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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญตั ิ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจติและประสาท 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เปนปที่ ๓๐ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ

ประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วัตถุออกฤทธิ์” หมายความวา วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่เปนสิ่ง

ธรรมชาติหรือที่ไดจากสิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่เปนวัตถุสังเคราะห  
ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“วัตถุตํารับ” หมายความวา ส่ิงปรุงไมวาจะมีรูปลักษณะใด ที่มีวัตถุออกฤทธิ์
รวมอยูดวย ทั้งนี้รวมทั้งวัตถุออกฤทธิ์ที่มีลักษณะเปนวัตถุสําเร็จรูปทางเภสัชกรรม ซึ่งพรอมที่จะ
นําไปใชแกคนหรือสัตวได 

“วัตถุตํารับยกเวน” หมายความวา วัตถุตํารับที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหไดรับการยกเวนจากมาตรการควบคุมบางประการสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่มีอยูในวัตถุตํารับนั้น 

“เอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์” หมายความวา กระดาษหรือส่ิงอ่ืนใดที่ทําให

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนที่ ๕/ฉบับพิเศษ หนา ๘๖/๙ มกราคม ๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปรากฏความหมายดวยรูป รอยประดิษฐหรือขอความใด ๆ อันเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่ง
สอดแทรกหรือรวมไวกับภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธิ ์

“ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และหมายความรวมถึง
เปลี่ยนรูป แบงบรรจุ หรือรวมบรรจุ 

“ขาย” หมายความรวมถึง จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน สงมอบหรือมีไวเพ่ือ
ขาย 

“นําเขา” หมายความวา นําหรือส่ังเขาในราชอาณาจักร 
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกจากราชอาณาจักร เพ่ือไปตางประเทศ 
“นําผาน” หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักรแตไมรวมถึงการนําหรือสง

วัตถุออกฤทธิ์ผานราชอาณาจักรโดยมิไดมีการขนถายออกจากเครื่องบินที่ใชในการขนสงสาธารณะ
ระหวางประเทศ 

“สถานที่” หมายความรวมถึง อาคารหรือสวนของอาคารและบริเวณของสถานที่
ดวย 

“เภสัชกร” หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขา
เภสัชกรรม 

“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณี
นิติบุคคลเปนผูรับใบอนุญาต ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งนิติบุคคลแตงตั้งใหเปนผูดําเนินกิจการ
เก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ดวย 

“ผูอนุญาต” หมายความวา 
(๑) เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย

จากเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(ก) สําหรับการอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือการใชประโยชนใด ๆ ซึ่ง

วัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท 
(ข) สําหรับการอนุญาตใหผลิต นําเขา หรือสงออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน

ประเภท ๓ และประเภท ๔ หรือนําผาน ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท 
(ค) สําหรับการอนุญาตใหขายวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท ๓ และประเภท ๔ ใน

กรุงเทพมหานคร 
(๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด สําหรับ

การอนุญาตใหขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๓ และประเภท ๔ ในจังหวัดที่อยูในเขตอํานาจ ยกเวน
กรุงเทพมหานคร 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



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 
 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ  ทั้งนี้ เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) ระบุช่ือและจัดแบงประเภทวัตถุออกฤทธิ์วาวัตถุออกฤทธิ์ใดอยูในประเภท 

๑ ประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 
(๒) กําหนดมาตรฐานวาดวยปริมาณสวนประกอบคุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือ

ลักษณะอื่นของวัตถุออกฤทธิ์ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ตาม (๑) 
(๓) เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงชื่อหรือประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตาม (๑) 
(๔) ระบุช่ือและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่หามมิใหผลิต ขาย นําเขา สงออก นํา

ผานหรือมีไวในครอบครอง 
(๕) ระบุช่ือและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ตองมีคําเตือนหรือขอควรระวังเปน

หนังสือหรือเปนภาพ ใหผูใชระมัดระวังตามความจําเปนเพื่อความปลอดภัยของผูใช 
(๖) ระบุช่ือและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ตองแจงกําหนดสิ้นอายุไวในฉลาก 
(๗) ระบุวัตถุตํารับใหเปนวัตถุตํารับยกเวน 
(๘) ระบุช่ือและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่หามนําเขาไปยังประเทศหนึ่งประเทศใด

ตามมาตรา ๘๓ 
(๙) ระบุสถาบันของทางราชการตามมาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๑๗ (๒) และ

มาตรา ๖๓ (๓) 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจติและประสาท 

   
 

มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย อธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย เลขาธิการคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดใหโทษ ผูอํานวยการ
กอง กองสุขภาพจิต เลขาธิการแพทยสภาและเลขาธิการ เปนกรรมการโดยตําแหนงกับกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิไมเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง 

ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ และเลขาธิการเปนเลขานุการ 
 



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 
 

มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ 
(๖) ถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 
เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูอ่ืน

เปนกรรมการแทน และใหผูนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน 
 
มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๑  ใหคณะกรรมการมีหนาที่ใหความเห็น คําแนะนําหรือความเห็นชอบ

ในเรื่องตอไปนี้ 
(๑) การผลิต ขาย นําเขา สงออก นําผาน หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุออก

ฤทธิ์ หรือการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ 
(๒) การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต การเพิกถอนทะเบียนวัตถุ

ตํารับ หรือการเพิกถอนวัตถุตํารับยกเวน 
(๓) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการผลิต ขาย นําเขา 

สงออก นําผาน มีไวในครอบครอง หรือการนํามาเปนตัวอยาง ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ หรือวัตถุตํารับ 
ยกเวนและการตรวจสอบสถานที่ผลิต สถานที่ขาย สถานที่เก็บ และสถานที่ประกอบธุรกิจอื่น ซึ่ง
วัตถุดังกลาว 

(๔) การออกกฎกระทรวงหรือประกาศที่ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) เร่ืองอ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 



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  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา 
ศึกษา หรือวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ และใหนําความในมาตรา ๑๐ 
มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

การขออนุญาตและการออกใบอนญุาต เก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ 
   

 
มาตรา ๑๓  หามมิใหผูใดผลิต ขาย นําเขา หรือสงออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน

ประเภท ๑ หรือประเภท ๒ 
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกกระทรวงสาธารณสุข หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย

จากกระทรวงสาธารณสุข เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 
มาตรา ๑๔  กระทรวงสาธารณสุขอาจอนุญาตใหยานพาหนะที่ใชในการขนสง

สาธารณะระหวางประเทศที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร นําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท ๒ ในปริมาณพอสมควร เทาที่จําเปนตองใชประจําในการปฐมพยาบาล หรือในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินในยานพาหนะนั้นได 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕  บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ไมใชบังคับแก 
(๑) การขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู

ประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม ขายเฉพาะสําหรับคนไขของตน หรือที่
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่งขายเฉพาะสําหรับสัตวที่ตนบําบัดหรือปองกันโรค 

(๒) การขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ โดยกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย 
องคการเภสัชกรรม หรือสถาบันอื่นของทางราชการตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) การนําวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ติดตัวเขามาใน หรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรไมเกินจํานวนที่จําเปนตองใชรักษาเฉพาะตัวภายในสามสิบวันโดยมีหนังสือรับรอง
ของแพทย หรือ 

(๔) การนําเขาหรือสงออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ในปริมาณพอสมควร
เทาที่จําเปนตองใชประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบิน หรือ
ยานพาหนะอื่นใดที่ใชในการขนสงสาธารณะระหวางประเทศที่ไมไดจดทะเบียนในราชอาณาจักร 
แตถายานพาหนะดังกลาวจดทะเบียนในราชอาณาจักร ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ 

 
มาตรา ๑๖  หามมิใหผูใดผลิต ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน

ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ หรือนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท เวนแตไดรับใบอนุญาต 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 



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 
 

และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๗  บทบัญญัติมาตรา ๑๖ ไมใชบังคับแก 
(๑) การผลิตยาที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ตามใบสั่งยาของ

ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม 
สําหรับคนไขเฉพาะราย หรือของผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่งสําหรับสัตวเฉพาะราย 

(๒) การผลิต ขาย นําเขาหรือสงออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือ
ประเภท ๔ โดยกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องคการเภสัชกรรมหรือสถาบันอื่นของทาง
ราชการตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) การขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ที่ผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม ขายเฉพาะสําหรับ
คนไขของตน หรือที่ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่งขายเฉพาะสําหรับสัตวซึ่งตนบําบัด หรือ
ปองกันโรค 

(๔) การนําวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ติดตัวเขามาในหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักรไมเกินจํานวนที่จําเปนตองใชรักษาเฉพาะตัวภายในสามสิบวันโดยมี
หนังสือรับรองของแพทย หรือ 

(๕) การนําเขาหรือสงออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ใน
ปริมาณพอสมควรเทาที่จําเปนตองใชประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ในเรือ เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นใดที่ใชในการขนสงสาธารณะระหวางประเทศที่ไมไดจด
ทะเบียนในราชอาณาจักร แตถายานพาหนะดังกลาวจดทะเบียนในราชอาณาจักร ใหย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ 

 
มาตรา ๑๘  ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนําเขา ซึ่งวัตถุออก

ฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ไดเมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต 
(๑) ไดรับใบอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนําเขา ซึ่งยาแผนปจจุบันตามกฎหมายวา

ดวยยา แลวแตกรณี และ 
(๒) มีเภสัชกรอยูประจําตลอดเวลาทําการ 
ใหผูรับอนุญาตผลิต หรือนําเขา ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ขายวัตถุดังกลาวที่ตนผลิตหรือ

นําเขาไดโดยไมตองรับใบอนุญาตขายอีก 
 
มาตรา ๑๙  ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ 

และประเภท ๔ หรือจะออกใบอนุญาตใหนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทแกผูหนึ่งผูใดเฉพาะ
แตละครั้งและจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๐  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๙ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือ

ตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย 



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 
 

ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตาม
วรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทํา
ดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได 

 
มาตรา ๒๑  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๙ ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ 

ธันวาคม ของปที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ตองย่ืนคําขอ
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไม
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในกรณีมีการอุทธรณการขอตออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามวรรคหนึ่ง

กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณรัฐมนตรีจะสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนเมื่อมี
คําขอของผูอุทธรณก็ได 

 
มาตรา ๒๓  ผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติการ

ตามกฎหมายวาดวยยาอีก 
 

หมวด ๓ 
หนาที่ของผูรับอนุญาต 

   
 

มาตรา ๒๔  หามมิใหผูรับอนุญาต ผลิต ขาย นําเขาหรือเก็บไวซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ นอกสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต 

 
มาตรา ๒๕  ผูอนุญาตอาจอนุญาตใหผูรับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 

๓ หรือประเภท ๔ นอกสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตไดในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) การขายสงตรงแกผูรับอนุญาตอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือแกผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมหรือผูประกอบการ
บําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่ง 

(๒) การขายในบริเวณสถานที่ที่มีการประชุมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม เภสัชกร หรือผูประกอบการบําบัด



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 
 

โรคสัตวช้ันหนึ่ง 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๖  ผูรับอนุญาตผลิต ขาย หรือนําเขา ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ 

หรือประเภท ๔ ตองจัดใหมีเภสัชกรอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปดดําเนินการ เวนแต
ในกรณีมีความจําเปนชั่วครั้งคราว 

ในระหวางที่เภสัชกรมิไดอยูประจําควบคุมกิจการ หามมิใหผูใดดําเนินการผลิต
หรือขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 

 
มาตรา ๒๗  ใหผูรับอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร ณ สถานที่ผลิต

แสดงวาเปนสถานที่ผลิตวัตถุออกฤทธิ์ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปาย ให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีการวิเคราะหวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นกอนนําออกจากสถานที่ผลติโดย
ตองมีการวิเคราะหทุกครั้งและมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสิบปนับ
แตวันวิเคราะห 

(๓) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์หรือคําเตือน หรือขอควรระวัง
การใชวัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้น ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๘  ใหผูรับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร ณ สถานที่ขาย

แสดงวาเปนสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปายให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เปนสวนสัดจากยาหรือวัตถุอ่ืน 
(๓) ดูแลใหมีฉลาก เอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ หรือคําเตือนหรือขอควรระวัง

การใชวัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ 
(๔) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๙  ใหผูรับอนุญาตนําเขา ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท 

๔ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร ณ สถานที่นําเขา 



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 
 

แสดงวาเปนสถานที่นําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปาย
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตแสดงรายละเอียดการวิเคราะหวัตถุออกฤทธิ์ที่
นําเขา 

(๓) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ 
(๔) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามที่ไดข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับ 

เอกสารกํากับตองเปนภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได 
(๕) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๐  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับ

อนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง
การสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๑  ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตของตนไวโดยเปดเผยและเห็นได

งาย ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๓๒  หามมิใหผู รับอนุญาตยาย เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมสถานที่ผลิต 

สถานที่ขาย สถานที่นําเขา หรือสถานที่เก็บซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ และประเภท ๔ เวนแต
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอนุญาต 

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

หนาที่ของเภสัชกร 
   

 
มาตรา ๓๓  ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ 

หรือประเภท ๔ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมการผลิตใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ควบคุมใหมีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๒๗ (๓) 
(๓) ควบคุมการแบงบรรจุและการปดฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี ้
(๔) ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ใหเปนไปตามมาตรา ๓๔ 
(๕) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปดดําเนินการ 
(๖) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



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 
 

 
มาตรา ๓๔  ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ 

หรือประเภท ๔ ปฏิบัติดังตอไปนี ้
(๑) ควบคุมการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๒๘ (๒) 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ (๓) 
(๓) ควบคุมการขายใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ควบคุมการปรุงวัตถุออกฤทธิ์ใหเปนไปตามใบสั่งยาของบุคคลซึ่งกลาวใน 

(๕) 
(๕) ดูแลใหมีฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ที่ปรุงตามใบสั่งยา

ของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม หรือ
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่ง ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

(๖) ควบคุมการสงมอบวัตถุออกฤทธิ์ใหถูกตองตามใบส่ังยาของบุคคลซึ่งกลาว
ใน (๕) 

(๗) ควบคุมการทําบัญชีรับจายวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๘) ควบคุมมิใหมีการขายวัตถุออกฤทธิ์แกผูซึ่งไมมีใบสั่งยาของบุคคลซึ่งกลาว
ใน (๕) หรือแกผูซึ่งไมไดรับใบอนุญาตผลิต ขาย หรือนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 

(๙) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปดดําเนินการ (๑๐) การอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๕  ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 

๓ หรือประเภท ๔ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ที่นําเขาใหถูกตองตามตํารับของวัตถุตํารับที่ไดข้ึน

ทะเบียนไว 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา 

๒๙ (๓) และ (๔) 
(๓) ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ใหเปนไปตามมาตรา ๓๔ 
(๔) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปดดําเนินการ 
(๕) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๕ 

วัตถุออกฤทธิป์ลอม วัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน และวัตถุออกฤทธิ์เส่ือมคุณภาพ 
   

 
มาตรา ๓๖  หามมิใหผูใดผลิต ขาย หรือนําเขา ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ดังตอไปนี ้
(๑) วัตถุออกฤทธิ์ปลอม 



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 
 

(๒) วัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน 
(๓) วัตถุออกฤทธิ์เส่ือมคุณภาพ 
(๔) วัตถุออกฤทธิ์ที่ตองข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับแตมิไดข้ึนทะเบียนไว 
(๕) วัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับ 
 
มาตรา ๓๗  วัตถุออกฤทธิ์หรือส่ิงตอไปนี้ ใหถือวาเปนวัตถุออกฤทธิ์ปลอม 
(๑) ส่ิงที่ทําเทียมวัตถุออกฤทธิ์ทั้งหมดหรือแตบางสวน 
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ที่แสดงชื่อวาเปนวัตถุออกฤทธิ์อ่ืนหรือแสดงเดือนปที่วัตถุออก

ฤทธิ์ส้ินอายุซึ่งเกินความจริง 
(๓) วัตถุออกฤทธิ์ที่แสดงช่ือหรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่

ผลิตซึ่งมิใชความจริง 
(๔) วัตถุออกฤทธิ์หรือส่ิงที่แสดงวาเปนวัตถุออกฤทธิ์ตามที่กําหนดไวในประกาศ

ของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ (๑) หรือตามตํารับของวัตถุตํารับที่ข้ึนทะเบียนไวซึ่งมิใชความจริง 
(๕) วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานถึงขนาดสารออกฤทธิ์ขาด

หรือเกินกวารอยละสิบของปริมาณที่กําหนดไวไปจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด ตามที่กําหนดไวใน
ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ (๒) หรือตามที่กําหนดไวในตํารับของวัตถุตํารับที่ข้ึนทะเบียน
ไว 

 
มาตรา ๓๘  วัตถุออกฤทธิ์ตอไปนี้ ใหถือวาเปนวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน 
(๑) วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานโดยสารออกฤทธิ์ขาดหรือ

เกินจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด ตามที่กําหนดไวในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ (๒) หรือ
ตามตํารับของวัตถุตํารับที่ข้ึนทะเบียนไว แตไมถึงขนาดดังกลาวในมาตรา ๓๗ (๕) 

(๒) วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นซึ่งมีความสําคัญ
ตอคุณภาพของวัตถุออกฤทธิ์ผิดไปจากเกณฑที่กําหนดไวในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ 
(๒) หรือตามตํารับของวัตถุตํารับที่ข้ึนทะเบียนไว 

 
มาตรา ๓๙  วัตถุออกฤทธิ์ตอไปนี้เปนวัตถุออกฤทธิ์เส่ือมคุณภาพ 
(๑) วัตถุออกฤทธิ์ที่ส้ินอายุตามที่แสดงไวในฉลากซึ่งข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับไว 
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกับวัตถุออกฤทธิ์ปลอมตาม

มาตรา ๓๗ (๕) หรือวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานมาตรา ๓๘ 
 

หมวด ๖ 
การขึ้นทะเบียนวัตถตุํารับ 

   
 

มาตรา ๔๐  ผูรับอนุญาตผลิตหรือผูรับอนุญาตนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 
๓ หรือประเภท ๔ ผูใดจะผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุตํารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาว ตองนําวัตถุตํารับ



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 
 

นั้นมาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่กอน และเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ
แลว จึงจะผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุตํารับนั้นได 

การขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ และการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกผูรับอนุญาตผลิตหรือผูรับอนุญาตนําเขาซึ่งวัตถุ
ตํารับตัวอยางที่ไดรับอนุญาตแตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๑  การขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับตามมาตรา ๔๐ ตองแจงรายการ

ดังตอไปนี ้
(๑) ช่ือวัตถุตํารับ 
(๒) ช่ือและปริมาณของวัตถุตาง ๆ อันเปนสวนประกอบของวัตถุตํารับ 
(๓) ขนาดบรรจ ุ
(๔) วิธีวิเคราะหมาตรฐานของสวนประกอบของวัตถุตํารับ ในกรณีที่ใชวิเคราะห

นอกตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศระบุตามกฎหมายวาดวยยา 
(๕) ฉลาก 
(๖) เอกสารกํากับวัตถุตํารับ (ถามี) 
(๗) ช่ือผูผลิตและประเทศที่สถานที่ผลิตตั้งอยู และ 
(๘) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๒  การแกไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับที่ข้ึนทะเบียนไวแลว จะกระทํา

ไดเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ 
การขอแกไขรายการและการอนุญาตแกไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับ ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๓  หามมิใหพนักงานเจาหนาที่รับขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ ในกรณีที่

พนักงานเจาหนาที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็นวา 
(๑) การขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับไมเปนไปตามมาตรา ๔๑ หรือตามกฎกระทรวง

ที่ออกตามมาตรา ๔๐ 
(๒) วัตถุตํารับที่ขอขึ้นทะเบียนไมเปนที่เช่ือถือในสรรพคุณหรืออาจไมปลอดภัย

แกผูใช 
(๓) วัตถุตํารับที่ขอขึ้นทะเบียนใชช่ือในทํานองโออวดไมสุภาพหรืออาจทําให

เขาใจผิดจากความจริง หรือ 
(๔) วัตถุตํารับที่ขอขึ้นทะเบียนเปนวัตถุออกฤทธิ์ปลอมตามมาตรา ๓๗ หรือเปน

วัตถุตํารับที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนตามมาตรา ๔๖ 
คําส่ังไมรับขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด 



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 ๔๔  บทบัญญัติมาตรา ๔๓ ใหใชบังคับแกการแกไขรายการทะเบียนวัตถุ

ตํารับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๕  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออก

ใบสําคัญ ถาผูรับใบสําคัญประสงคจะขอตออายุใบสําคัญ จะตองย่ืนคําขอกอนใบสําคัญสิ้นอายุ 
เมื่อไดย่ืนคําขอแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาจะไดมีคําส่ังไมตออายุใบสําคัญนั้น 

การขอตออายุและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีผูขอตออายุใบสําคัญไมไดรับอนุญาตใหตออายุใบสําคัญ ใหนําความใน
มาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๖  เมื่อคณะกรรมการเห็นวาวัตถุตํารับใดที่ไดข้ึนทะเบียนไวแลวนั้น 

ตอมาปรากฏวาไมมีสรรพคุณตามที่ข้ึนทะเบียนไว หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใช หรือเปนวัตถุออก
ฤทธิ์ปลอม หรือใชช่ือผิดไปจากที่ข้ึนทะเบียนไว ใหคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรี และให
รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับนั้นได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๔๗  ในกรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับสูญหายหรือถูกทําลายใน

สาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่และยื่นคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนวัตถุตํารับ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลาย 

การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับและการออกใบแทน
ใบสําคัญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๗ 
การโฆษณา 

   
 

มาตรา ๔๘  หามมิใหผูใดโฆษณาเพื่อการคาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ เวนแต 
(๑) การโฆษณาซึ่งกระทําโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรค

ศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม เภสัชกร หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่ง 
หรือ 

(๒) เปนฉลากหรือเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุ
ออกฤทธิ ์

 
หมวด ๘ 

พนักงานเจาหนาที ่
   



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 
 

 
มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่

ผลิต สถานที่ขาย สถานที่นําเขา หรือสถานที่เก็บ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในระหวางเวลาทําการ เพ่ือ
ตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจนําวัตถุออกฤทธิ์ในปริมาณพอสมควร
ไปเปนตัวอยางเพ่ือตรวจสอบหรือในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ อาจยึดหรืออายัดวัตถุออกฤทธิ์ที่เก่ียวของกับการกระทําความผิด ตลอดจน
ภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธิ์และเอกสารที่เก่ียวของดวย เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดี 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งใหผูรับอนุญาตและ
บรรดาผูมีหนาที่เก่ียวของกับการผลิต การขาย การนําเขาหรือการเก็บ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในสถานที่
ผลิต สถานที่ขาย สถานที่นําเขา หรือสถานที่เก็บ อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๕๐  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อ

ผูรับอนุญาตหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของรองขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๑  วัตถุออกฤทธิ์รวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ และ

เอกสารที่ไดยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๔๙ หรือในกรณีมีการสงออกหรือนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ ถาไมปรากฏเจาของ หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือ
ศาลไมพิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่ยึดหรืออายัด หรือวันที่ทราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดใหตก
เปนของกระทรวงสาธารณสุข 

ถาส่ิงที่ยึดหรืออายัดไวนั้นเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยง
ความเสียหาย หรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินราคาของวัตถุออกฤทธิ์ พนักงานเจาหนาที่
จะจัดการขายสิ่งที่ไดยึดหรืออายัดไวกอนถึงกําหนดตามวรรคหนึ่งก็ไดไดเงินจํานวนสุทธิเทาใดให
ยึดเงินนั้นไวแทน 

 
มาตรา ๕๒  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๙ 
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

   
 

มาตรา ๕๓  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตโดยความเห็นหรือคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตใน
กรณีมีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตจะสั่งพัก



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 
 

ใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได 
ผู ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ในระหวางถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีกไมได 
 
มาตรา ๕๔  ผูรับอนุญาตผูใดขาดคุณสมบัติ หรือเขาลักษณะตองหามขอหนึ่งขอ

ใด ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ หรือไมจัดใหมีเภสัชกรอยูประจําควบคุม
กิจการตลอดเวลาที่เปดดําเนินการตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ผูอนุญาตโดยความเห็นหรือ
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 

ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ อีกไมไดจนกวาจะพนสองป
นับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตและผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหหรือไมก็ไดสุดแตจะ
พิจารณาเห็นสมควร 

 
มาตรา ๕๕  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปน

หนังสือแจงใหผูรับอนุญาตทราบ ในกรณีไมพบตัวผูถูกส่ังหรือผูถูกส่ังไมยอมรับคําส่ังดังกลาว ให
ปดคําส่ังไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายที่สถานที่ผลิต สถานที่ขาย หรือสถานที่นําเขา ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 
และใหถือวาผูรับอนุญาตไดทราบคําส่ังนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําส่ัง 

คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะโฆษณาใน
หนังสือพิมพหรือโดยวิธีอ่ืนอีกดวยก็ได 

 
มาตรา ๕๖  ผูอนุญาตโดยความเห็นหรือคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่ง

ถอนคําส่ังพักใชใบอนุญาตกอนกําหนดเวลาได เมื่อเปนที่พอใจวาผูรับอนุญาตซ่ึงถูกส่ังพักใช
ใบอนุญาตไดปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้แลว 

 
มาตรา ๕๗  ผูรับอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมี

สิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยก
อุทธรณ หรือแกไขคําส่ังของผูอนุญาตในทางที่เปนคุณแกผูอุทธรณได 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใช

ใบอนุญาต หรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๕๘  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขายวัตถุออกฤทธิ์ของตนที่เหลืออยูแก

ผูรับอนุญาตอื่น หรือแกผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรก็ไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยาย
ระยะเวลาใหตอไปอีกแตตองไมเกินหกสิบวัน 

 
หมวด ๑๐ 



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 
 

มาตรการควบคุมพิเศษ 
   

 
มาตรา ๕๙  ใหถือวาวัตถุตํารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่งประเภทใดปรุง

ผสมอยูเปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทนั้นดวย 
 
มาตรา ๖๐  ในกรณีวัตถุตํารับมีวัตถุออกฤทธิ์อันระบุอยูในประเภทตางกัน

มากกวาหนึ่งประเภทผสมอยู ใหถือวาวัตถุตํารับนั้นเปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่มีการควบคุม
เขมงวดกวาในประเภทที่ผสมอยูนั้น 

 
มาตรา ๖๑  ในกรณีวัตถุตํารับใด 
(๑) มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ อยางหนึ่งอยางใด

หรือหลายอยางปรุงผสมอยู 
(๒) มีลักษณะที่ไมอาจกอใหเกิดมีการใชที่ผิดทาง 
(๓) ไมสามารถจะแยกสกัดเอาวัตถุออกฤทธิ์ที่มีอยูในวัตถุตํารับนั้นกลับมาใชใน

ปริมาณที่จะทําใหเกิดมีการใชที่ผิดทาง และ 
(๔) ไมกอใหเกิดอันตรายทางดานสุขภาพและสังคมได 
รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนวัตถุตํารับยกเวนได  ทั้งนี้ ให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
วัตถุตํารับยกเวนที่ประกาศตามวรรคสอง รัฐมนตรีอาจประกาศเพิกถอนได เมื่อ

ปรากฏวาวัตถุตํารับนั้นไมตรงตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง 
 
มาตรา ๖๒  หามมิใหผูใดนอกจากกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย

จากกระทรวงสาธารณสุขมีไวในครอบครอง หรือใชประโยชนใด ๆ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท
เวนแตไดรับใบอนุญาต 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหนําความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๖๓  บทบัญญัติมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ไมใชบังคับแก 
(๑) การมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนสําหรับกิจการของผูรับอนุญาตผลิต 

ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 
(๒) การมีไวในครอบครองของบุคคลในปริมาณพอสมควรเพื่อการเสพ การ

รับเขารางกาย หรือการใชดวยวิธีอ่ืนใดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔  
ทั้งนี้ ตองเปนไปตามคําส่ังของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน
ช้ันหนึ่งในสาขาทันตกรรม หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่งที่เก่ียวกับการวิเคราะห บาํบดั 
บรรเทา รักษา หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยของบุคคลนั้นหรือสัตวของบุคคลนั้น 



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 
 

(๓) การมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนตามหนาที่ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ของกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องคการเภสัช
กรรมหรือสถาบันอื่นของทางราชการตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) การมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนตามหนาที่ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ของผูซึ่งไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข 

(๕) การมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือ
ประเภท ๔ ในปริมาณพอสมควรเทาที่จําเปนตองใชประจําในการปฐมพยาบาล หรือในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นใดที่ใชในการขนสงสาธารณะระหวางประเทศที่
ไมไดจดทะเบียนในราชอาณาจักรแตถายานพาหนะดังกลาวจดทะเบียนในราชอาณาจักร ใหยื่น
คําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖๒ 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระบุ

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ซึ่งผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูประกอบ
โรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่ง มีไว
ในครอบครองในปริมาณที่รัฐมนตรีกําหนดโดยไมตองขออนุญาตก็ได 

 
มาตรา ๖๕  ผูรับอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก นําผานหรือมีไวในครอบครอง

หรือใชประโยชน ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ตองจัดใหมีการปองกันตามสมควรเพื่อมิใหวัตถุออกฤทธิ์
สูญหายหรือมีการนําเอาวัตถุออกฤทธิ์ไปใชโดยมิชอบ 

 
มาตรา ๖๖  หามมิใหผูใดซึ่งมิใชเภสัชกรที่อยูประจําควบคุมกิจการของสถานที่

ผลิต สถานที่ขาย หรือสถานที่นําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ขายวัตถุดังกลาวใหแกผูอ่ืนในสถานที่นั้น 
เวนแตอยูในความควบคุมดูแลอยางใกลชิดของเภสัชกรประจําสถานที่นั้น 

 
มาตรา ๖๗  ภายใตบังคับมาตรา ๖๘ เภสัชกรจะขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ 

หรือประเภท ๔ ใหไดเฉพาะแกผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน
ช้ันหนึ่งในสาขาทันตกรรม ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่ง ผูที่มีใบสั่งยาของบุคคลดังกลาว 
หรือผูรับอนุญาตผลิตหรือขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาวเทานั้น และตองลงบัญชีรายละเอียดการ
ขายทุกครั้งตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง  

ใบสั่งยาตามวรรคหนึ่งใหใชไดครั้งเดียว เวนแตผูส่ังจะไดกําหนดไววาใหจายซ้ํา
ไดแตรวมกันตองไมเกินสามครั้ง และจํานวนยาที่ส่ังแตละคร้ังตองไมเกินจํานวนที่จําเปนตองใช 
ภายในเวลาไมเกินสามสิบวัน 

ใบสั่งยาแตละฉบับใหใชไดไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ออก 
 
มาตรา ๖๘  ในกรณีไมมีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูประกอบโรคศิลปะแผน

ปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวช้ันหนึ่งในปริมณฑลหา
กิโลเมตรจากสถานที่ที่มีใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ เภสัชกรที่อยูประจําควบคุมกิจการของ



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 
 

สถานที่ขายนั้นจะขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ สําหรับผูปวยหรือสัตวปวยโดย
ไมตองมีใบสั่งยาของบุคคลดังกลาวก็ได แตทั้งนี้จะขายสําหรับการใชแตละรายไดไมเกินสามวนัตอ
เดือน และตองลงบัญชีรายละเอียดการขายทุกครั้งตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๙  ในการสงมอบวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ เภสัช

กรตองมอบคําเตือนหรือขอควรระวังตามประกาศของรัฐมนตรีมาตรา ๖ (๕) ใหแกผูซื้อดวย 
 

หมวด ๑๑ 
การคาระหวางประเทศ 

   
 

มาตรา ๗๐  ในการนําเขาหรือสงออกแตละคราว ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ 
หรือประเภท ๒ ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ตองไดรับใบอนุญาตเฉพาะคราว
จากผูอนุญาตกอน 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๑  ในการนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ผูซึ่ง

ไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขตองจัดใหมีสําเนาใบอนุญาตของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของ
ประเทศที่สงออกนั้นสงมาพรอมกับวัตถุออกฤทธิ์หนึ่งฉบับและใหสงตรงไปยังเลขาธิการอีกสอง
ฉบับ 

ใหพนักงานเจาหนาที่สลักหลังสําเนาใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง โดยแจงวันเดือนป
และปริมาณที่แทจริงของวัตถุออกฤทธิ์ที่นําเขา และสงสําเนานั้นกลับไปใหเจาหนาที่ของประเทศผู
ออกใบอนุญาตนั้นหนึ่งฉบับ และเก็บรักษาไวที่กระทรวงสาธารณสุขหนึ่งฉบับ 

 
มาตรา ๗๒  หามมิใหผูใดสงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ไปยัง

บุคคลอื่นหรือสถานที่อ่ืนนอกเหนือไปจากบุคคลหรือสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตนําเขา 
 
มาตรา ๗๓  ในการสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ผูซึ่ง

ไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขตองนําใบอนุญาตนําเขาของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของ
ประเทศนั้นมามอบใหกระทรวงสาธารณสุขกอนจึงจะไดรับการพิจารณาออกใบอนุญาตเฉพาะ
คราวเพื่อสงออก และในการสงออกใหผูรับอนุญาตแนบสําเนาใบอนุญาตนั้นไปพรอมกับวัตถุออก
ฤทธิ์ที่สงออกนั้นหนึ่งฉบับ 

ใหกระทรวงสาธารณสุขจัดสงสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อสงออก ซึ่งวัตถุ
ออกฤทธิ์สองฉบับไปยังเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศผูรับนั้นดวย และใหเลขาธิการจัดใหมีการ
ตรวจสอบสําเนาใบอนุญาตที่จะสงกลับมานั้น 

 



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 ๗๔  ในการนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ผูรับ
อนุญาตตองมีใบอนุญาตของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกนั้นมาพรอมกับวัตถุออก
ฤทธิ์และตองแจงใหผูควบคุมยานพาหนะที่ใชบรรทุกทราบกอนผานเขามาในราชอาณาจักร และ
ใหผูควบคุมยานพาหนะนั้นจัดใหมีการปองกันตามสมควรเพื่อมิใหวัตถุออกฤทธิ์สูญหายหรือมี
การนําเอาวัตถุออกฤทธิ์ที่อยูในยานพาหนะนั้นไปใชโดยมิชอบ 

ในกรณีมีการขนถายวัตถุออกฤทธิ์ออกจากยานพาหนะที่ใชบรรทุกไปยัง
ยานพาหนะอื่น ใหผูควบคุมยานพาหนะที่ใชบรรทุกมานั้นแจงใหเจาหนาที่ศุลกากร ณ ที่นั้นทราบ
กอน และใหเจาหนาที่ศุลกากรนั้น มีหนาที่ควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ในระหวางขนถาย เมื่อขนถาย
เสร็จใหผูควบคุมยานพาหนะที่ รับขนถายวัตถุออกฤทธิ์นั้นมีหนาที่ เชนเดียวกับผูควบคุม
ยานพาหนะตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๗๕  ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยศุลกากรเกี่ยวกับการตรวจ การ

ยึด การริบ หรือการจับกุมผูกระทําความผิดมาใชบังคับแกการนําเขา การสงออก หรือการนําผาน
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา ๗๖  ในการนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทหามมิใหผูใดเปลีย่นแปลง

การสงวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายอื่นที่มิไดระบุในใบอนุญาตที่สงออกที่สงมาพรอมกับวัตถุออก
ฤทธิ์ เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศผูออกใบอนุญาตนั้น 
และเลขาธิการใหความเห็นชอบดวย 

 
มาตรา ๗๗  ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงการสงวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายอื่น 

ตามมาตรา ๗๖ ใหถือวาวัตถุออกฤทธิ์นั้นไดสงออกจากประเทศที่ออกใบอนุญาตเขามาใน
ราชอาณาจักร และใหพนักงานเจาหนาที่สลักหลังสําเนาใบอนุญาตของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของ
ประเทศที่สงออกนั้น โดยแจงวันเดือนปและปริมาณที่แทจริงของวัตถุออกฤทธิ์ที่นําผาน และสง
สําเนานั้นกลับไปใหเจาหนาที่ของประเทศผูออกใบอนุญาตนั้นหนึ่งฉบับ และเก็บรักษาไวที่
กระทรวงสาธารณสุขหนึ่งฉบับ 

ในการสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายใหมตามวรรคหนึ่ง ผูรับอนุญาต
ตองนําใบอนุญาตของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศผูรับใหมมามอบใหกระทรวงสาธารณสุข
กอน จึงจะไดรับการพิจารณาออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อสงออก และใหผูรับอนุญาตแนบ
สําเนาใบอนุญาตนั้นไปพรอมกับวัตถุออกฤทธิ์ที่สงไปยังจุดหมายใหมดวยหนึ่งฉบับ 

ใหกระทรวงสาธารณสุขจัดสงสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อสงออกซึ่งวัตถุ
ออกฤทธิ์สองฉบับไปยังเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศผูรับใหมดวย และใหเลขาธิการจัดใหมี
การตรวจสอบสําเนาใบอนุญาตที่จะสงกลับมานั้น 

 
มาตรา ๗๘  ในระหวางที่มีการนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือ

ประเภท ๒ หรือในระหวางที่วัตถุออกฤทธิ์อยูในความควบคุมของเจาหนาที่ศุลกากรตามมาตรา 



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 
 

๗๔ วรรคสอง หามมิใหผูใดแปรรูปหรือแปรสภาพวัตถุออกฤทธิ์ใหเปนอยางอ่ืน หรือเปล่ียนหีบ
หอที่บรรจุวัตถุออกฤทธิ์ เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเลขาธิการ 

 
มาตรา ๗๙  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจําเปน เลขาธิการมีอํานาจผอนผันการใช

บังคับมาตรการควบคุมตามมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๗ เก่ียวกับการนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ได
ตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๘๐  ในการนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ ผูรับอนุญาตตองจัดใหมี

สําเนาใบแจงการสงออกของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกนั้นสงมาพรอมกับวัตถุออก
ฤทธิ์หนึ่งฉบับ และใหสงตรงไปยังเลขาธิการอีกสองฉบับ 

ใหพนักงานเจาหนาที่สลักหลังสําเนาใบแจงการสงออกตามวรรคหนึ่ง โดยแจงวัน
เดือนปและปริมาณที่แทจริงของวัตถุออกฤทธิ์ที่นําเขา และสงสําเนานั้นกลับไปใหเจาหนาที่ของ
ประเทศผูสงใบแจงการสงออกนั้นหนึ่งฉบับ และเก็บรักษาไวที่กระทรวงสาธารณสุขหนึ่งฉบับ 

 
มาตรา ๘๑  ในการนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๘๐ หามมิใหผูใดสงวัตถุ

ออกฤทธิ์ในประเภท ๓ ไปยังบุคคลอื่นหรือสถานที่อ่ืนนอกเหนือไปจากบุคคลหรือสถานที่ที่ระบุ
ในใบแจงการสงออกของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกนั้น 

 
มาตรา ๘๒  ในการสงออกแตละคราว ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ ผูรับ

อนุญาตตองจัดใหมีสําเนาใบแจงการสงออกไปพรอมกับวัตถุออกฤทธิ์ที่สงออกนั้นหนึ่งฉบับ และ
ใหสงตรงไปยังเลขาธิการอีกสองฉบับ 

ใหกระทรวงสาธารณสุขจัดสงสําเนาใบแจงการสงออกตามวรรคหนึ่งสองฉบับไป
ยังเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศผูรับเขาและใหเลขาธิการจัดใหมีการตรวจสอบสําเนาใบแจง
การสงออกท่ีจะสงกลับมานั้น 

 
มาตรา ๘๓  เมื่อกระทรวงสาธารณสุขไดรับแจงการหามนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน

ประเภทหนึ่งประเภทใดที่ตางประเทศไดแจงผานเลขาธิการสหประชาชาติระบุหามนําเขาไปยัง
ประเทศนั้น ใหรัฐมนตรีประกาศการหามนําเขานั้นในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๘๔  หามมิใหผูใดสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังประเทศที่ระบุหามนําเขา

ตามมาตรา ๘๓ เวนแตไดรับใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวจากประเทศนั้นและใบอนุญาตพิเศษ
เฉพาะคราวจากเลขาธิการ 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘๕  การมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ใน

ปริมาณพอสมควรเทาที่จําเปนตองใชประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 



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 
 

ในเรือ เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นใดที่ใชในการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ ใหไดรับการ
ยกเวนจากมาตรการควบคุมสําหรับการนําเขา นําผานหรือสงออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๖  ผูควบคุมยานพาหนะตามมาตรา ๘๕ ตองจัดใหมีการปองกันตาม

สมควร เพ่ือมิใหวัตถุออกฤทธิ์สูญหายหรือมีการนําเอาวัตถุออกฤทธิ์ที่ใชในยานพาหนะนั้นไปใช
โดยมิชอบ 

 
มาตรา ๘๗  ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขหรือผูรับอนุญาตตาม

มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๖๒ รวมทั้งกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องคการ
เภสัชกรรมและสถาบันอื่นของทางราชการตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ไดดําเนิน
กิจการเกี่ยวกับการผลิต การขาย การนําเขา การสงออก การนําผาน หรือการมีไวในครอบครองซึ่ง
วัตถุออกฤทธิ์ที่มิใชวัตถุตํารับยกเวน ตองจัดใหมีการทําบัญชีรับจายวัตถุออกฤทธิ์ และเสนอ
รายงานใหเลขาธิการทราบเปนรายเดือนและรายป บัญชีดังกลาวตองเก็บรักษาไวและพรอมที่จะ
แสดงตอพนักงานเจาหนาที่ไดทุกเวลาในขณะเปดดําเนินการ ทั้งนี้อยางนอยภายในสองปนับแต
วันลงรายการครั้งสุดทายในบัญชี 

บัญชีรับจายวัตถุออกฤทธิ์และรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘๘  เมื่อปรากฏวาผูใดเสพติดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ เลขาธิการหรือผูซึ่งไดรับ

มอบหมายจากเลขาธิการโดยความเห็นหรือคําแนะนําของคณะกรรมการ มีอํานาจสั่งใหจัดสงผูนั้น
ไปรับการรักษาพยาบาลหรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ ณ สถานพยาบาลหรือสถานพักฟน
ตามที่เห็นสมควรเปนเวลาไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน ในกรณีจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
หรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ เลขาธิการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเลขาธิการจะขยาย
เวลาตอไปอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

ใหกระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่ใหการรักษา การศึกษาอบรม การดูแล ภายหลัง
การรักษาพยาบาลหรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพตามสมควรแกบุคคลดังกลาวในวรรคหนึง่ 
เพ่ือใหบุคคลนั้นกลับคืนสูสภาพของปกติชนซึ่งมิไดเสพติดซึ่งวัตถุออกฤทธิ ์

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรานี้ ผูเสพติดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใหหมายความ
ถึงผูเสพ รับเขารางกายหรือใชดวยวิธีอ่ืนใด ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์และแสดงอาการเสพติดวัตถุออกฤทธิ์
ซึ่งสามารถตรวจสอบไดตามหลักวิทยาศาสตรการแพทย 

 
หมวด ๑๒ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๘๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง

ย่ีสิบปและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหาแสนบาท 



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 ๙๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 

และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๙๑  ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๙ ผูใดดําเนินกิจการ 

ภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลวและมิไดย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับวันละ
สองรอยบาทนับแตวันถัดจากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจนถึงวันที่มายื่นคําขอตออายุใบอนุญาต 

 
มาตรา ๙๒  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 

หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๙๓  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๙๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 

หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๙๕  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา 

๒๙  ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่นบาท ถึงหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๙๖  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๑ 

หรือมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๙๗  เภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติผูใดละทิ้งหนาที่ในการควบคุมกิจการของ

ผูรับอนุญาตโดยไมมีเหตุอันควรหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๓๕ 
ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๙๘  ผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ปลอมอันเปนการฝาฝนมาตรา 

๓๖ (๑) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 
ผูใดขายวัตถุออกฤทธิ์ปลอมอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๖ (๑) ตองระวางโทษ

จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
ผูใดขายหรือนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ปลอมโดยไมรูวาเปนวัตถุออกฤทธิ์ปลอมตอง

ระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๙๙  ผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานหรือวัตถุออกฤทธิ์

ที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๖ (๒) หรือ (๕) ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ผูใดขายวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอน



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 
 

ทะเบียนวัตถุตํารับอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๖ (๒) หรือ (๕)  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหก
เดือนถึงหาปและปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

ผูใดขายหรือนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีส่ัง
เพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับ โดยไมรูวาเปนวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่
รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๐๐  ผูใดขายหรือนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เส่ือมคุณภาพอันเปนการฝาฝน

มาตรา ๓๖ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนวัตถุออกฤทธิ์เส่ือมคุณภาพ

ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๐๑  ผูใดผลิต ขายหรือนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ที่ตองข้ึนทะเบียนวัตถุ

ตํารับแตมิไดข้ึนทะเบียนไวอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๖ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๒  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง

หมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๐๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๘ มาตรา ๗๒  มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๘ หรือ

มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๕ ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๑๐๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๘๑ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๖ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึง

หาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๐๘  เภสัชกรผูใดขายวัตถุออกฤทธิ์อันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง 

หรือมาตรา ๖๘ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๐๙  เภสัชกรผูใดไมลงบัญชีตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๖๘ 



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 
 

หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๑๑๐  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๓ 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๑๑๑  ผูควบคุมยานพาหนะผูใดไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๗๔ ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๑๒  ผูควบคุมยานพาหนะที่ใชในการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ

ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๖  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๑๓  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง ตองระวาง

โทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา  ๑๑๔   ผู เสพติดซึ่ ง วัตถุออกฤทธิ์ ผู ใด ขัดขืนไมยอมไปรับการ

รักษาพยาบาลหรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพตามคําส่ังของเลขาธิการหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเลขาธิการตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และเมื่อพนโทษแลว ใหสงตัวผูนั้นไปรับการ
รักษาพยาบาลหรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพตามคําส่ังเดิม 

 
มาตรา ๑๑๕  ผูรับการรักษาพยาบาลหรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพตาม

คําส่ังของเลขาธิการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเลขาธิการตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง ผูใด
หลบหนีไปจากสถานพยาบาลหรือสถานพักฟน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและเมื่อพนโทษแลว ใหสงตัวผูนั้นไปรับการรักษาพยาบาล
หรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพตามคําส่ังเดิม 

 
มาตรา ๑๑๖  เมื่อมีการลงโทษตามมาตรา ๘๙ มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๘ มาตรา 

๙๙ มาตรา ๑๐๐ หรือมาตรา ๑๐๑ ใหริบวัตถุออกฤทธิ์ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิต 
รวมทั้งภาชนะหรือหีบหอที่บรรจุที่เก่ียวเนื่องกับความผิดในคดี ใหแกกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ
ทําลายหรือจัดการอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๑๗  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว 

ใหเลขาธิการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเลขาธิการมีอํานาจเปรียบเทียบได 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 



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 
 

มาตรา ๑๑๘  ใหผูไดรับอนุญาตผลิต ขาย หรือนําเขา ซึ่งยาที่เปนวัตถุออกฤทธิ์ 
หรือมีวัตถุออกฤทธิ์รวมอยูดวยตามกฎหมายวาดวยยาในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดําเนิน
กิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ และถาประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ใหย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการไปพลางกอนได แตถาผูอนุญาตมี
คําส่ังเปนหนังสือไมออกใบอนุญาตให ผูนั้นไมมีสิทธิดําเนินกิจการนับแตวันที่ทราบคําส่ังเปนตน
ไป และใหนําความในมาตรา ๕๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๙  ยาที่เปนวัตถุออกฤทธิ์หรือมีวัตถุออกฤทธิ์รวมอยูดวย ซึ่งผลิต ขาย 

หรือนําเขาโดยชอบตามกฎหมายวาดวยยาหรือกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองมีขอความวา “วัตถุออกฤทธิ์” ตามมาตรา ๒๗ 
(๓) ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
สัญญา  ธรรมศักดิ ์
นายกรัฐมนตร ี



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 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตผลติวัตถุออกฤทธิ ์ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนญุาตขายวัตถุออกฤทธิ ์ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๓) ใบอนญุาตนาํเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนญุาตสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๕) ใบอนญุาตนาํผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๖) ใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อ 

นําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๗) ใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยชน  

ซึ่งวัตถุออกฤทธิ ์ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๘) ใบสําคญัการขึ้นทะเบียนวัตถตุํารับ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๙) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๑๐) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวตัถุตํารับ ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๑๑) การตออายุใบอนุญาต หรือ 

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวตัถุตํารับ ครั้งละเทากับคาธรรมเนียม 
 สําหรับใบอนุญาต 
 หรือใบสําคัญนั้น 
(๑๒) คาสลักหลังใบอนุญาตในการคาระหวางประเทศ  

สําหรับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ ครั้งละ ๑๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 เนื่องจากประเทศไทยไดเขา
รวมเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ซึ่งไดกระทํากัน ณ กรุง
เวียนนา ประเทศออสเตรียเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๔ เพ่ือรวมมือกับประเทศภาคีอ่ืน ๆ 
ควบคุมการผลิตการขาย การนําเขา การสงออก การนําผานหรือการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุที่
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาททั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ มิใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
ของบุคคลและสังคม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

 


