สันนิษฐานไว�ก5อนว5า การกระทําของลูกจ�างหรือตัวแทนของผู�รับอนุญาตท่ีได�

กระทําไปตามหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย เป-นการกระทําของผู�รับอนุญาตด�วย 
 
มาตรา ๒๕  ผู�รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ให�ได�รับการยกเว�นไม5ต�องปฏิบัติตาม

กฎหมายว5าด�วยยาและกฎหมายว5าด�วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต5อจิตและประสาทอีก 
 
มาตรา ๒๖  ห�ามมิให�ผู�ใดผลิต จําหน5าย นําเข�า ส5งออก หรือมีไว�ในครอบครอง

ซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ เว�นแต5รัฐมนตรีจะได�อนุญาตโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการเป-นราย ๆ ไป 

การมียาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ ไว�ในครอบครองมีปริมาณ
ต้ังแต5สิบกิโลกรัมข้ึนไป ให�สันนิษฐานว5ามีไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน5าย๒๑ 

การขออนุญาตให� เป-นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเ ง่ือนไขท่ี กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๖/๑๒๒  ปริมาณยาเสพติดให�โทษท่ีจะอนุญาตได�ตามหมวดนี้ให�เป-นไปตาม

มาตรา ๘ (๕) 
 

หมวด ๓ 
หน�าท่ีของผู�รับอนุญาต 

   
 

มาตรา ๒๗  ห�ามมิให�ผู�รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ จําหน5ายยาเสพติดให�โทษใน
ประเภท ๒ นอกสถานท่ีท่ีระบุไว�ในใบอนุญาต 

 
มาตรา ๒๘  ให�ผู�รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ปฏิบัติดังต5อไปนี้ 
(๑) จัดเก็บรักษายาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ ไว�เป-นสัดส5วนในท่ีเก็บซ่ึงม่ันคง

แข็งแรงและมีกุญแจใส5ไว� หรือเครื่องปnองกันอย5างอ่ืนท่ีมีสภาพเท5าเทียมกัน 

                                                 
๒๑ มาตรา ๒๖ วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๒ มาตรา ๒๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ในกรณีท่ียาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ ถูกโจรกรรมหรือสูญหายหรือถูกทําลาย
ต�องแจ�งเป-นหนังสือให�ผู�อนุญาตทราบโดยมิชักช�า 

 
มาตรา ๒๙  ให�ผู�รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ปฏิบัติดังต5อไปนี้ 
(๑) จัดให�มีปnายไว�ในท่ีเปcดเผยเห็นได�ง5าย ณ สถานท่ีผลิตแสดงว5าเป-นสถานท่ีผลิต

ยาเสพติดให�โทษ ลักษณะและขนาดของปnายและข�อความท่ีแสดงในปnาย ให�เป-นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

(๒) จัดให�มีการวิเคราะหNยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ท่ีผลิตข้ึนก5อนนําออกจาก
สถานท่ีผลิต โดยต�องมีการวิเคราะหNทุกครั้ง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซ่ึงต�องเก็บรักษาไว�ไม5
น�อยกว5าสามป.นับแต5วันวิเคราะหN 

(๓) จัดให�มีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ หรือคําเตือนหรือ
ข�อควรระวังการใช�ท่ีภาชนะหรือหีบห5อบรรจุยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ท่ีผลิตข้ึน  ท้ังนี้ ให�เป-นไป
ตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ ซ่ึงใช�เพ่ือการผลิตยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ 
ต�องเก็บรักษาไว�ให�เป-นสัดส5วนในท่ีเก็บซ่ึงม่ันคงแข็งแรงและมีกุญแจใส5ไว�หรือเครื่องปnองกันอย5างอ่ืนท่ี
มีสภาพเท5าเทียมกัน 

(๕) ในกรณีท่ียาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ ตาม (๔) ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย 
หรือถูกทําลาย ต�องแจ�งเป-นหนังสือให�ผู�อนุญาตทราบโดยมิชักช�า 

 
มาตรา ๓๐  ให�ผู�รับอนุญาตนําเข�าหรือส5งออกซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ 

ปฏิบัติดังต5อไปนี้ 
(๑) จัดให�มีปnายไว�ในท่ีเปcดเผยเห็นได�ง5าย ณ สถานท่ีทําการของผู�รับอนุญาตแสดงว5า

เป-นสถานท่ีนําเข�าหรือส5งออกซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ลักษณะและขนาดของปnายและ
ข�อความท่ีแสดงในปnายให�เป-นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดให�มีใบรับรองของผู�ผลิตแหล5งเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะหNคุณภาพ
ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ท่ีนําเข�าหรือส5งออก 

(๓) จัดให�มีฉลากท่ีภาชนะหรือหีบห5อบรรจุยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ 
(๔) จัดให�มีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ หรือคําเตือน 

หรือข�อควรระวังการใช�ท่ีภาชนะหรือหีบห5อบรรจุยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ท่ีนําเข�าหรือส5งออก  
ท้ังนี้ ให�เป-นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๑  ให�ผู�รับอนุญาตจําหน5ายยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ปฏิบัติ

ดังต5อไปนี้ 
(๑) จัดให�มีปnายไว�ในท่ีเปcดเผยเห็นได�ง5าย ณ สถานท่ีจําหน5ายแสดงว5าเป-นสถานท่ี

จําหน5ายยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ลักษณะและขนาดของปnายและข�อความท่ีแสดงในปnายให�เห็น
ไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดให�มีการแยกเก็บยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ เป-นสัดส5วนจากยาหรือวัตถุอ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) ดูแลให�มีฉลาก เอกสารกํากับ คําเตือน หรือข�อควรระวังการใช�ยาเสพติดให�โทษ
ในประเภท ๓ ท่ีภาชนะหรือหีบห5อบรรจุยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ มิให�ชํารุดบกพร5อง 

 
มาตรา ๓๒  ให�ผู�รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ ปฏิบัติดังต5อไปนี้ 
(๑) จัดให�มีปnายไว�ในท่ีเปcดเผยเห็นได�ง5าย ณ สถานท่ีผลิตแสดงว5าเป-นสถานท่ีผลิต

ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของปnายและข�อความท่ีแสดงในปnายให�เป-นไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดให�มีการวิเคราะหNยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ ท่ีผลิตข้ึนก5อนนําออกจาก
สถานท่ีผลิต โดยต�องมีการวิเคราะหNทุกครั้ง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซ่ึงต�องเก็บรักษาไว�ไม5
น�อยกว5าสามป.นับแต5วันวิเคราะหN 

(๓) จัดให�มีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ หรือคําเตือนหรือ
ข�อควรระวังการใช�ท่ีภาชนะหรือหีบห5อบรรจุยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ ท่ีผลิตข้ึน  ท้ังนี้ ให�เป-นไป
ตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ ซ่ึงผลิตข้ึน ต�องเก็บรักษาไว�ให�เป-นสัดส5วนในท่ี
เก็บซ่ึงม่ันคงแข็งแรงและมีกุญแจใส5ไว� หรือเครื่องปnองกันอย5างอ่ืนท่ีมีสภาพเท5าเทียมกัน 

(๕) ในกรณีท่ียาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูก
ทําลาย ต�องแจ�งเป-นหนังสือให�ผู�อนุญาตทราบโดยมิชักช�า 

 
มาตรา ๓๓  ให�ผู�รับอนุญาตนําเข�าหรือส5งออกซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ 

ปฏิบัติดังต5อไปนี้ 
(๑) จัดให�มีปnายไว�ในท่ีเปcดเผยเห็นได�ง5าย ณ สถานท่ีทําการของผู�รับอนุญาตแสดงว5า

เป-นสถานท่ีนําเข�าหรือส5งออกซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของปnายและ
ข�อความท่ีแสดงในปnายให�เป-นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดให�มีใบรับรองของผู�ผลิตแหล5งเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะหNคุณภาพ
ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ ท่ีนําเข�าหรือส5งออก 

(๓) จัดให�มีฉลากท่ีภาชนะหรือหีบห5อบรรจุยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ หรือคําเตือน 
หรือข�อควรระวังการใช�ท่ีภาชนะหรือหีบห5อบรรจุยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ ท่ีนําเข�าหรือส5งออก  
ท้ังนี้ ให�เป-นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ ซ่ึงนําเข�าหรือส5งออก ต�องเก็บรักษาไว�ให�เป-น
สัดส5วนในท่ีเก็บซ่ึงม่ันคงแข็งแรงและมีกุญแจใส5ไว�หรือเครื่องปnองกันอย5างอ่ืนท่ีมีสภาพเท5าเทียมกัน 

(๕) ในกรณีท่ียาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูกทําลาย
ต�องแจ�งเป-นหนังสือให�ผู�อนุญาตทราบโดยมิชักช�า 

 
มาตรา ๓๔  ให�ผู�รับอนุญาตจําหน5ายยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ ปฏิบัติ

ดังต5อไปนี้ 
(๑) จัดให�มีปnายไว�ในท่ีเปcดเผยเห็นได�ง5าย ณ สถานท่ีจําหน5าย แสดงว5าเป-นสถานท่ี

จําหน5ายยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของปnายและข�อความท่ีแสดงในปnายให�
เป-นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) จัดให�มีการแยกเก็บยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ เป-นสัดส5วนจากยาหรือวัตถุอ่ืน 
(๓) ดูแลให�มีฉลาก เอกสารกํากับ คําเตือน หรือข�อควรระวังการใช�ยาเสพติดให�โทษ

ในประเภท ๔ ท่ีภาชนะหรือหีบห5อบรรจุยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ มิให�ชํารุดบกพร5อง 
(๔) ในกรณีท่ียาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรมหรือสูญหาย หรือถูก

ทําลายต�องแจ�งเป-นหนังสือให�ผู�อนุญาตทราบโดยมิชักช�า 
 
มาตรา ๓๕  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือนในสาระสําคัญให�

ผู�รับอนุญาตแจ�งต5อผู�อนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห�าวันนับแต5วันท่ีได�ทราบถึง
การสูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือน 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให� เป-นไปตาม
หลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

หน�าท่ีของเภสัชกร 
   

 
มาตรา ๓๖  ให�เภสัชกรผู�มีหน�าท่ีควบคุมการผลิตยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ 

ปฏิบัติดังต5อไปนี้ 
(๑) ควบคุมการผลิตให�เป-นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ควบคุมให�มีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๒๙ (๓) 
(๓) ควบคุมการบรรจุ และการปcดฉลากท่ีภาชนะหรือหีบห5อบรรจุให�เป-นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ควบคุมการจําหน5ายยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ให�เป-นไปตามมาตรา ๓๑ 
(๕) ต�องอยู5ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปcดทําการ 
 
มาตรา ๓๗  ให�เภสัชกรผู�มีหน�าท่ีควบคุมการจําหน5ายยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ 

ปฏิบัติดังต5อไปนี้ 
(๑) ควบคุมการแยกเก็บยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๓๑ (๒) 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ (๓) 
(๓) ควบคุมการจําหน5ายให�เป-นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ต�องอยู5ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปcดทําการ 
 
มาตรา ๓๘  ให�เภสัชกรผู�มีหน�าท่ีควบคุมการนําเข�าหรือส5งออกซ่ึงยาเสพติดให�โทษ

ในประเภท ๓ ปฏิบัติดังต5อไปนี้ 
(๑) ควบคุมยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ท่ีนําเข�าหรือส5งออกให�ถูกต�องตามตํารับ

ยาท่ีได�ข้ึนทะเบียนไว� 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ (๓) และ (๔) 
(๓) ควบคุมการจําหน5ายยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ให�เป-นไปตามมาตรา ๓๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๔) ต�องอยู5ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปcดทําการ 
 

หมวด ๕ 
ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ปลอม ผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ 

   
 

มาตรา ๓๙  ห�ามมิให�ผู�ใดผลิต จําหน5าย นําเข�า หรือส5งออกซ่ึงยาเสพติดให�โทษใน
ประเภท ๓ ดังต5อไปนี้ 

(๑) ยาปลอมตามมาตรา ๔๐ 
(๒) ยาผิดมาตรฐานตามมาตรา ๔๑ 
(๓) ยาเสื่อมคุณภาพตามมาตรา ๔๒ 
(๔) ยาท่ีต�องข้ึนทะเบียนตํารับยาแต5มิได�ข้ึนทะเบียนตํารับยาตามมาตรา ๔๓ 
(๕) ยาท่ีรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาตามมาตรา ๔๖ 
 
มาตรา ๔๐  ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ หรือสิ่งต5อไปนี้ ให�ถือว5าเป-นยาปลอม 
(๑) ยาหรือสิ่งท่ีทําข้ึนโดยแสดงไม5ว5าด�วยประการใด ๆ ว5าเป-นยาเสพติดให�โทษใน

ประเภท ๓ โดยความจริงมิได�มียาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ อยู5ด�วย 
(๒) ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ท่ีแสดงชื่อว5าเป-นยาเสพติดให�โทษอ่ืน หรือแสดง

เดือน ป. ท่ียาเสพติดให�โทษสิ้นอายุเกินความจริง 
(๓) ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ท่ีแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู�ผลิตหรือท่ีต้ัง

ของสถานท่ีผลิต ซ่ึงมิใช5ความจริง 
(๔) ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ หรือยาเสพติดให�โทษตามท่ีระบุชื่อไว�ในประกาศ

ของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๘ (๑) หรือตามตํารับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ท่ีได�ข้ึนทะเบียนตํารับ
ยาไว� ซ่ึงท้ังนี้มิใช5ความจริง 

(๕) ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ท่ีผลิตข้ึนไม5ถูกต�องตามมาตรฐาน ถึงขนาดสาร
ออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกว5าร�อยละสิบของปริมาณท่ีกําหนดไว�จากเกณฑNตํ่าสุดหรือสูงสุดตามท่ีกําหนด
ไว�ในประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๘ (๓) หรือตามท่ีกําหนดไว�ในตํารับยาเสพติดให�โทษใน
ประเภท ๓ ท่ีได�ข้ึนทะเบียนตํารับยาไว� 

 
มาตรา ๔๑  ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ดังต5อไปนี้ให�ถือว5าเป-นยาเสพติดให�โทษ

ผิดมาตรฐาน 
(๑) ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ท่ีผลิตข้ึนไม5ถูกต�องตามมาตรฐานโดยสารออก

ฤทธิ์ขาดหรือเกินกว5าปริมาณท่ีกําหนดไว�จากเกณฑNตํ่าสุดหรือสูงสุดตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศของ
รัฐมนตรี ตามมาตรา ๘ (๓) หรือตามท่ีกําหนดไว�ในตํารับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ท่ีได�ข้ึน
ทะเบียนตํารับยาไว� แต5ไม5ถึงร�อยละสิบ 

(๒) ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ท่ีผลิตข้ึนโดยมีความบริสุทธิ์หรือลักษณะอ่ืนซ่ึงมี
ความสําคัญต5อคุณภาพของสารออกฤทธิ์ผิดไปจากเกณฑNท่ีกําหนดไว�ในประกาศของรัฐมนตรี ตาม
มาตรา ๘ (๓) หรือตามท่ีกําหนดไว�ในตํารับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ท่ีได�ข้ึนทะเบียนตํารับยาไว� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๔๒  ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ดังต5อไปนี้ให�ถือว5าเป-นยาเสพติดให�โทษ

เสื่อมคุณภาพ 
(๑) ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ท่ีสิ้นอายุตามท่ีแสดงไว�ในฉลากซ่ึงข้ึนทะเบียน

ตํารับยาไว� 
(๒) ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ท่ีแปรสภาพจนมีลักษณะเช5นเดียวกับยาปลอม

ตามมาตรา ๔๐ หรือยาเสพติดให�โทษผิดมาตรฐานตามมาตรา ๔๑ 
 

หมวด ๖ 
การข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ 

   
 

มาตรา ๔๓๒๓  ผู �รับอนุญาตผลิตหรือนําเข�าซึ่งยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ 
จะผลิตหรือนําเข�าซ่ึงยาเสพติดให�โทษดังกล5าว ต�องนําตํารับยาเสพติดให�โทษนั้นมาขอข้ึนทะเบียน
ตํารับยาเสพติดให�โทษต5อพนักงานเจ�าหน�าท่ีก5อน และเม่ือได�รับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับ
ยาเสพติดให�โทษแล�ว จึงจะผลิตหรือนําเข�าซ่ึงยาเสพติดให�โทษนั้นได� 

การขอข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ และการออกใบสําคัญการ
ข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดให�โทษดังกล5าว ให�เป-นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

การพิจารณาออกใบสําคัญตามวรรคหนึ่ง ให�ผู�ขอข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดให�โทษ
เป-นผู�รับผิดชอบชําระค5าใช�จ5ายในการตรวจวิเคราะหNหรือประเมินเอกสารทางวิชาการ ตามหลักเกณฑN
และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๔ 

 
มาตรา ๔๔๒๕  ผู�รับอนุญาตผลิตหรือนําเข�าซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ เมื่อ

ได�รับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดให�โทษตามมาตรา ๔๓ แล�ว จะแก�ไขรายการทะเบียน
ตํารับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ดังกล5าวได�ต5อเม่ือได�รับอนุญาตเป-นหนังสือจากผู�อนุญาต 

การขอแก�ไขรายการและการอนุญาตให�แก�ไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดให�โทษ
ในประเภท ๓ ให�เป-นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๕  ใบสําคัญในการข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ให�มี

อายุห�าป.นับแต5วันท่ีออกใบสําคัญ ถ�าผู�รับใบสําคัญประสงคNจะขอต5ออายุใบสําคัญ จะต�องยื่นคําขอ
ก5อนใบสําคัญสิ้นอายุและเม่ือได�ยื่นคําขอแล�วจะประกอบกิจการต5อไปก็ได�จนกว5าผู�อนุญาตจะสั่งไม5
อนุญาตให�ต5ออายุใบสําคัญนั้น 

การขอต5ออายุใบสําคัญและการต5ออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดให�
โทษในประเภท ๓ ให�เป-นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
                                                 

๒๓ มาตรา ๔๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๒๔ มาตรา ๔๓ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๕ มาตรา ๔๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๔๖  เม่ือคณะกรรมการเห็นว5าทะเบียนตํารับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ 

ใดท่ีได�ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนไว�แล�ว ต5อมาปรากฏว5าไม5มีสรรพคุณตามท่ีข้ึนทะเบียนตํารับยาไว� 
หรืออาจไม5ปลอดภัยแก5ผู�ใช� หรือมีเหตุผลอันไม5สมควรท่ีจะอนุญาตให�ต5อไป ให�คณะกรรมการเสนอต5อ
รัฐมนตรี และให�รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ นั้นได� 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คําสั่งของรัฐมนตรีให�เป-นท่ีสุด 
 
มาตรา ๔๗  ในกรณีใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ 

สูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือนในสาระสําคัญให�ผู�รับอนุญาตแจ�งต5อผู�อนุญาตและยื่นคําขอรับใบ
แทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ภายในสิบห�าวันนับแต5วันท่ีได�
ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือน 

การขอรับใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ และ
การออกใบแทนใบสําคัญดังกล5าว ให�เป-นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
หมวด ๗ 

การโฆษณา 
   

 
มาตรา ๔๘๒๖  ห�ามมิให�ผู�ใดโฆษณายาเสพติดให�โทษ เว�นแต5 
(๑) เป-นการโฆษณายาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ หรือประเภท ๓ ซ่ึงกระทํา

โดยตรงต5อผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู�ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู�ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
ผู�ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยNชั้นหนึ่ง หรือ 

(๒) เป-นฉลากหรือเอกสารกํากับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือ
ประเภท ๔ ท่ีภาชนะหรือหีบห5อบรรจุยาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 

โฆษณาตามวรรคหนึ่งท่ีเป-นเอกสาร ภาพ ภาพยนตรN การบันทึกเสียงหรือภาพต�อง
ได�รับอนุญาตจากผู�อนุญาตก5อนจึงจะใช�โฆษณาได� 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให�เป-นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๘/๑๒๗  ห�ามมิให�ผู�ใดโฆษณาเก่ียวกับการบําบัดรักษา หรือยินยอมให�ผู�อ่ืน

กระทําการดังกล5าวโดยใช�ชื่อของตน หรือชื่อหรือท่ีต้ัง หรือกิจการของสถานพยาบาลของตน หรือ
คุณวุฒิหรือความสามารถของผู�ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลของตน เว�นแต5ได�รับใบอนุญาต
จากผู�อนุญาต 

                                                 
๒๖ มาตรา ๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๗ มาตรา ๔๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให�เป-นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งมิให�ใช�บังคับแก5สถานพยาบาลของรัฐ 
 
มาตรา ๔๘/๒๒๘  ในกรณีท่ีผู�อนุญาตเห็นว5าการโฆษณาใดฝpาฝPนมาตรา ๔๘ วรรคสอง 

หรือมาตรา ๔๘/๑ วรรคสอง หรือมีการใช�ข�อความโฆษณาไม5เป-นไปตามท่ีได�รับอนุญาตจากผู�อนุญาต 
ให�ผู�อนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งอย5างใดอย5างหนึ่งหรือหลายอย5าง ดังต5อไปนี้ 

(๑) ให�แก�ไขข�อความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(๒) ห�ามการใช�ข�อความบางอย5างท่ีปรากฏในการโฆษณา 
(๓) ห�ามการโฆษณาหรือห�ามใช�วิธีนั้นในการโฆษณา 
(๔) ให�โฆษณาเพ่ือแก�ไขความเข�าใจผิดท่ีอาจเกิดข้ึน 
ในการออกคําสั่งตาม (๔) ให�ผู�อนุญาตกําหนดหลักเกณฑNและวิธีการโฆษณาโดย

คํานึงถึงประโยชนNของประชาชนกับความสุจริตใจในการกระทําของผู�ทําการโฆษณา 
 

หมวด ๘ 
พนักงานเจ�าหน�าท่ี 
   

 
มาตรา ๔๙๒๙  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมี

อํานาจดังต5อไปนี้ 
(๑) เข�าไปในสถานท่ีทําการของผู�รับอนุญาตนําเข�าหรือส5งออก สถานท่ีผลิต สถานท่ี

จําหน5าย สถานท่ีเก็บยาเสพติดให�โทษ หรือสถานท่ีท่ีต�องได�รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เข�าไปในเคหสถาน หรือสถานท่ีใด ๆ เพ่ือตรวจค�นเม่ือมีเหตุอันควรเชื่อได�ตาม
สมควรว5ามีทรัพยNสินซ่ึงมีไว�เป-นความผิดหรือได�มาโดยการกระทําความผิด หรือได�ใช�หรือจะใช�ในการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงอาจใช�เป-นพยานหลักฐานได� ประกอบกับมีเหตุอันควร
เชื่อว5าเนื่องจากการเนิ่นช�ากว5าจะเอาหมายค�นมาได� ทรัพยNสินนั้นจะถูกโยกย�าย ซุกซ5อน ทําลาย หรือ
ทําให�เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(๓) ค�นบุคคลหรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว5ามียาเสพติดให�
โทษซุกซ5อนอยู5โดยไม5ชอบด�วยกฎหมาย 

(๔) ค�นตามบทบัญญัติแห5งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(๕) ยึดหรืออายัดยาเสพติดให�โทษท่ีมีไว�โดยไม5ชอบด�วยกฎหมาย หรือทรัพยNสินอ่ืน

ใดท่ีได�ใช�หรือจะใช�ในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
การใช�อํานาจตามวรรคหนึ่ง (๒) ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�ค�นปฏิบัติตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนดแสดงความบริสุทธิ์ก5อนการเข�าค�น รายงานเหตุผลและผลการตรวจค�นต5อ
ผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปบันทึกเหตุอันควรเชื่อตามสมควร และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีแสดงเอกสาร
                                                 

๒๘ มาตรา ๔๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๙ มาตรา ๔๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เพ่ือแสดงตนและเอกสารท่ีแสดงอํานาจในการตรวจค�น รวมท้ังเหตุอันควรเชื่อท่ีทําให�สามารถเข�าค�น
ได�เป-นหนังสือให�ไว�แก5ผู�ครอบครองเคหสถาน สถานที่ค�น เว�นแต5ไม5มีผู�ครอบครองอยู5 ณ ที่นั้น 
ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�ค�นส5งมอบสําเนาเอกสารและหนังสือนั้นให�แก5ผู�ครอบครองดังกล5าวทันทีท่ี
กระทําได� และหากเป-นการเข�าค�นในเวลากลางคืนพนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�เป-นหัวหน�าในการเข�าค�นต�อง
เป-นข�าราชการพลเรือนตําแหน5งต้ังแต5ระดับ ๗ ข้ึนไป หรือข�าราชการตํารวจตําแหน5งต้ังแต5สารวัตร
หรือเทียบเท5าซ่ึงมียศต้ังแต5พันตํารวจโทข้ึนไป 

พนักงานเจ�าหน�าท่ีตําแหน5งใดหรือระดับใดจะมีอํานาจหน�าท่ีตามท่ีได�กําหนดไว�ตาม
วรรคหนึ่งท้ังหมดหรือแต5บางส5วน หรือจะต�องได�รับอนุมัติจากบุคคลใดก5อนดําเนินการ ให�เป-นไป
ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดด�วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยทําเอกสารมอบหมายให�ไว�ประจําตัว
พนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�ได�รับมอบหมายนั้น 

ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให�บุคคลท่ีเก่ียวข�องอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 

ให�รัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรานี้ เสนอต5อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป. โดยให�รายงานข�อเท็จจริง ป1ญหาอุปสรรค ปริมาณการปฏิบัติงาน 
และผลสําเร็จของการปฏิบัติงานโดยละเอียด เพ่ือให�คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานดังกล5าวพร�อม
ข�อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต5อสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา 

 
มาตรา ๕๐  ในการปฏิบัติหน�าท่ี พนักงานเจ�าหน�าท่ีต�องแสดงบัตรประจําตัวและ

เอกสารมอบหมายตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ต5อบุคคลท่ีเก่ียวข�องทุกครั้ง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าท่ีให�เป-นไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๑  ในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีเป-นเจ�าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 
 

หมวด ๙ 
การพักใช�ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๕๒  ผู�รับอนุญาตผู�ใดฝpาฝPนหรือไม5ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้  ผู�อนุญาตโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใช�ใบอนุญาตได�โดยมีกําหนดครั้งละไม5เกินหนึ่งร�อยแปดสิบวัน แต5ใน
กรณีท่ีมีการฟnองผู�รับอนุญาตต5อศาลว5าได�กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผู�อนุญาตจะสั่งพักใช�
ใบอนุญาตไว�รอคําพิพากษาถึงท่ีสุดก็ได� 

ผู�ถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ในระหว5างถูก
สั่งพักใช�ใบอนุญาตอีกไม5ได� 

 
มาตรา ๕๓  ถ�าปรากฏว5าผู�รับอนุญาตผู�ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ หรือกระทํา

ความผิดตามมาตรา ๓๙ ผู�อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู�ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม5ได�
จนกว5าจะพ�นสองป.นับแต5วันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๕๔  คําสั่งพักใช�ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให�ทําเป-นหนังสือ

แจ�งให�ผู�รับอนุญาตทราบ ในกรณีไม5พบตัวผู�ถูกสั่งหรือผู�ถูกสั่งไม5ยอมรับคําสั่งดังกล5าว ให�ปcดคําสั่งไว� 
ณ ท่ีเปcดเผยเห็นได�ง5ายท่ีสถานท่ีซ่ึงระบุไว�ในใบอนุญาต และให�ถือว5าผู�ถูกสั่งได�ทราบคําสั่งนั้นแล�ว
ต้ังแต5วันท่ีรับหรือปcดคําสั่ง แล�วแต5กรณี 

 
มาตรา ๕๕  ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ียึดยาเสพติดให�โทษท่ีเหลือของผู�ถูกสั่งพักใช�

ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต และใบอนุญาตท่ีถูกสั่งพักใช�หรือเพิกถอนนั้นไปเก็บรักษาไว�ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือในกรณีจําเป-นจะเก็บรักษาไว�ท่ีอ่ืน
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดก็ได� 

ในกรณีเพิกถอนใบอนุญาต ให�ยาเสพติดให�โทษท่ียึดไว�ตามวรรคหนึ่งตกเป-นของ
กระทรวงสาธารณสุข 

 
มาตรา ๕๖  เม่ือพ�นกําหนดการพักใช�ใบอนุญาต ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีคืนยาเสพติด

ให�โทษและใบอนุญาตท่ียึดไว�ตามวรรค ๕๕ ให�ผู�รับอนุญาต 
 

หมวด ๑๐ 
มาตรการควบคุมพิเศษ 

   
 

มาตรา ๕๗  ห�ามมิให�ผู�ใดเสพยาเสพติดให�โทษในประเภท ๑ หรือประเภท ๕ 
 
มาตรา ๕๘  ห�ามมิให�ผู�ใดเสพยาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ เว�นแต5การเสพนั้นเป-น

การเสพเพ่ือการรักษาโรคตามคําสั่งของผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู�ประกอบโรคศิลปะแผน
ป1จจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมท่ีได�รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๕๘/๑๓๐  ในกรณีจําเป-นและมีเหตุอันควรเชื่อได�ว5ามีบุคคลหรือกลุ5มบุคคลใด

เสพยาเสพติดให�โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ อันเป-นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในเคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือยานพาหนะ ให�พนักงานฝpายปกครอง หรือตํารวจ หรือพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ มีอํานาจตรวจ หรือทดสอบ หรือสั่งให�รับการตรวจหรือทดสอบว5า
บุคคลหรือกลุ5มบุคคลนั้นมียาเสพติดให�โทษดังกล5าวอยู5ในร5างกายหรือไม5 

พนักงานฝpายปกครอง หรือตํารวจ หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตําแหน5งใด ระดับใด หรือชั้นยศใดจะมีอํานาจหน�าท่ีตามท่ีได�กําหนดไว�ตามวรรคหนึ่งท้ังหมด หรือแต5
บางส5วน หรือจะต�องได�รับอนุมัติจากบุคคลใดก5อนดําเนินการ ให�เป-นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ

                                                 
๓๐ มาตรา ๕๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กําหนดด�วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยทําเอกสารมอบหมายให�ไว�ประจําตัวพนักงานฝpาย
ปกครอง หรือตํารวจ หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�ได�รับมอบหมายนั้น 

วิธีการตรวจหรือการทดสอบตามวรรคหนึ่งให�เป-นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ท้ังนี้ ในประกาศดังกล5าวอย5างน�อย
ต�องมีมาตรการเก่ียวกับการแสดงความบริสุทธิ์ของพนักงานฝpายปกครอง หรือตํารวจ หรือพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีในการปฏิบัติหน�าท่ี และมาตรการเก่ียวกับการห�ามเปcดเผยผลการตรวจหรือทดสอบแก5ผู�ท่ี
ไม5มีหน�าท่ีเก่ียวข�องในกรณีท่ีปรากฏผลเบ้ืองต�นเป-นท่ีสงสัยว5ามียาเสพติดให�โทษอยู5ในร5างกาย จนกว5า
จะได�มีการตรวจยืนยันผลเป-นท่ีแน5นอนแล�ว 

 
มาตรา ๕๙  ให�รัฐมนตรีกําหนดจํานวนยาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ ท่ีจะต�องใช�

ในทางการแพทยNและทางวิทยาศาสตรNท่ัวราชอาณาจักรประจําป. โดยให�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ไม5ช�ากว5าเดือนมกราคมของแต5ละป. และให�กําหนดจํานวนเพ่ิมเติมได�ในกรณีจําเป-นโดยให�ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเช5นกัน 

 
มาตรา ๖๐๓๑  ในกรณีท่ีผู�รับอนุญาตประสงคNท่ีจะจําหน5ายหรือมีไว�ในครอบครอง 

ซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ เกินปริมาณท่ีกําหนดไว�ตามมาตรา ๘ (๕) ให�ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
เป-นกรณีพิเศษ 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให�เป-นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ให�นําบทบัญญัติในมาตรา ๘ (๕) มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๖๑  ในกรณีท่ีผู�รับใบอนุญาตจําหน5ายหรือมีไว�ครอบครองซ่ึงยาเสพติดให�โทษ

ในประเภท ๒ ตายก5อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ให�ทายาทผู�ครอบครองหรือผู�จัดการมรดกแจ�งให�ผู�อนุญาต
ทราบภายในเก�าสิบวันนับแต5วันท่ีผู�รับอนุญาตตาย และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจยึดยาเสพติดให�
โทษท่ีผู�รับอนุญาตมีเหลือมาเก็บรักษาไว� ท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข ยาเสพติดให�โทษท่ียึดไว�นั้นให�กระทรวงสาธารณสุขจ5ายค5าตอบแทนตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๖๒  ให�ผู�รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๖ จัดให�มีการ

ทําบัญชีรับจ5ายยาเสพติดให�โทษและเสนอรายงานต5อเลขาธิการเป-นรายเดือนและรายป. บัญชีดังกล5าว
ให�เก็บรักษาไว�และพร�อมท่ีจะแสดงต5อพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ทุกเวลาในขณะเปcดทําการ  ท้ังนี้ ภายใน
ห�าป.นับแต5วันท่ีลงรายการครั้งสุดท�ายในบัญชี 

บัญชีรับจ5ายยาเสพติดให�โทษตามวรรคหนึ่ง ให�เป-นไปตามแบบท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 

                                                 
๓๑ มาตรา ๖๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๓  เม่ือได�จัดต้ังสถานพยาบาลสําหรับบําบัดรักษาผู�ติดยาเสพติดให�โทษ
ตามมาตรา ๘ (๗) แล�ว ให�รัฐมนตรีกําหนดระเบียบข�อบังคับเพ่ือควบคุมการบําบัดรักษา และระเบียบ
วินัยสําหรับสถานพยาบาลดังกล5าวด�วย 

 
หมวด ๑๑ 

การนําผ5านซ่ึงยาเสพติดให�โทษ 
   

 
มาตรา ๖๔  ในการนําผ5านซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ 

และประเภท ๕ ต�องมีใบอนุญาตของเจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจของประเทศท่ีส5งออกนั้นมาพร�อมกับ
ยาเสพติดให�โทษและต�องแสดงใบอนุญาตดังกล5าวต5อพนักงานศุลกากร กับต�องยินยอมให�พนักงาน
ศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติดให�โทษนั้นไว� 

ให�พนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติดให�โทษในประเภท ๑ ประเภท 
๒ ประเภท ๔ และประเภท ๕ นั้นไว�ในท่ีสมควรจนกว5าผู�ท่ีนําผ5านซ่ึงยาเสพติดให�โทษจะนํายาเสพติด
ให�โทษดังกล5าวออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีท่ีผู�นําผ5านซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ และ
ประเภท ๕ ไม5นํายาเสพติดให�โทษดังกล5าวออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับ
แต5วันนําเข�า ให�พนักงานศุลกากรรายงานให�เลขาธิการทราบ เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่งให�ผู�นําผ5าน
ซ่ึงยาเสพติดให�โทษนํายาเสพติดให�โทษดังกล5าวออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดหกสิบวันนับ
แต5วันท่ีออกคําสั่ง ในกรณีผู�ได�รับคําสั่งไม5ปฏิบัติตาม ให�ยาเสพติดให�โทษดังกล5าวตกเป-นของกระทรวง
สาธารณสุข 

 
หมวด ๑๑/๑ 
การอุทธรณN๓๒ 

   
 
มาตรา ๖๔/๑  ในกรณีท่ีผู�ได�รับคําสั่งของผู�อนุญาตตามมาตรา ๔๘/๒ ไม5เห็นด�วย

กับคําสั่งดังกล5าว ให�มีสิทธิอุทธรณNต5อคณะกรรมการได� 
 
มาตรา ๖๔/๒  การอุทธรณNตามมาตรา ๖๔/๑ ให�ยื่นต5อคณะกรรมการภายในสิบสี่

วันนับแต5วันท่ีผู�อุทธรณNได�รับทราบคําสั่งของผู�อนุญาต 
หลักเกณฑNและวิธีการยื่นอุทธรณN และวิธีพิจารณาอุทธรณN ให�เป-นไปตามท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง 
การอุทธรณNคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ย5อมไม5เป-นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของ

ผู�อนุญาต เว�นแต5คณะกรรมการจะสั่งเป-นอย5างอ่ืนเป-นการชั่วคราวก5อนการวินิจฉัยอุทธรณN 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให�เป-นท่ีสุด 

                                                 
๓๒ หมวด ๑๑/๑ การอุทธรณN มาตรา ๖๔/๑ และมาตรา ๖๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติ

ยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
หมวด ๑๒ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๕๓๓  ผู�ใดผลิต นําเข�า หรือส5งออกซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๑ อันเป-น

การฝpาฝPนมาตรา ๑๕ ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5สิบป.ถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต5หนึ่งล�านบาท
ถึงห�าล�านบาท 

ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป-นการกระทําเพ่ือจําหน5าย ต�องระวางโทษ
จําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต5หนึ่งล�านบาทถึงห�าล�านบาท หรือประหารชีวิต 

ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป-นการผลิตโดยการแบ5งบรรจุ หรือรวมบรรจุ 
ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5สี่ป.ถึงสิบห�าป. หรือปรับต้ังแต5แปดหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ�าการกระทําความผิดตามวรรคสาม เป-นการกระทําเพ่ือจําหน5าย ต�องระวางโทษ
จําคุกต้ังแต5สี่ป.ถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต5สี่แสนบาทถึงห�าล�านบาท 

 
มาตรา ๖๖๓๔  ผู�ใดจําหน5ายหรือมีไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน5ายซ่ึงยาเสพติดให�โทษ

ในประเภท ๑ โดยไม5ได�รับอนุญาตและมีปริมาณคํานวณเป-นสารบริสุทธิ์ หรือมีจํานวนหน5วยการใช� 
หรือมีน้ําหนักสุทธิไม5ถึงปริมาณท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5สี่ป.ถึง
สิบห�าป. หรือปรับต้ังแต5แปดหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ�ายาเสพติดให�โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคํานวณเป-นสารบริสุทธิ์ต้ังแต5ปริมาณท่ี
กําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แต5ไม5เกินยี่สิบกรัม ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5สี่ป.ถึงจําคุกตลอด
ชีวิตและปรับต้ังแต5สี่แสนบาทถึงห�าล�านบาท 

ถ�ายาเสพติดให�โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคํานวณเป-นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมข้ึน
ไปต�องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตและปรับต้ังแต5หนึ่งล�านบาทถึงห�าล�านบาท หรือประหารชีวิต 

 
มาตรา ๖๗๓๕  ผู�ใดมีไว�ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๑ โดยไม5ได�รับ

อนุญาตต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5หนึ่งป.ถึงสิบป. หรือปรับต้ังแต5สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๘๓๖  ผู�ใดผลิต นําเข�า หรือส5งออกซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ อันเป-น

การฝpาฝPนมาตรา ๑๖ ต�องระวางโทษจําคุกตั้งแต5หนึ่งป.ถึงสิบป. และปรับตั้งแต5หนึ่งแสนบาทถึง
หนึ่งล�านบาท 

ถ�ายาเสพติดให�โทษซ่ึงเป-นวัตถุแห5งการกระทําความผิดเป-นมอรNฟ.น ฝcdน หรือโคคาอีน 
ผู�นั้นต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5ยี่สิบป.ถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต5สองล�านบาทถึงห�าล�านบาท 
                                                 

๓๓ มาตรา ๖๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๔ มาตรา ๖๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๕ มาตรา ๖๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓๖ มาตรา ๖๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๖๙๓๗  ผู�ใดมีไว�ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ อันเป-นการ

ฝpาฝPนมาตรา ๑๗ ต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินห�าป. หรือปรับไม5เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ผู�ใดจําหน5าย หรือมีไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน5ายซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ 

อันเป-นการฝpาฝPนมาตรา ๑๗ ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5หนึ่งป.ถึงสิบป. หรือปรับต้ังแต5สองหม่ืนบาทถึง
สองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ�ายาเสพติดให�โทษซ่ึงเป-นวัตถุแห5งการกระทําความผิดตามวรรคสองเป-นมอรNฟ.น 
ฝcdน หรือโคคาอีน มีปริมาณคํานวณเป-นสารบริสุทธิ์ไม5ถึงหนึ่งร�อยกรัม ผู�นั้นต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5
สามป.ถึงยี่สิบป. หรือปรับต้ังแต5หกหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ แต5ถ�ามอรNฟ.น ฝcdน หรือ
โคคาอีนนั้นมีปริมาณคํานวณเป-นสารบริสุทธิ์ตั้งแต5หนึ่งร�อยกรัมข้ึนไป ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5ห�าป.
ถึงจําคุกตลอดชีวิตและปรับต้ังแต5ห�าแสนบาทถึงห�าล�านบาท 

ถ�าผู�ได�รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ กระทําการฝpาฝPนตามวรรคหนึ่ง วรรคสองหรือ
วรรคสาม ต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินห�าป. และปรับไม5เกินหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๗๐๓๘  ผู�ใดผลิตหรือนําเข�าซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ อันเป-นการฝpาฝPน

มาตรา ๒๐ ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5หนึ่งป.ถึงสามป. และปรับต้ังแต5หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 
 
มาตรา ๗๑๓๙  ผู�ใดจําหน5าย มีไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน5าย หรือส5งออกซ่ึง

ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ อันเป-นการฝpาฝPนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง โดยมีจํานวนยาเสพติดให�โทษ
ไม5เกินท่ีกําหนดตามมาตรา ๒๐ วรรคสี่ ต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินหนึ่งป. หรือปรับไม5เกินสองหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ�ามียาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ เกินจํานวนตามมาตรา ๒๐ 
วรรคสี่ ต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินสองป. และปรับไม5เกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๗๒๔๐  ผู�ใดนําเข�าหรือส5งออกซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ อันเป-นการ

ฝpาฝPนมาตรา ๒๒ ต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินหนึ่งป. และปรับไม5เกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๗๓๔๑  ผู�ใดผลิต นําเข�า ส5งออก จําหน5าย หรือมีไว�ในครอบครองเพ่ือ

จําหน5ายซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ อันเป-นการฝpาฝPนมาตรา ๒๖ ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5
หนึ่งป.ถึงสิบป.และปรับต้ังแต5สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ�ามียาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ ตั้งแต5สิบกิโลกรัมขึ้นไป 
ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5หนึ่งป.ถึงสิบห�าป.และปรับต้ังแต5หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล�านห�าแสนบาท 

 

                                                 
๓๗ มาตรา ๖๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๘ มาตรา ๗๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๙ มาตรา ๗๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๐ มาตรา ๗๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๑ มาตรา ๗๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗๔๔๒  ผู�ใดมีไว�ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ อันเป-นการ
ฝpาฝPนมาตรา ๒๖ ต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินห�าป. หรือปรับไม5เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๕๔๓  ผู�ใดผลิต นําเข�า หรือส5งออกซึ่งยาเสพติดให�โทษในประเภท ๕ 

อันเป-นการฝpาฝPนมาตรา ๒๖ ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5สองป.ถึงสิบห�าป. และปรับต้ังแต5สองแสนบาท
ถึงหนึ่งล�านห�าแสนบาท 

ถ�ายาเสพติดให�โทษซ่ึงเป-นวัตถุแห5งการกระทําความผิดดังกล5าวมานั้นเป-นพืช
กระท5อม ผู�นั้นต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินสองป. และปรับไม5เกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๗๖๔๔  ผู�ใดมีไว�ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๕ อันเป-นการ

ฝpาฝPนมาตรา ๒๖ ต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินห�าป. หรือปรับไม5เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ถ�ายาเสพติดให�โทษซ่ึงเป-นวัตถุแห5งการกระทําความผิดดังกล5าวมาในวรรคหนึ่งนั้น

เป-นพืชกระท5อม ผู�นั้นต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินหนึ่งป. หรือปรับไม5เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๖/๑๔๕  ผู�ใดจําหน5ายหรือมีไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน5ายซ่ึงยาเสพติดให�

โทษในประเภท ๕ อันเป-นการฝpาฝPนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง โดยมีจาํนวนยาเสพติดให�โทษไม5ถึงสิบ
กิโลกรัม ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5สองป.ถึงสิบป. หรือปรับต้ังแต5สี่หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ�ามียาเสพติดให�โทษในประเภท ๕ ตั้งแต5สิบกิโลกรัมขึ้นไป 
ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5สองป.ถึงสิบห�าป. และปรับต้ังแต5สองแสนบาทถึงหนึ่งล�านห�าแสนบาท 

ถ�ายาเสพติดให�โทษซ่ึงเป-นวัตถุแห5งการกระทําความผิดดังกล5าวมาในวรรคหนึ่งนั้น
เป-นพืชกระท5อม ผู�นั้นต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินสองป. หรือปรับไม5เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ�ายาเสพติดให�โทษซ่ึงเป-นวัตถุแห5งการกระทําความผิดดังกล5าวมาในวรรคสองนั้น
เป-นพืชกระท5อม ผู�นั้นต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินสองป. และปรับไม5เกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๗๗๔๖  ผู�รับอนุญาตผู�ใดฝpาฝPนมาตรา ๒๗ ต�องระวางโทษปรับไม5เกินสอง

หม่ืนบาท 
 
มาตรา ๗๘๔๗  ผู �รับอนุญาตผู�ใดฝpาฝPนมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ 

ต�องระวางโทษปรับไม5เกินสี่หม่ืนบาท 
 

                                                 
๔๒ มาตรา ๗๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๓ มาตรา ๗๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๔ มาตรา ๗๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๕ มาตรา ๗๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๖ มาตรา ๗๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๗ มาตรา ๗๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗๙๔๘  ผู �รับอนุญาตผู�ใดฝpาฝPนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ 
ต�องระวางโทษปรับไม5เกินหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๘๐๔๙  ผู�รับอนุญาตผู�ใดไม5ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ต�องระวางโทษ

ปรับไม5เกินสองหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๘๑๕๐  เภสัชกรผู�มีหน�าท่ีควบคุมผู�ใดไม5ปฏิบัติการให�เป-นไปตามมาตรา ๓๖ 

มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ต�องระวางโทษปรับไม5เกินสองหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๘๒๕๑  ผู�ใดผลิต นําเข�า หรือส5งออกซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ปลอม 

อันเป-นการฝpาฝPนมาตรา ๓๙ (๑) ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5สามป.ถึงยี่สิบป. และปรับต้ังแต5สามแสน
บาทถึงสองล�านบาท 

 
มาตรา ๘๓๕๒  ผู�ใดจําหน5ายซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ปลอม อันเป-นการฝpาฝPน

มาตรา ๓๙ (๑) ต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินห�าป. และปรับไม5เกินห�าแสนบาท 
 
มาตรา ๘๔๕๓  ผู�ใดผลิต นําเข�า หรือส5งออกซึ่งยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ 

ผิดมาตรฐานหรือยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ เสื่อมคุณภาพ อันเป-นการฝpาฝPนมาตรา ๓๙ (๒) หรือ (๓) 
ต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินสามป. หรือปรับไม5เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๕๕๔  ผู�ใดจําหน5ายซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ผิดมาตรฐานหรือ

ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ เสื่อมคุณภาพ อันเป-นการฝpาฝPนมาตรา ๓๙ (๒) หรือ (๓) ต�องระวาง
โทษจําคุกไม5เกินหนึ่งป. หรือปรับไม5เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๖๕๕  ผู�ใดผลิต นําเข�า หรือส5งออกซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ท่ีต�อง

ข้ึนทะเบียนตํารับยาแต5มิได�ข้ึนทะเบียนตํารับยา หรือยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ท่ีรัฐมนตรีสั่งเพิกถอน
ทะเบียนตํารับยา อันเป-นการฝpาฝPนมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินห�าป. และ
ปรับไม5เกินห�าแสนบาท 

 

                                                 
๔๘ มาตรา ๗๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๙ มาตรา ๘๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๐ มาตรา ๘๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๑ มาตรา ๘๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๒ มาตรา ๘๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๓ มาตรา ๘๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๔ มาตรา ๘๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๕ มาตรา ๘๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘๗๕๖  ผู�ใดจําหน5ายยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ท่ีต�องข้ึนทะเบียนตํารับ
ยาแต5มิได�ข้ึนทะเบียนตํารับยา หรือยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ท่ีรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน
ตํารับยาอันเป-นการฝpาฝPนมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินสามป. และปรับไม5เกิน
สามแสนบาท 

 
มาตรา ๘๘๕๗  ผู �ใดแก�ไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ 

อันเป-นการฝpาฝPนมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินหนึ่งป. หรือปรับไม5เกินสองหม่ืน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๙๕๘  ผู� ใดฝpาฝPนมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๘/๑ หรือไม5ปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๘/๑ หรือไม5ปฏิบัติตามคําสั่งของผู�อนุญาตตาม
มาตรา ๔๘/๒ ต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินสองป. หรือปรับต้ังแต5สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๙/๑๕๙  ถ�าการกระทําตามมาตรา ๘๙ เป-นการกระทําของเจ�าของสื่อ

โฆษณา หรือผู�ประกอบกิจการโฆษณา ผู�กระทําต�องระวางโทษเพียงก่ึงหนึ่งของโทษท่ีบัญญัติไว�สําหรับ
ความผิดนั้น 

 
มาตรา ๘๙/๒๖๐  ถ�าการกระทําความผิดตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๘๙/๑ เป-น

ความผิดต5อเนื่อง ผู�กระทําต�องระวางโทษปรับวันละไม5เกินห�าพันบาท หรือไม5เกินสองเท5าของ
ค5าใช�จ5ายท่ีใช�สําหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาท่ียังฝpาฝPนหรือไม5ปฏิบัติตาม 

 
มาตรา ๙๐๖๑  ผู�ใดไม5อํานวยความสะดวกตามสมควรแก5พนักงานเจ�าหน�าท่ีซ่ึง

ปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรา ๔๙ หรือขัดขวางการปฏิบัติหน�าท่ีของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๕๕ 
ต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินหกเดือน หรือปรับไม5เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙๑๖๒  ผู�ใดเสพยาเสพติดให�โทษในประเภท ๑ อันเป-นการฝpาฝPนมาตรา ๕๗ 

หรือยาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ อันเป-นการฝpาฝPนมาตรา ๕๘ ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5หกเดือน
ถึงสามป. หรือปรับต้ังแต5หนึ่งหม่ืนบาทถึงหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

                                                 
๕๖ มาตรา ๘๗ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๗ มาตรา ๘๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๘ มาตรา ๘๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๙ มาตรา ๘๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๐ มาตรา ๘๙/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๑ มาตรา ๙๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๒ มาตรา ๙๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๙๒๖๓  ผู�ใดเสพยาเสพติดให�โทษในประเภท ๕ อันเป-นการฝpาฝPนมาตรา ๕๗ 
ต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินหนึ่งป. หรือปรับไม5เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ�ายาเสพติดให�โทษซ่ึงเป-นวัตถุแห5งการกระทําความผิดดังกล5าวมานั้นเป-นพืช
กระท5อม ผู�นั้นต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม5เกินสองพันบาท 

 
มาตรา ๙๒/๑๖๔  ผู�ใดไม5ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานฝpายปกครอง หรือตํารวจ 

หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีซ่ึงสั่งตามมาตรา ๕๘/๑ ต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินหกเดือน หรือปรับไม5เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท 
 

มาตรา ๙๓๖๕  ผู�ใดใช�อุบายหลอกลวง ขู5เข็ญ ใช�กําลังประทุษร�าย ใช�อํานาจครอบงํา
ผิดคลองธรรม หรือใช�วิธีข5มขืนใจด�วยประการอ่ืนใด ให�ผู�อ่ืนเสพยาเสพติดให�โทษ ต�องระวางโทษ
จําคุกต้ังแต5หนึ่งป.ถึงสิบป. และปรับต้ังแต5หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล�านบาท 

ถ�าได�กระทําโดยมีอาวุธ หรือโดยร5วมกระทําความผิดด�วยกันต้ังแต5สองคนข้ึนไป 
ผู�กระทําต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5สองป.ถึงสิบห�าป. และปรับต้ังแต5สองแสนบาทถึงหนึ่งล�านห�าแสนบาท 

ถ�าการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป-นการกระทําต5อหญิงหรือต5อบุคคลซ่ึง
ยังไม5บรรลุนิติภาวะ หรือเป-นการกระทําเพ่ือจูงใจให�ผู�อ่ืนกระทําผิดทางอาญา หรือเพ่ือประโยชนNแก5
ตนเองหรือผู�อ่ืนในการกระทําความผิดทางอาญา ผู�กระทําต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5สามป.ถึงจําคุก
ตลอดชีวิต และปรับต้ังแต5สามแสนบาทถึงห�าล�านบาท 

ถ�ายาเสพติดให�โทษซ่ึงเป-นวัตถุแห5งการกระทําความผิดตามวรรคสามเป-นมอรNฟ.น
หรือโคคาอีน ผู�กระทําต�องระวางโทษเพ่ิมข้ึนอีกก่ึงหนึ่ง และถ�าเป-นการกระทําต5อหญิงหรือต5อบุคคล
ซ่ึงยังไม5บรรลุนิติภาวะ ผู�กระทําต�องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต5หนึ่งล�านบาทถึงห�าล�านบาท 

ถ�ายาเสพติดให�โทษซ่ึงเป-นวัตถุแห5งการกระทําความผิดตามวรรคสามเป-นเฮโรอีน 
ผู�กระทําต�องระวางโทษเป-นสองเท5า และถ�าเป-นการกระทําต5อหญิงหรือต5อบุคคลซ่ึงยังไม5บรรลุนิติ
ภาวะ ผู�กระทําต�องระวางโทษประหารชีวิต 

 
มาตรา ๙๓/๑๖๖  ผู�ใดยุยงส5งเสริมให�ผู�อ่ืนเสพยาเสพติดให�โทษในประเภท ๑ หรือ

ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ โดยฝpาฝPนบทบัญญัติแห5งพระราชบัญญัตินี้ ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5
หนึ่งป.ถึงห�าป. หรือปรับต้ังแต5สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ�าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป-นการยุยงส5งเสริมให�ผู�อ่ืนเสพยาเสพติดให�โทษใน
ประเภท ๕ ต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินหนึ่งป. หรือปรับไม5เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๙๓/๒๖๗  ผู�ใดใช�อุบายหลอกลวง ขู5เข็ญ ใช�กําลังประทุษร�าย ใช�อํานาจ

ครอบงําผิดคลองธรรม หรือใช�วิธีข5มขืนใจด�วยประการอ่ืนใดให�ผู�อ่ืนกระทําความผิดฐานผลิต นําเข�า 

                                                 
๖๓ มาตรา ๙๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๔ มาตรา ๙๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๕ มาตรา ๙๓ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๖ มาตรา ๙๓/๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๗ มาตรา ๙๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ส5งออก จําหน5าย ครอบครองเพ่ือจําหน5าย หรือครอบครองซ่ึงยาเสพติดให�โทษ ต�องระวางโทษเป-น
สองเท5าของโทษท่ีกฎหมายบัญญัติไว�สําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๙๔๖๘  ผู�ใดเสพยาเสพติดให�โทษ เสพและมีไว�ในครอบครอง เสพและมีไว�ใน

ครอบครองเพ่ือจําหน5าย หรือเสพและจําหน5ายซ่ึงยาเสพติดให�โทษตามลักษณะ ชนิด ประเภท และ
ปริมาณท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และได�สมัครใจขอเข�ารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลก5อน
ความผิดจะปรากฏต5อพนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือพนักงานฝpายปกครองหรือตํารวจอีกท้ังได�ปฏิบัติ
ครบถ�วนตามระเบียบข�อบังคับเพ่ือควบคุมการบําบัดรักษา และระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาล
ดังกล5าว จนได�รับการรับรองเป-นหนังสือจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีท่ีรัฐมนตรีกําหนดแล�ว ให�พ�นจาก
ความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว� แต5ท้ังนี้ไม5รวมถึงกรณีความผิดท่ีได�กระทําไปภายหลังการสมัครใจ
เข�ารับการบําบัดรักษา 

การรับเข�าบําบัดรักษาในสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งให�เป-นไปตามหลักเกณฑN และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๙๔/๑๖๙  ผู�ใดทําการบําบัดรักษาผู�ติดยาเสพติดให�โทษเป-นปกติธุระโดยใช�ยา

ตามกฎหมายว5าด�วยยา วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว5าด�วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต5อจิตและประสาท หรือ
ยาเสพติดให�โทษตามกฎหมายว5าด�วยยาเสพติดให�โทษ หรือกระทําการบําบัดรักษาผู�ติดยาเสพติดให�
โทษไม5ว5าโดยวิธีอ่ืนใด ซ่ึงมิได�กระทําในสถานพยาบาลตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินี้ ไม5ว5าจะ
ได�รับประโยชนNตอบแทนหรือไม5 ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต5หกเดือนถึงสามป. และปรับต้ังแต5ห�าหม่ืนบาท
ถึงสามแสนบาท 

 
มาตรา ๙๕๗๐  ทายาท ผู�ครอบครอง หรือผู�จัดการมรดกผู�ใดฝpาฝPนมาตรา ๖๑ ต�อง

ระวางโทษปรับไม5เกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๙๖๗๑  ผู�รับอนุญาตผู�ใดไม5ปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ต�องระวางโทษ

ปรับไม5เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๙๗  ผู�ใดต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�ลงโทษจําคุกสําหรับความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ ถ�ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหว5างท่ียังต�องรับโทษอยู5หรือ
ภายในเวลาห�าป.นับแต5วันพ�นโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจําคุก ให�เพ่ิมโทษท่ีจะลงแก5
ผู�นั้นอีกก่ึงหนึ่งของโทษท่ีศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง 

 
มาตรา ๙๘  ผู�ใดต�องโทษตามมาตรา ๙๑ หรือมาตรา ๙๒ เป-นครั้งท่ีสามเม่ือพ�นโทษ

แล�ว ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีโดยคําสั่งรัฐมนตรีนําไปควบคุมไว� ณ สถานพยาบาลท่ีรัฐมนตรีประกาศ
                                                 

๖๘ มาตรา ๙๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖๙ มาตรา ๙๔/๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๐ มาตรา ๙๕ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๑ มาตรา ๙๖ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

จัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะ และให�ทําการบําบัดรักษาจนกว5าจะได�รับการรับรองเป-นหนังสือจากพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีท่ีรัฐมนตรีกําหนดว5าเป-นผู�ได�รับการบําบัดรักษาครบถ�วนตามระเบียบข�อบังคับเพ่ือควบคุม
การบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลดังกล5าวแล�ว 
 

มาตรา ๙๙๗๒  ผู�ใดหลบหนีไปในระหว5างท่ีถูกควบคุมไว� ณ สถานพยาบาลตาม
มาตรา ๙๘ ต�องระวางโทษจําคุกไม5เกินหนึ่งป. หรือปรับไม5เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๐๗๓  กรรมการหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ

ข�าราชการหรือพนักงานองคNการหรือหน5วยงานของรัฐผู�ใดผลิต นําเข�า ส5งออก จําหน5าย หรือมีไว�ใน
ครอบครองเพ่ือจําหน5ายซ่ึงยาเสพติดให�โทษ หรือสนับสนุนในการกระทําดังกล5าว อันเป-นการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต�องระวางโทษเป-นสามเท5าของโทษท่ีกําหนดไว�สําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๑๐๐/๑๗๔  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษจําคุกและปรับ ให�ศาล

ลงโทษจําคุกและปรับด�วยเสมอ โดยคํานึงถึงการลงโทษในทางทรัพยNสินเพ่ือปnองปรามการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดให�โทษ 

ถ�าศาลเห็นว5าการกระทําความผิดของผู�ใดเม่ือได�พิเคราะหNถึงความร�ายแรงของการ
กระทําความผิด ฐานะของผู�กระทําความผิดและพฤติการณNท่ีเก่ียวข�องประกอบแล�ว กรณีมีเหตุอันสมควร
เป-นการเฉพาะราย ศาลจะลงโทษปรับน�อยกว5าอัตราโทษข้ันตํ่าท่ีกําหนดไว�สําหรับความผิดนั้นก็ได� 

 
มาตรา ๑๐๐/๒๗๕  ถ�าศาลเห็นว5าผู�กระทําความผิดผู�ใดได�ให�ข�อมูลท่ีสําคัญและเป-น

ประโยชนNอย5างยิ่งในการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดให�โทษต5อพนักงานฝpาย
ปกครอง หรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผู�นั้นน�อยกว5าอัตราโทษข้ันตํ่าท่ีกําหนดไว�
สําหรับความผิดนั้นก็ได� 

 
มาตรา ๑๐๑๗๖  ในกรณีท่ีมีการยึดยาเสพติดให�โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือ

ประเภท ๓ ตามมาตรา ๔๙ (๒) หรือตามกฎหมายอ่ืนและไม5มีการฟnองคดีต5อศาล ถ�าไม5มีผู�ใดมาอ�างว5า
เป-นเจ�าของภายในกําหนดหกเดือนนับแต5วันท่ียึด ให�ยาเสพติดให�โทษนั้นตกเป-นของกระทรวง
สาธารณสุข 
 

มาตรา ๑๐๑ ทวิ๗๗  ในกรณีท่ีมีการยึดยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ หรือประเภท ๕ 
ตามมาตรา ๔๙ (๒) หรือตามกฎหมายอ่ืน ไม5ว5าจะมีการฟnองคดีต5อศาลหรือไม5ก็ตาม เม่ือได�มีการ
ตรวจพิสูจนNชนิดและปริมาณแล�วว5าเป-นยาเสพติดให�โทษในประเภทดังกล5าว โดยบันทึกรายงานการ

                                                 
๗๒ มาตรา ๙๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๓ มาตรา ๑๐๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๔ มาตรา ๑๐๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๗๕ มาตรา ๑๐๐/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๗๖ มาตรา ๑๐๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๗๗ มาตรา ๑๐๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ตรวจพิสูจนNไว� ให�กระทรวงสาธารณสุขหรือผู�ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใช�
ประโยชนNได�ตามระเบียบท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
 

มาตรา ๑๐๒  บรรดายาเสพติดให�โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ หรือ
ประเภท ๕ เครื่องมือ เครื่องใช� ยานพาหนะหรือวัตถุอ่ืนซ่ึงบุคคลได�ใช�ในการกระทําความผิดเก่ียวกับ
ยาเสพติดให�โทษอันเป-นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให�ริบเสียท้ังสิ้น 

 
มาตรา ๑๐๒ ทวิ๗๘  ในกรณีท่ีมีการฟnองคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดให�โทษใน

ประเภท ๑ หรือในประเภท ๒ ต5อศาล และไม5ได�มีการโต�แย�งเรื่องประเภท จํานวน หรือน้ําหนักของ
ยาเสพติดให�โทษ ถ�าศาลชั้นต�นมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งให�ริบยาเสพติดให�โทษดังกล5าวตามมาตรา 
๑๐๒ หรือตามกฎหมายอ่ืน และไม5มีคําเสนอว5าผู�เป-นเจ�าของแท�จริงไม5ได�รู�เห็นเป-นใจด�วยในการ
กระทําความผิดภายในกําหนดสามสิบวันนับแต5วันท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให�ริบยาเสพติดให�
โทษนั้น ให�กระทรวงสาธารณสุขหรือผู� ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใช�
ประโยชนNได�ตามระเบียบท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๑๐๓  ในขณะท่ียังไม5มีประกาศระบุชื่อยาเสพติดให�โทษตามมาตรา ๘ (๑) 

แห5งพระราชบัญญัตินี้ ให� 
(๑) เฮโรอีน หรือเกลือของเฮโรอีน ตามท่ีบัญญัติไว� ในมาตรา ๔ ทวิ  แห5ง

พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ เป-นยาเสพติดให�โทษในประเภท ๑ 

(๒) ยาเสพติดให�โทษท่ีมีชื่อในบัญชีท�ายกฎกระทรวง และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ดังต5อไปนี้ เป-นยาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ 

(ก) ตามบัญชีท�ายกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ 

(ข) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดรายชื่อยาเสพติดให�โทษ
เพ่ิมเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ ฉบับลงวันท่ี ๔ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ฉบับลงวันท่ี ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ฉบับลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 
ฉบับลงวันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ฉบับลงวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ และฉบับลงวันท่ี ๒๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 

(๓) อาเซติคแอนไฮไดรดN (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรดN (Acetyl Chloride) 
เป-นยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ 

(๔) กัญชา ตามพระราชบัญญัติกัญชา พุทธศักราช ๒๔๗๗ และพืชกระท5อมตาม
พระราชบัญญัติพืชกระท5อม พุทธศักราช ๒๔๘๖ เป-นยาเสพติดให�โทษในประเภท ๕ 

                                                 
๗๘ มาตรา ๑๐๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๐๔  ให�ยายกเว�นตามกฎหมายว5าด�วยยาเสพติดให�โทษซ่ึงใช�อยู5ก5อนวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ เป-นยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ให�ผู�ได�รับอนุญาตผลิต ขาย หรือนําเข�าซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ดังกล5าว

ในวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายว5าด�วยยา ยื่นคําขอรับใบอนุญาตผลิต จําหน5าย หรือนําเข�าซ่ึงยาเสพติดให�
โทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๒๐ และในกรณีผู�ผลิตหรือผู�นําเข�า ให�ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนตํารับ
ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๔๓ ภายในกําหนดเวลาหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต5วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ และเม่ือได�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตและคําขอข้ึนทะเบียนตํารับยาดังกล5าวแล�ว 
ให�ผู�ยื่นคําขอดําเนินกิจการไปพลางก5อนได� แต5ถ�าผู�อนุญาตมีคําสั่งเป-นหนังสือไม5ออกใบอนุญาตให� 
หรือผู�นั้นไม5มายื่นคําขอรับใบอนุญาตผลิต จําหน5าย หรือนําเข�า และขอข้ึนทะเบียนตํารับยาภายใน
กําหนดเวลาดังกล5าว ให�เป-นอันหมดสิทธิตามมาตรานี้นับแต5วันท่ีทราบคําสั่ง หรือวันท่ีพ�นกําหนดหนึ่ง
ร�อยแปดสิบวันนับแต5วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ แล�วแต5กรณี และให�นําความในมาตรา ๕๕ มาใช�
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๕  ให�ผู�ได�รับใบอนุญาตนํายายกเว�นเข�าในราชอาณาจักร ตามแบบ ย.ส. ๙ 

ท�ายกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ พุทธศักราช ๒๔๖๕ 
ตามท่ีได�แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ นํายา
ยกเว�นเข�าในราชอาณาจักรได�ตามใบอนุญาตดังกล5าว แต5ต�องปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๔ ด�วย 

 
มาตรา ๑๐๖  ผู�ท่ีได�รับใบอนุญาตให�ซ้ือ มี และจ5ายยาเสพติดให�โทษ หรือใบอนุญาต

พิเศษให�ซ้ือ มี และจ5ายยาเสพติดให�โทษเพ่ิมข้ึนกว5าจํานวนท่ีกําหนดไว� ตามความในกฎหมายว5าด�วย
ยาเสพติดให�โทษซ่ึงใช�อยู5ก5อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�คงมียาเสพติดให�โทษไว�ในครอบครอง
ดําเนินกิจการต5อไปได�จนกว5าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ และถ�าประสงคNจะดําเนินกิจการต5อไป ให�ยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ก5อนใบอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุ แต5ถ�าผู�อนุญาตมีคําสั่งเป-น
หนังสือไม5ออกใบอนุญาตให� ผู�นั้นไม5มีสิทธิดําเนินกิจการนับแต5วันท่ีทราบคําสั่งเป-นต�นไป และให�นํา
ความในมาตรา ๕๕ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
ส.  โหตระกิตยN 

รองนายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อัตราค5าธรรมเนียม๗๙ 
   

 
(๑) ใบอนุญาตให�ผลิตซ่ึงยาเสพติดให�โทษ 

ในประเภท ๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตให�นําเข�าซ่ึงยาเสพติดให�โทษ 

ในประเภท ๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตให�ส5งออกซ่ึงยาเสพติดให�โทษ 

ในประเภท ๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตจําหน5ายยาเสพติดให�โทษ 

ในประเภท ๒ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตมีไว�ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให�โทษ 

ในประเภท ๒ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๖) ใบอนุญาตจําหน5ายยาเสพติดให�โทษ 

ในประเภท ๓ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๗) ใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให�โทษ 

ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท 
(๘) ใบอนุญาตนําเข�าซ่ึงยาเสพติดให�โทษ 

ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท 
(๙) ใบอนุญาตส5งออกซ่ึงยาเสพติดให�โทษ 

ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๑๐) ใบอนุญาตมีไว�ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให�โทษ 

ในประเภท ๔ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๑๑) ใบอนุญาตนําเข�าหรือส5งออกแต5ละครั้งซ่ึงยาเสพติดให�โทษ 

ในประเภท ๓ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๑๒) ใบอนุญาตจําหน5ายหรือมีไว�ในครอบครอง 

ซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๒ เกินปริมาณ 
ท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๖๐ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

(๑๓) ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดให�โทษ 
ในประเภท ๓ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๑๔) ใบอนุญาตโฆษณาเพ่ือการค�าซ่ึงยาเสพติดให�โทษ 
ตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๘/๑ ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๑๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๑๖) ใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับ 

ยาเสพติดให�โทษประเภท ๓ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๑๗) การอนุญาตให�แก�ไขรายการทะเบียน 

                                                 
๗๙ อัตราค5าธรรมเนียม แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ตามมาตรา ๔๔ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๘) การต5ออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญ 

การข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดให�โทษ  ครั้งละเท5ากับค5าธรรมเนียม 
  สําหรับใบอนุญาตหรือ 
  ใบสําคัญนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว5าด�วยยาเสพติด
ให�โทษท่ีใช�บังคับอยู5ในป1จจุบันได�ใช�บังคับมานานแล�วและมีบทบัญญัติท่ีไม5เหมาะสมกับกาลสมัย 
สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล5าวเพ่ือให�การปราบปรามและควบคุมยาเสพติดให�โทษเป-นไปโดยมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและเพ่ือให�สอดคล�องกับอนุสัญญาระหว5างประเทศว5าด�วยยาเสพติดให�โทษซ่ึง
ประเทศไทยเป-นภาคีสมาชิกอยู5  จึงจําเป-นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘๘๐ 
 

มาตรา ๓  ให�ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติฝcdน พุทธศักราช ๒๔๗๒ 
(๒) พระราชบัญญัติฝcdน พ.ศ. ๒๔๗๒ แก�ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
(๓) พระราชบัญญัติฝcdนแก�ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๔) พระราชบัญญัติฝcdน (ฉบับท่ี ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๕) พระราชบัญญัติฝcdน (ฉบับท่ี ๕) พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๖) พระราชบัญญัติฝcdน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
(๗) พระราชบัญญัติฝcdน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๘) พระราชบัญญัติฝcdน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 
มาตรา ๑๐  ในขณะท่ีไม5มีประกาศให�ฝcdน มูลฝcdน หรือพันธุNฝcdน เป-นยาเสพติดให�โทษ

ประเภทใดตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ (๑) ให�ฝcdนหรือมูลฝcdนตามกฎหมายว5าด�วยฝcdนเป-นยาเสพติด
ให�โทษประเภท ๒ และพันธุNฝcdนตามกฎหมายว5าด�วยฝcdนเป-นยาเสพติดให�โทษในประเภท ๕ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
๓๗ ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๐๑ ประกาศยกเลิกการเสพฝcdนและการจําหน5ายฝcdนท่ัวราชอาณาจักร 
กฎหมายฝcdนจึงยังคงใช�บังคับแต5เฉพาะเรื่องฐานความผิด และบทกําหนดโทษเท5านั้น  ฉะนั้น จึงเห็นสมควร
ยกเลิกพระราชบัญญัติฝcdน พุทธศักราช ๒๔๗๒ และฉบับแก�ไขเพิ่มเติมทั้งหมด โดยกําหนดให�ฝcdน
เป-นยาเสพติดให�โทษตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากนี้ ยาเสพติดให�โทษประเภทพืชกระท5อมเป-น
ยาเสพติดให�โทษท่ีมีอันตรายน�อยกว5ายาเสพติดให�โทษประเภทกัญชา จึงเห็นควรกําหนดบทลงโทษ
ของยาเสพติดให�โทษประเภทพืชกระท5อมให� ตํ่าลง เพ่ือความเหมาะสม  จึงจําเป-นต�องตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐๘๑ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให�โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มิได�นิยามคําว5า “เสพ” ให�แตกต5างจากคําว5า “ติดยาเสพติดให�โทษ” และมิได�
นิยามคําว5า “บําบัดรักษา” ไว� ซ่ึงทําให�มีป1ญหาในทางปฏิบัติ และบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
                                                 

๘๐ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๐๒/ตอนท่ี ๑๕๔/ฉบับพิเศษ หน�า ๓๑/๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๘ 
๘๑ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๐๔/ตอนท่ี ๒๖๙/ฉบับพิเศษ หน�า ๔๙/๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ความหมายและการจําหน5ายยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ และการยึดยาเสพติดให�โทษในประเภท
ต5าง ๆ ยังไม5เหมาะสมกับทางปฏิบัติในป1จจุบัน ตลอดจนยังไม5มีบทกําหนดโทษสําหรับผู�ท่ียุยงส5งเสริม
หรือกระทําด�วยประการใด ๆ อันเป-นการช5วยเหลือหรือให�ความสะดวกในการท่ีผู�อ่ืนเสพยาเสพติดให�
โทษโดยฝpาฝPนบทบัญญัติแห5งพระราชบัญญัตินี้ และไม5มีบทกําหนดโทษสําหรับผู�ท่ีบําบัดรักษาผู�ติด
ยาเสพติดให�โทษเป-นปกติธุระโดยมิได�กระทําในสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัตินี้ สมควรแก�ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยนิยามถ�อยคําดังกล5าวให�ชัดเจน และแก�ไข
บทบัญญัติเก่ียวกับความหมายและการจําหน5ายยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ และการยึดยาเสพติด
ให�โทษให�เหมาะสมและตรงกับทางปฏิบัติยิ่งข้ึนตลอดจนเพ่ิมบทกําหนดโทษสําหรับกรณีเช5นว5านั้น 
และสมควรปรับปรุงอัตราค5าธรรมเนียมท�ายพระราชบัญญัติฯ ด�วยเพ่ือให�สามารถเรียกเก็บ
ค5าธรรมเนียมใบอนุญาตจําหน5ายยาเสพติดให�โทษในประเภท ๓ และใบอนุญาตมีไว�ในครอบครอง
ซ่ึงยาเสพติดให�โทษในประเภท ๔ ได�  จึงจําเป-นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓๘๒ 

 
มาตรา ๔  บรรดาคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๑ หรือใน

ประเภท ๒ ท่ีไม5ได�มีการโต�แย�งเรื่องประเภท จํานวน หรือน้ําหนักของยาเสพติดให�โทษ ถ�าศาลชั้นต�น
ได�มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให�ริบยาเสพติดให�โทษดังกล5าวตามมาตรา ๑๐๒ หรือตามกฎหมายอ่ืน ก5อน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับและไม5มีคําเสนอว5าผู�เป-นเจ�าของแท�จริงไม5ได�รู�เห็นเป-นใจด�วยในการ
กระทําความผิดภายในกําหนดสามสิบวันนับแต5วันท่ีศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให�ริบยาเสพติดให�
โทษนั้น ให�กระทรวงสาธารณสุขหรือผู� ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใช�
ประโยชนNได�ตามระเบียบท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในป1จจุบันคดียาเสพติดให�
โทษมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกป. และการพิจารณาคดีต�องใช�เวลานานกว5าคดีจะถึงท่ีสุด ในระหว5างนั้นศาล
ชั้นต�นมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให�ริบของกลางยาเสพติดให�โทษตามมาตรา ๑๐๒ แห5งพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให�โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือตามกฎหมายอ่ืน พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ยังไม5มีบทบัญญัติให�กระทรวงสาธารณสุข หรือผู�ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายมีอํานาจทําลาย
หรือนําของกลางยาเสพติดให�โทษไปใช�ประโยชนNได� ส5งผลให�รัฐต�องสิ้นเปลืองงบประมาณเป-นจํานวน
มากในแต5ละป. เพ่ือการเก็บรักษาและดูแลของกลางยาเสพติดให�โทษไม5ให�สูญหาย  ดังนั้น เพ่ือเป-น
การประหยัดงบประมาณ สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือให�
กระทรวงสาธารณสุขหรือผู�ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายมีอํานาจทําลายยาเสพติดให�โทษท่ีศาล
ชั้นต�นมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งให�ริบหรือนํายาเสพติดให�โทษดังกล5าวไปใช�ประโยชนNได�  จึงจําเป-นต�อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕๘๓ 

 
                                                 

๘๒ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๑๑ ก/หน�า ๓๕/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
๘๓ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๙๖ ก/หน�า ๘/๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๘  ในระหว5างท่ียังมิได�มีกฎกระทรวงหรือประกาศตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
มาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๒๐ วรรคสี่ มาตรา ๔๘ วรรคสาม มาตรา ๔๘/๑ วรรคสอง และมาตรา 
๖๐ วรรคสอง ให�รัฐมนตรีหรือผู�อนุญาต แล�วแต5กรณี พิจารณาอนุญาตได�ตามท่ีเห็นสมควร 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสภาพป1ญหาเก่ียวกับ
ยาเสพติดให�โทษในป1จจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให�โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให�เหมาะสมยิ่งข้ึน โดยแก�ไขโทษในความผิดเก่ียวกับการมีไว�ในครอบครอง มีไว�
ในครอบครองเพ่ือจําหน5าย และจําหน5ายซ่ึงยาเสพติดให�โทษจํานวนเล็กน�อยให�มีโทษข้ันสูงลดลง
เพ่ือให�เหมาะสมกับความผิด และให�บุคคลซ่ึงต�องหาว5าเสพเข�าสู5กระบวนการฟPQนฟูสมรรถภาพตาม
กฎหมายว5าด�วยการฟPQนฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด และให�ศาลสามารถลงโทษได�เม่ือมีคํารับสารภาพ
โดยพนักงานอัยการไม5ต�องสืบพยานประกอบเสมอไป และให�ศาลสามารถใช�มาตรการรอการกําหนด
โทษหรือรอการลงโทษได�กว�างขวางข้ึน นอกจากนี้ สมควรมีมาตรการให�ทางราชการสามารถขอ
อนุญาตผลิต นําเข�า ส5งออก จําหน5าย หรือมีไว�ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให�โทษเพ่ือประโยชนNในการ
ปnองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดให�โทษ และสมควรเพ่ิมมาตรการในการ
ปnองกันและปราบปรามยาเสพติดให�โทษโดยให�มีการค�นได�โดยไม5ต�องมีหมายค�น การให�มีอํานาจสั่ง
ตรวจหรือทดสอบว5าบุคคลหรือกลุ5มบุคคลใดมียาเสพติดให�โทษอยู5ในร5างกายหรือไม5 และเพ่ิมขอบเขต
ให�ผู�เสพและมีไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน5าย หรือผู�เสพและจําหน5ายซ่ึงยาเสพติดให�โทษท่ีมีจํานวน
เล็กน�อย มีโอกาสสมัครใจเข�ารับการบําบัดรักษาได�กว�างขวางข้ึน รวมท้ังปรับปรุงบทกําหนดโทษให�
ลดหลั่นกันตามความร�ายแรงของการกระทําความผิดและใช�มาตรการโทษปรับเป-นหลักในการลงโทษ
ผู�กระทําผิดท่ีมุ5งหมายประโยชนNทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกําหนดมาตรการควบคุมการครอบครองเพ่ือ
จําหน5ายยาท่ัวไปซ่ึงมีส5วนผสมของยาเสพติดให�โทษและกําหนดวิธีการและควบคุมการโฆษณาเก่ียวกับ
ยาเสพติดให�โทษ การบําบัดรักษา สถานพยาบาลและผู�ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เพ่ือให�อยู5ใน
ขอบเขตท่ีเหมาะสม  จึงจําเป-นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐๘๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต5วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป-นต�นไป 

 
มาตรา ๘  บทบัญญัติมาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๑๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๖ 

วรรคสอง แห5งพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ไม5ให�ใช�บังคับแก5คดีท่ีศาลชั้นต�นมีคําพิพากษาแล�วก5อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ และให�นํา
กฎหมายซ่ึงใช�บังคับอยู5ในวันก5อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ บังคับแก5คดีดังกล5าวต5อไปจนกว5าคดี
ถึงท่ีสุด 

                                                 
๘๔ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๕ ก/หน�า ๘/๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คดีซ่ึงค�างพิจารณาอยู5ในศาลชั้นต�นในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ถ�าคู5ความฝpายใด
ฝpายหนึ่งหรือท้ังสองฝpายยื่นคําแถลงขอสืบพยานหลักฐานเพ่ิมเติมว5าการกระทําของจําเลยเป-นการ
กระทําเพ่ือจําหน5ายหรือไม5 ก็ให�ศาลสืบพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได�ตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๙  ในกรณีท่ีศาลพิพากษาลงโทษผู�กระทําความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง 

แห5งพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงใช�บังคับอยู5ในวันก5อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�
บังคับและคดีถึงท่ีสุดแล�ว ถ�าผู�กระทําความผิดยังไม5ได�รับโทษ หรือกําลังรับโทษอยู5 เม่ือความปรากฏ
แก5ศาล หรือเม่ือผู�กระทําความผิด ผู�แทนโดยชอบธรรมของผู�นั้น ผู�อนุบาลของผู�นั้นหรือพนักงาน
อัยการร�องขอให�ศาลชั้นต�นที่พิพากษาคดีนั้นมีอํานาจกําหนดโทษใหม5ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง 
แห5งพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในการท่ี
ศาลจะกําหนดโทษใหม5นี้ให�ศาลมีอํานาจไต5สวนผู� ท่ีเก่ียวข�องตามท่ีเห็นว5าจําเป-น ถ�าปรากฏว5า 
ผู�กระทําความผิดได�รับโทษมาบ�างแล�วและศาลเห็นเป-นการสมควร ศาลจะรอการลงโทษท่ีเหลืออยู5
หรือจะปล5อยผู�กระทําความผิดไปก็ได� 

 
มาตรา ๑๐  ให�ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว5าการกระทรวงยุติธรรม

และรัฐมนตรีว5าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส5วนท่ีเก่ียวกับอํานาจ
หน�าท่ีของตน 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีกฎหมายป1จจุบันมีบทบัญญัติ
บางส5วนท่ีกําหนดว5าบุคคลใดซ่ึงกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดให�โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ 
ประเภท ๔ และประเภท ๕ โดยมียาเสพติดให�โทษเกินปริมาณท่ีกําหนดไว� ให�ถือเป-นเด็ดขาดว5าผู�นั้น
กระทําเพ่ือจําหน5ายโดยไม5ได�เปcดโอกาสให�พิจารณาจากพฤติการณNหรือคํานึงถึงเจตนาท่ีแท�จริงของ
ผู�กระทําความผิดและไม5ได�ให�สิทธิผู�ต�องหาหรือจําเลยในการพิสูจนNความจริงในคดี สมควรแก�ไข
ปรับปรุงบทบัญญัติดังกล5าวให�มีลักษณะเป-นเพียงข�อสันนิษฐาน เพ่ือให�ผู�ต�องหาหรือจําเลยมีโอกาส
พิสูจนNความจริงได� นอกจากนี้ อัตราโทษสําหรับความผิดเก่ียวกับการผลิต นําเข�า หรือส5งออกซ่ึง
ยาเสพติดให�โทษในประเภท ๑ ท่ีกําหนดโทษให�จําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต5หนึ่งล�านบาทถึง
ห�าล�านบาท หรือประหารชีวิต ยังไม5เหมาะสม สมควรแก�ไขปรับปรุงบทกําหนดโทษดังกล5าวเพ่ือให�
การลงโทษผู�กระทําความผิดมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป-นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

วศิน/แก�ไข 
๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
นุสรา/ปรับปรุง 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


