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พระราชบัญญตั ิ
ยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 

๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ 
(๒) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๓) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๔) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๕) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๖) พระราชบัญญัติกันชา พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๗) พระราชบัญญัติพืชกระทอม พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ยาเสพติดใหโทษ” หมายความวา สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสู

รางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกาย
และจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพ่ิมขนาดการเสพเรื่อย ๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มี

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๖๓/ฉบับพิเศษ หนา ๔๐/๒๗ เมษายน ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงอยูตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะ
ทรุดโทรมลง กับใหรวมตลอดถึงสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดังกลาวดวย ทั้งนี้ 
ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบานบางตํารับ
ตามกฎหมายวาดวยยาที่มียาเสพติดใหโทษผสมอยู 

“ผลิต” หมายความวา เพาะ ปลูก ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป 
สังเคราะหทางวิทยาศาสตร และใหหมายความรวมตลอดถึงการแบงบรรจุ หรือรวมบรรจุดวย 

“จําหนาย” หมายความวา ขาย จาย แจก แลกเปล่ียน ให 
“นําเขา” หมายความวา นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร 
“เสพ” หมายความวา การรับยาเสพติดใหโทษเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ 

หรือมีอาการติดยาเสพติดใหโทษ ซึ่งสามารถตรวจสอบและแสดงผลไดตามหลักวิทยาศาสตร
การแพทยวาผูนั้นไดรับยาเสพติดใหโทษประเภทใดเขาสูรางกาย 

“สถานพยาบาล” หมายความวา โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานฟกฟน
เฉพาะท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนสถานที่ทําการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดให
โทษ 

“เภสัชกร” หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาเภสัช
กรรม 

“ตํารับยา” หมายความวา สูตรของสิ่งปรุงไมวาจะมีรูปลักษณะใดที่มียาเสพตดิให
โทษรวมอยูดวย ทั้งนี้ รวมทั้งยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนวัตถุสําเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่ง
พรอมที่จะนําไปใชแกคนหรือสัตวได 

“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่ง

ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข แตใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รายงาน
การรับ การจาย การเก็บรักษา และวิธีการปฏิบัติอยางอ่ืนที่เก่ียวกับการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ใหคณะกรรมการทราบทุกหกเดือน แลวใหคณะกรรมการเสนอพรอมกับใหความเห็นตอรัฐมนตรี
เพ่ือส่ังการตอไป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตาม
บัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น กับออกประกาศ ทั้งนี้ 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
มาตรา ๗  ยาเสพติดใหโทษแบงออกเปน ๕ ประเภท คือ 
(๑) ประเภท ๑ ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน (Heroin) 
(๒) ประเภท ๒ ยาเสพติดใหโทษทั่วไป เชน มอรฟน (Morphine) โคคาอีน 

(Cocaine) โคเดอีน (Codeine) ฝนยา (Medicinal Opium) 
(๓) ประเภท ๓ ยาเสพติดใหโทษที่มียาเสพติดใหโทษประเภท ๒ เปนสวนผสม

อยูดวยตามที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไวตามมาตรา ๔๓ เชน ยาแกไอผสมโคเดอีน (Codeine 
Cough Syrup) 

(๔) ประเภท ๔ สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ หรือ
ประเภท ๒ เชน อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด (Acetyl 
Chloride) 

(๕) ประเภท ๕  ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เชน 
กัญชา พืชกระทอม 

ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศระบุช่ือยาเสพติดใหโทษตามมาตรา ๘ (๑) 
เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ คําวา ฝนยา (Medicinal Opium) หมายถึง ฝนที่ได

ผานกรรมวิธีปรุงแตงโดยมีความมุงหมายเพื่อใชในทางยา 
 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 
(๑) ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษวา ยาเสพติดใหโทษชื่อใดอยูในประเภทใดตาม

มาตรา ๗ 
(๒) เพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงชื่อหรือประเภทยาเสพติดใหโทษตาม (๑) 
(๓) กําหนดมาตรฐานวาดวยปริมาณ สวนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือ

ลักษณะอื่นของยาเสพติดใหโทษตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษ 
(๔) กําหนดจํานวนและจํานวนเพิ่มเติมซึ่งยาเสพยติดใหโทษที่จะตองใชในทาง

การแพทยและทางวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป 
(๕) กําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษที่ผูรับอนุญาต ผลิต นําเขา จําหนาย หรือมี

ไวในครอบครองได 
(๖) ระบุตํารับยาเสพติดใหโทษ 
(๗) จัดตั้งสถานพยาบาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) กําหนดระเบียบขอบังคับ เพ่ือควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบวินัย
สําหรับสถานพยาบาล 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
   

 
มาตรา ๙  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการควบคุม

ยาเสพติดใหโทษ” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการ
แพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแทน 
อธิบดีกรมตํารวจหรือผูแทน อธิบดีกรมอัยการหรือผูแทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดหรือผูแทน ผูแทนกระทรวงกลาโหม และผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไมเกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งเปนกรรมการ และใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและ
เลขานุการ และหัวหนากองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๐  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๑๑  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ 
(๗) ถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืน

เปนกรรมการแทนได 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ

อยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตาํแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการมีหนาที่ 
(๑) ใหความเห็นตอรัฐมนตรีตามมาตรา ๕ 
(๒) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีเพ่ือปฏิบัติการตามมาตรา ๘ 
(๓) ใหความเห็นชอบตอผูอนุญาตในการสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอน

ใบอนุญาต 
(๔) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีในการกําหนดตําแหนงและระดับของพนักงาน

เจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ใหความเห็นตอรัฐมนตรี เพ่ือวางระเบียบปฏิบัติราชการในการประสานงาน

กับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และกระทรวงทบวงกรมอื่น 
(๖) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีในการอนุญาตใหผลิต จําหนาย นําเขา สงออก

หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ และในประเภท ๕ 
(๗) พิจารณาเรื่องอ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางใดอยาง

หนึ่งตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายก็ได 
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
การขออนุญาตและการออกใบอนญุาตเกีย่วกับยาเสพตดิใหโทษ 

   
 

มาตรา ๑๕  หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ เวนแตการมีไวในครอบครองในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของ
ทางราชการตามที่รัฐมนตรีจะอนุญาตเปนหนังสือเฉพาะรายหรือเฉพาะกรณีที่เห็นสมควร 

การผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครองครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ 
คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไดตั้งแต ย่ีสิบกรัมขึ้นไปใหถือวาผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนาย 

 
มาตรา ๑๖  หามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษใน

ประเภท ๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๗  หามมิใหผูใดจําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท ๒ เวนแตไดรับใบอนุญาต 
การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไวในครอบครองคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ได

ตั้งแตหนึ่งรอยกรัมขึ้นไปใหถือวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ

และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๘  บทบัญญัติมาตรา ๑๗ ไมใชบังคับแก 
(๑) การมียาเสพติดใหโทษประเภท ๒ ไวในครอบครองไมเกินจํานวนที่จําเปน

สําหรับใชรักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบ
โรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมซึ่งเปนผูใหการรักษา 

(๒) การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไวในครอบครองไมเกินจํานวนที่
จําเปนสําหรับใชประจําในการปฐมพยาบาล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบินหรือ
ยานพาหนะอื่นใดที่ใชในการขนสงสาธารณะระหวางประเทศที่ไมไดจดทะเบียนในราชอาณาจักร 
แตถายานพาหนะดังกลาวจดทะเบียนในราชอาณาจักร ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๑๙  ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหจําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่ง

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไดเมื่อปรากฏวาผูขออนุญาตเปน 
(๑) กระทรวง ทบวง กรม องคการบริหารสวนทองถ่ินรวมทั้งกรุงเทพมหานคร

สภากาชาดไทย หรือองคการเภสัชกรรม 
(๒) ผูประกอบการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ หรือ 
(๓) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งใน

สาขาเภสัชกรรมหรือทันตกรรม หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่ง และ 
(ก) มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
(ข) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดใหจําคุก สําหรับ

ความผิดตามกฎหมายวาดวยฝนหรือกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
(ค) ไมอยูระหวางถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพเวช

กรรม ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ใบอนุญาตผูประกอบการบําบัดโรคสัตว หรือใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(ง) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ 

ในการพิจารณาอนุญาตแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง ผูอนุญาตจะตองคํานึงถึงความ
จําเปนในการมีไวเพ่ือจําหนายหรือมีไวในครอบครอง ในการนี้ผูอนุญาตจะกําหนดเงื่อนไขตามที่
เห็นสมควรไวดวยก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๐  หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๓ เวนแตไดรับใบอนุญาต 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๑  ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต จําหนาย นําเขาหรือสงออกซ่ึง

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต 
(๑) ไดรับใบอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยา

แผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา และ 
(๒) มีเภสัชกรอยูประจําตลอดเวลาทําการ 
ใหผูรับอนุญาตผลิต หรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ จําหนาย

ยาเสพติดใหโทษดังกลาวที่ตนผลิตหรือนําเขาไดโดยไมตองรับใบอนุญาตจําหนายอีก 
 
มาตรา ๒๒  ในการนําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ของผูที่

ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ แตละครั้งตองไดรับใบอนุญาตทุกครั้งที่นําเขาหรือสงออกจากผู
อนุญาตดวย 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๓  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ 

ธันวาคมของปที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอ
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไม
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

ถาผูรับอนุญาตไมขอตออายุใบอนุญาต หรือผูอนุญาตส่ังไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตตามความในวรรคหนึ่ง บรรดายาเสพติดใหโทษที่ผูรับอนุญาตหรือผูขอตอใบอนุญาตมี
อยูในครอบครองใหตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขใหคาตอบแทน
ตามที่เห็นสมควร 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๔  ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๒ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือ

ตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย 
ใหสันนิษฐานไวกอนวา การกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ได

กระทําไปตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย 
 
มาตรา ๒๕  ผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติ

ตามกฎหมายวาดวยยาและกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทอีก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๖  หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง

ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเปนราย ๆ ไป 

การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ ไวในครอบครองมี
ปริมาณตั้งแตสิบกิโลกรัมขึ้นไป ใหถือวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย 

การขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
หมวด ๓ 

หนาที่ของผูรับอนุญาต 
   

 
มาตรา ๒๗  หามมิใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ จําหนายยาเสพติดใหโทษใน

ประเภท ๒ นอกสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๘  ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดเก็บรักษายาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไวเปนสัดสวนในที่เก็บซึ่งมั่นคง

แข็งแรงและมีกุญแจใสไว หรือเคร่ืองปองกันอยางอ่ืนที่มีสภาพเทาเทียมกัน 
(๒) ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ถูกโจรกรรมหรือสูญหายหรือถูก

ทําลาย ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา 
 
มาตรา ๒๙  ใหผู รับอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปฏิบัติ

ดังตอไปนี ้
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตแสดงวาเปนสถานที่

ผลิตยาเสพติดใหโทษ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีการวิเคราะหยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นกอนนําออก
จากสถานที่ผลิต โดยตองมีการวิเคราะหทุกครั้ง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งตองเก็บรักษา
ไวไมนอยกวาสามปนับแตวันวิเคราะห 

(๓) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือคําเตือน
หรือขอควรระวังการใชที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้น ทั้งนี้ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ซึ่งใชเพ่ือการผลิตยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๓ ตองเก็บรักษาไวใหเปนสัดสวนในที่เก็บซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใสไวหรือเคร่ือง
ปองกันอยางอ่ืนที่มีสภาพเทาเทียมกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ตาม (๔) ถูกโจรกรรม หรือสูญ
หาย หรือถูกทําลาย ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา 

 
มาตรา ๓๐  ใหผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการของผูรับอนุญาต

แสดงวาเปนสถานที่นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ลักษณะและขนาดของ
ปายและขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตแหลงเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห
คุณภาพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่นําเขาหรือสงออก 

(๓) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
(๔) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือคําเตือน

หรือขอควรระวังการใชที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่นําเขาหรือ
สงออก ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๑  ใหผูรับอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปฏิบัติ

ดังตอไปนี ้
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่จําหนายแสดงวาเปน

สถานที่จําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงใน
ปายใหเห็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีการแยกเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เปนสัดสวนจากยาหรือ
วัตถุอ่ืน 

(๓) ดูแลใหมีฉลาก เอกสารกํากับ คําเตือน หรือขอควรระวังการใชยาเสพติดให
โทษในประเภท ๓ ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ มิใหชํารุดบกพรอง 

 
มาตรา ๓๒  ใหผู รับอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตแสดงวาเปนสถานที่

ผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปายให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีการวิเคราะหยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ที่ผลิตขึ้นกอนนําออก
จากสถานที่ผลิต โดยตองมีการวิเคราะหทุกครั้ง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งตองเก็บรักษา
ไวไมนอยกวาสามปนับแตวันวิเคราะห 

(๓) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือคําเตือน
หรือขอควรระวังการใชที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ที่ผลิตขึ้น ทั้งนี้ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ซึ่งผลิตขึ้น ตองเก็บรักษาไวใหเปนสัดสวน
ในที่เก็บซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใสไว หรือเคร่ืองปองกันอยางอ่ืนที่มีสภาพเทาเทียมกัน 

(๕) ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูก
ทําลาย ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา 

 
มาตรา ๓๓  ใหผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ 

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการของผูรับอนุญาต

แสดงวาเปนสถานที่นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของ
ปายและขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตแหลงเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห
คุณภาพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ที่นําเขาหรือสงออก 

(๓) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรือ
คําเตือน หรือขอควรระวังการใชที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ที่นําเขา
หรือสงออก ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ซึ่งนําเขาหรือสงออก ตองเก็บรักษาไวให
เปนสัดสวนในที่เก็บซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใสไวหรือเครื่องปองกันอยางอ่ืนที่มีสภาพเทา
เทียมกัน 

(๕) ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูก
ทําลายตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา 

 
มาตรา ๓๔  ใหผูรับอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ปฏิบัติ

ดังตอไปนี ้
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่จําหนาย แสดงวาเปน

สถานที่จําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงใน
ปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีการแยกเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ เปนสัดสวนจากยาหรือ
วัตถุอ่ืน 

(๓) ดูแลใหมีฉลาก เอกสารกํากับ คําเตือน หรือขอควรระวังการใชยาเสพติดให
โทษในประเภท ๔ ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ มิใหชํารุดบกพรอง 

(๔) ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรมหรือสูญหาย หรือถูก
ทําลายตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือนในสาระสําคัญ 

ใหผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ได
ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

หนาที่ของเภสัชกร 
   

 
มาตรา ๓๖  ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมการผลิตใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ควบคุมใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตาม

มาตรา ๒๙ (๓) 
(๓) ควบคุมการบรรจุ และการปดฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ควบคุมการจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ใหเปนไปตามมาตรา 

๓๑ 
(๕) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปดทําการ 
 
มาตรา ๓๗  ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการจําหนายยาเสพติดใหโทษใน

ประเภท ๓ ปฏิบัติดังตอไปนี ้
(๑) ควบคุมการแยกเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๓๑ (๒) 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ (๓) 
(๓) ควบคุมการจําหนายใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้
(๔) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปดทําการ 
 
มาตรา ๓๘  ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการนําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดให

โทษในประเภท ๓ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่นําเขาหรือสงออกใหถูกตองตาม

ตํารับยาที่ไดข้ึนทะเบียนไว 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ (๓) และ (๔) 
(๓) ควบคุมการจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ใหเปนไปตามมาตรา 

๓๑ 
(๔) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปดทําการ 
 

หมวด ๕ 
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปลอม ผดิมาตรฐาน หรือเส่ือมคุณภาพ 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๙  หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท ๓ ดังตอไปนี้ 
(๑) ยาปลอมตามมาตรา ๔๐ 
(๒) ยาผิดมาตรฐานตามมาตรา ๔๑ 
(๓) ยาเสื่อมคุณภาพตามมาตรา ๔๒ 
(๔) ยาที่ตองข้ึนทะเบียนตํารับยาแตมิไดข้ึนทะเบียนตํารับยาตามมาตรา ๔๓ 
(๕) ยาที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนตํารับยาตามมาตรา ๔๖ 
 
มาตรา ๔๐  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือส่ิงตอไปนี้ ใหถือวาเปนยา

ปลอม 
(๑) ยาหรือส่ิงที่ทําข้ึนโดยแสดงไมวาดวยประการใด ๆ วาเปนยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท ๓ โดยความจริงมิไดมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ อยูดวย 
(๒) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่แสดงชื่อวาเปนยาเสพติดใหโทษอื่น หรือ

แสดงเดือน ป ที่ยาเสพติดใหโทษสิ้นอายุเกินความจริง 
(๓) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่แสดงชื่อหรือเคร่ืองหมายของผูผลิตหรือ

ที่ตั้งของสถานที่ผลิต ซึ่งมิใชความจริง 
(๔) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือยาเสพติดใหโทษตามที่ระบุช่ือไวใน

ประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๘ (๑) หรือตามตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ไดข้ึน
ทะเบียนตํารับยาไว ซึ่งทั้งนี้มิใชความจริง 

(๕) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐาน ถึงขนาด
สารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกวารอยละสิบของปริมาณที่กําหนดไวจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุดตามที่
กําหนดไวในประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๘ (๓) หรือตามที่กําหนดไวในตํารับยาเสพติดให
โทษในประเภท ๓ ที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไว 

 
มาตรา ๔๑  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนยาเสพติดให

โทษผิดมาตรฐาน 
(๑) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานโดยสาร

ออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกวาปริมาณที่กําหนดไวจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุดตามที่กําหนดไวใน
ประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๘ (๓) หรือตามที่กําหนดไวในตํารับยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๓ ที่ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาไว แตไมถึงรอยละสิบ 

(๒) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์หรือลักษณะอืน่
ซึ่งมีความสําคัญตอคุณภาพของสารออกฤทธิ์ผิดไปจากเกณฑที่กําหนดไวในประกาศของรัฐมนตรี 
ตามมาตรา ๘ (๓) หรือตามที่กําหนดไวในตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ไดข้ึนทะเบียน
ตํารับยาไว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๒  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนยาเสพติดให
โทษเสื่อมคุณภาพ 

(๑) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ ส้ินอายุตามที่แสดงไวในฉลากซึ่งข้ึน
ทะเบียนตํารับยาไว 

(๒) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกับยา
ปลอมตามมาตรา ๔๐ หรือยาเสพติดใหโทษผิดมาตรฐานตามมาตรา ๔๑ 

 
หมวด ๖ 

การขึ้นทะเบียนตาํรับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
   

 
มาตรา ๔๓  ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ จะ

ผลิตหรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษดังกลาว ตองนําตํารับยาเสพติดใหโทษนั้นมาขอขึ้นทะเบียน
ตํารับยาตอพนักงานเจาหนาที่กอนและเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ 
และรัฐมนตรีไดประกาศตํารับยาเสพติดใหโทษนั้นในราชกิจจานุเบกษาแลว จึงจะผลิตหรือนําเขา
ซึ่งยาเสพติดใหโทษนั้นได 

การขอขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ และการออกใบสําคัญ
การข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๔  ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตาม

มาตรา ๔๓ แลว จะแกไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ดังกลาวไดตอเมื่อ
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอนุญาต และรายการที่ขอแกไขนั้นไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว 

การขอแกไขรายการและการอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดให
โทษในประเภท ๓ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๕  ใบสําคัญในการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ให

มีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบสําคัญ ถาผูรับใบสําคัญประสงคจะขอตออายุใบสําคัญ จะตองย่ืนคํา
ขอกอนใบสําคัญสิ้นอายุและเมื่อไดย่ืนคําขอแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะ
ส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบสําคัญนั้น 

การขอตออายุใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติด
ใหโทษในประเภท ๓ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๖  เมื่อคณะกรรมการเห็นวาทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 

๓ ใดที่ไดใบสําคัญการขึ้นทะเบียนไวแลว ตอมาปรากฏวาไมมีสรรพคุณตามที่ข้ึนทะเบียนตํารับยา
ไว หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใชหรือมีเหตุผลอันไมสมควรที่จะอนุญาตใหตอไป ใหคณะกรรมการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เสนอตอรัฐมนตรี และใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 
๓ นั้นได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๔๗  ในกรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 

๓ สูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือนในสาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคํา
ขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือน 

การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓
และการออกใบแทนใบสําคัญดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
หมวด ๗ 
การโฆษณา 

   
 

มาตรา ๔๘  หามมิใหผูใดโฆษณาเพื่อการคาซึ่งยาเสพติดใหโทษ เวนแต 
(๑) การโฆษณายาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ซึ่งกระทําโดยตรงตอผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมหรือเภสัชกรรมหรือ
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่ง หรือ 

(๒) เปนฉลากหรือเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 
ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 

 
หมวด ๘ 

พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในเวลากลางวัน

ระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกเพื่อตรวจ คน ยึดยาเสพติดใหโทษที่มีไวโดยไมชอบดวย
กฎหมาย หรือที่มีเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ แตในกรณีที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยวามียาเสพติดใหโทษซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อ
วาหากไมดําเนินการในทันที ยาเสพติดใหโทษนั้นจะถูกโยกยายหรือทําลาย ก็ใหมีอํานาจเขาไปใน
เวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตยตกได 

(๒) คนเคหสถาน สถานที่ หรือบุคคลใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติด
ใหโทษซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย ยึดยาเสพติดใหโทษหรือทรัพยสินอื่นใดที่ไดใชหรือจะ
ใชในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พนักงานเจาหนาที่ตําแหนงใดและระดับใดจะมีอํานาจหนาที่ตามที่ไดกําหนดไว
ตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแตบางสวน ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนด ดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ โดยทําเอกสารมอบหมายใหไวประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายนั้น 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคนึ่ง ใหบุคคลที่เก่ียวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๕๐  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวและ

เอกสารมอบหมายมาตรา ๔๙ วรรคสอง ตอบุคคลที่เก่ียวของทุกครั้ง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๑  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๙ 
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๕๒  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน แต
ในกรณีที่มีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตจะสั่ง
พักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได 

ผูถูกส่ังพักใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใน
ระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีกไมได 

 
มาตรา ๕๓  ถาปรากฏวาผูรับอนุญาตผูใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ หรือ

กระทําความผิดตามมาตรา ๓๙ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตได 

ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีก
ไมไดจนกวาจะพนสองปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๕๔  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปน

หนังสือแจงใหผูรับอนุญาตทราบ ในกรณีไมพบตัวผูถูกส่ังหรือผูถูกส่ังไมยอมรับคําส่ังดังกลาว ให
ปดคําส่ังไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายที่สถานที่ซึ่งระบุไวในใบอนุญาต และใหถือวาผูถูกส่ังไดทราบ
คําส่ังนั้นแลวตั้งแตวันที่รับหรือปดคําส่ังแลวแตกรณี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๕  ใหพนักงานเจาหนาที่ยึดยาเสพติดใหโทษที่เหลือของผูถูกส่ังพักใช
ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต และใบอนุญาตที่ถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนนั้นไปเก็บรักษาไวที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือในกรณีจําเปนจะเก็บรักษาไวที่
อ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดก็ได 

ในกรณีเพิกถอนใบอนุญาต ใหยาเสพติดใหโทษที่ยึดไวตามวรรคหนึ่งตกเปนของ
กระทรวงสาธารณสุข 

 
มาตรา ๕๖  เมื่อพนกําหนดการพักใชใบอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาที่คืน

ยาเสพติดใหโทษและใบอนุญาตที่ยึดไวตามวรรค ๕๕ ใหผูรับอนุญาต 
 

หมวด ๑๐ 
มาตรการควบคุมพิเศษ 

   
 

มาตรา ๕๗  หามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ หรือประเภท ๕ 
 
มาตรา ๕๘  หามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ เวนแตการเสพนั้น

เปนการเสพเพื่อรักษาโรคตามคําส่ังของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ 

 
มาตรา ๕๙  ใหรัฐมนตรีกําหนดจํานวนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที่จะตอง

ใชในทางการแพทยและทางวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป โดยใหประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาไมชากวาเดือนมกราคมของแตละป และใหกําหนดจํานวนเพิ่มเติมไดในกรณีจําเปนโดย
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเชนกัน 

 
มาตรา ๖๐  ใหรัฐมนตรีกําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที่ผูรับ

อนุญาตจะจําหนายหรือมีไวในครอบครองไดประจําป 
ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคที่จะจําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด

ใหโทษในประเภท ๒ เกินปริมาณที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปนกรณี
พิเศษ 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๑  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวครอบครองซึ่งยาเสพติด

ใหโทษในประเภท ๒ ตายกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ ใหทายาทผูครอบครองหรือผูจัดการมรดกแจง
ใหผูอนุญาตทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย และใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ยึดยาเสพติดใหโทษที่ผูรับอนุญาตมีเหลือมาเก็บรักษาไวที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กระทรวงสาธารณสุข ยาเสพติดใหโทษที่ยึดไวนั้นใหกระทรวงสาธารณสุขจายคาตอบแทนตามที่
เห็นสมควร 

 
มาตรา ๖๒  ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๖ จัดใหมี

การทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษและเสนอรายงานตอเลขาธิการเปนรายเดือนและรายป บัญชี
ดังกลาวใหเก็บรักษาไวและพรอมที่จะแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ไดทุกเวลาในขณะเปดทําการ 
ทั้งนี้ภายในหาปนับแตวันที่ลงรายการครั้งสุดทายในบัญชี 

บัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๓  เมื่อไดจัดตั้งสถานพยาบาลสําหรับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ

ตามมาตรา ๘ (๗) แลว ใหรัฐมนตรีกําหนดระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษา และ
ระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลดังกลาวดวย 

 
หมวด ๑๑ 

การนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
   

 
มาตรา ๖๔  ในการนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท 

๔ และประเภท ๕ ตองมีใบอนุญาตของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกนั้นมาพรอมกับ
ยาเสพติดใหโทษและตองแสดงใบอนุญาตดังกลาวตอพนักงานศุลกากร กับตองยินยอมให
พนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติดใหโทษนั้นไว 

ใหพนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ 
ประเภท ๒ ประเภท ๔ และประเภท ๕ นั้นไวในที่สมควรจนกวาผูที่นําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษจะ
นํายาเสพติดใหโทษดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีที่ผูนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ และ
ประเภท ๕ ไมนํายาเสพติดใหโทษดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดเวลาสามสิบ
วันนับแตวันนําเขา ใหพนักงานศุลกากรรายงานใหเลขาธิการทราบ เลขาธิการมีอํานาจออกคําส่ัง
ใหผูนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษนํายาเสพติดใหโทษดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน
กําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ออกคําส่ัง ในกรณีผูไดรับคําส่ังไมปฏิบัติตาม ใหยาเสพติดใหโทษ
ดังกลาวตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข 

 
หมวด ๑๒ 

บทกําหนดโทษ 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๕  ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ตอง
ระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพ่ือจําหนาย ตองระวางโทษ
ประหารชีวิต 

 
มาตรา ๖๖  ผูใดจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดให

โทษในประเภท ๑ มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกินหนึ่งรอยกรัม ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหาปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท 

ถายาเสพติดใหโทษนั้นมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์เกินหนึ่งรอยกรัม ตอง
ระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต 

 
มาตรา ๖๗  ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ มีปริมาณ

คํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึงย่ีสิบกรัมโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๖๘  ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ อัน

เปนการฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนบาท 

ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนมอรฟนหรือโคคาอีน 
ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกตั้งแตย่ีสิบปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหาแสน
บาท 

 
มาตรา ๖๙  ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ อันเปน

การฝาฝนมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
ผูใดจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 

๒ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่น
บาทถึงหนึ่งแสนบาท 

ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนมอรฟนหรือโคคาอีน
มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกินหนึ่งรอยกรัม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึง
ย่ีสิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถามอรฟนหรือโคคาอีนนั้นมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์เกินกวาหนึ่งรอยกรมั
ข้ึนไปตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสน
บาท 

ถาผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ กระทําการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง
หรือวรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๐  ผูใดผลิต หรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ อันเปนการ
ฝาฝนมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๗๑  ผูใดจําหนาย หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ อันเปน

การฝาฝนมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๒  ผูใดนําเขา หรือสงออกแตละครั้งซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๓  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษใน

ประเภท ๔ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแต
หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๗๔  ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ อันเปน

การฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
ถามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และ

ปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๗๕  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษใน

ประเภท ๕ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้ง
แตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๗๖  ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ อันเปน

การฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปและปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
ถามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป 

และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๗๗  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง

หมื่นบาท 
 
มาตรา ๗๘  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ 

ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๗๙  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๘๐  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๘๑  เภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมผูใดไมปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา 

๓๖ มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๘๒  ผูใดผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

ปลอม อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๑) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงย่ีสิบป และปรับตั้ง
แตสามหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 
มาตรา ๘๓  ผูใดจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปลอม อันเปนการ

ฝาฝนมาตรา ๓๙ (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปและปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๘๔  ผูใดผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผิด

มาตรฐาน หรือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เส่ือมคุณภาพ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๒) 
หรือ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๕  ผูใดจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผิดมาตรฐานหรือ

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เส่ือมคุณภาพ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๒) หรือ (๓) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๖  ผูใดผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ตอง

ข้ึนทะเบียนตํารับยาแตมิไดข้ึนทะเบียนตํารับยา หรือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่รัฐมนตรีส่ัง
เพิกถอนทะเบียนตํารับยาอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป และปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๘๗  ผูใดจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ตองข้ึนทะเบียน

ตํารับยาแตมิไดข้ึนทะเบียนตํารับยา หรือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอน
ทะเบียนตํารับยา อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
และปรับไมเกินสามหมื่นบาท 

 
มาตรา ๘๘  ผูใดแกไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ อัน

เปนการฝาฝนมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท 

 
มาตรา ๘๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไม

เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๙๐  ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๙ หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๕ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๑  ผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ อันเปนการฝาฝนมาตรา 

๕๗ หรือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๙๒  ผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ อันเปนการฝาผืนมาตรา 

๕๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๙๓  ผูใดใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจ

ครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใดใหผูอ่ืนเสพยาเสพติดใหโทษ ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

ถาไดกระทําโดยมีอาวุธหรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสองคนขึ้นไป
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนหา
หมื่นบาท 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคล
ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือเปนการกระทําเพ่ือจูงใจใหผูอ่ืนกระทําความผิดทางอาญา หรือเพ่ือ
ประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืนในการกระทําความผิดทางอาญา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
สามปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงหาแสนบาท 

ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนมอรฟนหรือโคคาอีน
ผูกระทําตองระวางโทษเพิ่มขึ้นอีกก่ึงหนึ่ง และถาเปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคลซึ่งยังไม
บรรลุนิติภาวะผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหาแสนบาท 

ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๑ ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทา และถาเปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคลซึ่งยัง
ไมบรรลุนิติภาวะผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต 

 
มาตรา ๙๔  ผูใดเสพยาเสพติดใหโทษและไดสมัครขอเขารับการบําบัดรักษาใน

สถานพยาบาลกอนความผิดจะปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่อีกทั้งไดปฏิบัติครบถวนตามระเบียบ
ขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลดังกลาว จนไดรับการ
รับรองเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีกําหนดแลว ใหไดรับการยกเวนโทษสําหรับ
ความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ 

 
มาตรา ๙๕  ทายาท ผูครอบครอง หรือผูจัดการมรดกผูใดฝาฝนมาตรา ๖๑ ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๙๖  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่งตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๙๗  ผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกสําหรับความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ ถากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหวางที่ยังตองรับโทษอยูหรือ
ภายในเวลาหาปนับแตวันพนโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจําคุก ใหเพ่ิมโทษทีจ่ะลง
แกผูนั้นอีกก่ึงหนึ่งของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง 

 
มาตรา ๙๘  ผูใดตองโทษตามมาตรา ๙๑ หรือมาตรา ๙๒ เปนครั้งที่สามเมื่อพน

โทษแลว ใหพนักงานเจาหนาที่โดยคําส่ังรัฐมนตรีนําไปควบคุมไว ณ สถานพยาบาลที่รัฐมนตรี
ประกาศจัดตั้งข้ึนโดยเฉพาะ และใหทําการบําบัดรักษาจนกวาจะไดรับการรับรองเปนหนังสือจาก
พนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีกําหนดวาเปนผูไดรับการบําบัดรักษาครบถวนตามระเบียบขอบังคับ
เพ่ือควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลดังกลาวแลว 

 
มาตรา ๙๙  ผูใดหลบหนีไปในระหวางที่ถูกควบคุมไว ณ สถานพยาบาลตาม

มาตรา ๙๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐๐  กรรมการและพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ

ขาราชการหรือพนักงานองคการและหนวยงานของรัฐผูใดผลิต จําหนาย นําเขาหรือสงออกซึ่ง
ยาเสพติดใหโทษอันเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือรวมมือสนับสนุนในการ
กระทําดังกลาวไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไว
สําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๑๐๑  ในกรณีที่มีการยึดยาเสพติดใหโทษไวตามมาตรา ๔๙ (๒) และไม

มีคดีฟองถึงศาลดวยประการใด ๆ ก็ตาม ถาภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ยึดไมมีผูใดมาอาง
วาเปนเจาของใหยาเสพติดใหโทษนั้นตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข 

 
มาตรา ๑๐๒  บรรดายาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ 

หรือประเภท ๕ เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะหรือวัตถุอ่ืนซึ่งบุคคลไดใชในการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดใหโทษอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบเสียทั้งส้ิน 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๐๓  ในขณะที่ยังไมมีประกาศระบุช่ือยาเสพติดใหโทษตามมาตรา ๘ 
(๑) แหงพระราชบัญญัตินี้ ให 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เฮโรอีน หรือเกลือของเฮโรอีน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔ ทวิ แหง
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ 

(๒) ยาเสพติดใหโทษท่ีมีช่ือในบัญชีทายกฎกระทรวง และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ดังตอไปนี้ เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 

(ก) ตามบัญชีทายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ 

(ข) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดรายชื่อยาเสพติดใหโทษ
เพ่ิมเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษพระพุทธศักราช ๒๔๖๕ ฉบับลงวันที่ 
๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ฉบับลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ฉบับลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๑๒ ฉบับลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ และ
ฉบับลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 

(๓) อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด (Acetyl 
Chloride) เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ 

(๔) กัญชา ตามพระราชบัญญัติกัญชา พุทธศักราช ๒๔๗๗ และพืชกระทอม
ตามพระราชบัญญัติพืชกระทอม พุทธศักราช ๒๔๘๖ เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ 

 
มาตรา ๑๐๔  ใหยายกเวนตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษซึ่งใชอยูกอน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ใหผูไดรับอนุญาตผลิต ขาย หรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

ดังกลาวในวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายวาดวยยา ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย หรือนําเขาซึ่ง
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๒๐ และในกรณีผูผลิตหรือผูนําเขา ใหย่ืนคําขอขึ้น
ทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๔๓ ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อไดย่ืนคําขอรับใบอนุญาตและคําขอขึ้น
ทะเบียนตํารับยาดังกลาวแลว ใหผูย่ืนคําขอดําเนินกิจการไปพลางกอนได แตถาผูอนุญาตมีคําส่ัง
เปนหนังสือไมออกใบอนุญาตให หรือผูนั้นไมมายื่นคําขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย หรือนําเขา 
และขอขึ้นทะเบียนตํารับยาภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหเปนอันหมดสิทธิตามมาตรานี้นับแต
วันที่ทราบคําส่ังหรือวันที่พนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
แลวแตกรณี และใหนําความในมาตรา ๕๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๕  ใหผูไดรับใบอนุญาตนํายายกเวนเขาในราชอาณาจักร ตามแบบ 

ย.ส. ๙ ทายกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พุทธศักราช ๒๔๖๕ ตามที่ไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ นํายายกเวนเขาในราชอาณาจักรไดตามใบอนุญาตดังกลาว แตตองปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๔ ดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๖  ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหซื้อ มี และจายยาเสพติดใหโทษ หรือ
ใบอนุญาตพิเศษใหซื้อ มี และจายยาเสพติดใหโทษเพิ่มขึ้นกวาจํานวนที่กําหนดไว ตามความใน
กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษซึ่งใชอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงมียาเสพติดให
โทษไวในครอบครองดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ และถาประสงคจะดําเนิน
กิจการตอไป ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุ แตถา
ผูอนุญาตมีคําส่ังเปนหนังสือไมออกใบอนุญาตให ผูนั้นไมมีสิทธิดําเนินกิจการนับแตวันที่ทราบ
คําส่ังเปนตนไป และใหนําความในมาตรา ๕๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกติย 

รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑)  ใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษ 

ในประเภท ๒      ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 
(๒)  ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่ง 

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒    ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 
(๓)  ใบอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษ 

ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔    ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 
(๔)  ใบอนุญาตนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษ 

ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔    ฉบับละ  ๓,๐๐๐ บาท 
(๕)  ใบอนุญาตสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษ 

ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔    ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 
(๖)  ใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกแตละครั้ง 

ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓    ฉบับละ  ๕๐ บาท 
(๗)  ใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครอง 

ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 
เกินปริมาณที่รัฐมนตรีกําหนด 
ตามมาตรา ๖๐      ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 

(๘)  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ 
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓    ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 

(๙)  ใบแทนใบอนุญาต      ฉบับละ  ๕๐ บาท 
(๑๐) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 

ตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓   ฉบับละ  ๕๐ บาท 
(๑๑) การอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียน 

ตามมาตรา ๔๔      ครั้งละ  ๕๐๐ บาท 
(๑๒) การตออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญ 

การขึ้นทะเบียนตํารับยา ครั้งละเทากับคาธรรมเนียม
สํ า ห รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ห รื อ
ใบสําคัญนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวย
ยาเสพติดใหโทษที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมานานแลวและมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมกบั
กาลสมัย สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเพื่อใหการปราบปรามและควบคุมยาเสพติดใหโทษ
เปนไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
ยาเสพติดใหโทษซึ่งประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอยู จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
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