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พระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบญัญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 

๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ 
(๒) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๓) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๔) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๕) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๖) พระราชบญัญัติกันชา พทุธศักราช ๒๔๗๗ 
(๗) พระราชบัญญัติพืชกระทอม พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้

                                                 
๑ รก.๒๕๒๒/๖๓/๔๐พ/๒๗ เมษายน ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“ยาเสพติดใหโทษ”๒ หมายความวา  สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซ่ึงเม่ือเสพเขา
สูรางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรอืดวยประการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกาย
และจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มี
ความตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุด
โทรมลง กับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษหรือ
อาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษและสารเคมีท่ีใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดวย  ท้ังน้ี ตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบานบางตํารับตาม
กฎหมายวาดวยยาท่ีมียาเสพติดใหโทษผสมอยู 

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

“จําหนาย” หมายความวา  ขาย จาย แจก แลกเปล่ียน ให 
“นําเขา” หมายความวา  นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร 
“สงออก”  หมายความวา   นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร 
“เสพ”๓ หมายความวา  การรับยาเสพติดใหโทษเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด  
“ติดยาเสพติดใหโทษ”๔ หมายความวา  เสพเปนประจําติดตอกันและตกอยูใน

สภาพท่ีจําเปนตองพ่ึงยาเสพติดใหโทษน้ัน โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลัก
วิชาการ 

“หนวยการใช”๕  หมายความวา เม็ด ซอง ขวด หรือหนวยอยางอื่นที่ทําขึ้นซึ่ง
โดยปกติสําหรับการใชเสพหนึ่งครั้ง 

“การบําบัดรักษา”๖ หมายความวา  การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ ซ่ึง
รวมตลอดถึงการฟนฟูสมรรถภาพและการติดตามผลหลังการบําบัดรักษาดวย 

“สถานพยาบาล”๗ หมายความวา โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานพักฟน หรอื
สถานที่อื่นใดเฉพาะท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนสถานที่ทําการบําบัดรักษาผูติด
ยาเสพติดใหโทษ 

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ยาเสพติดใหโทษ” แกไขโดยพระราชบัญญติัยาเสพติดใหโทษ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “เสพ” แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๐ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ติดยาเสพติดใหโทษ” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให

โทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๕ มาตรา ๔ นิยามคําวา “หนวยการใช” เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖ มาตรา ๔ นิยามคําวา “การบําบัดรักษา” เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๗ มาตรา ๔ นิยามคําวา “สถานพยาบาล” แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับ

ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เภสัชกร”๘  หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพเภสัชกรรม 

 “ตํารับยา” หมายความวา  สูตรของสิ่งปรุงไมวาจะมีรูปลักษณะใดท่ีมียาเสพติด
ใหโทษรวมอยูดวย  ท้ังน้ี รวมทั้งยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนวัตถุสําเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่ง
พรอมที่จะนําไปใชแกคนหรือสัตวได 

“ขอความ”๙ หมายความรวมถึงการกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ 
ภาพยนตร แสง เสียง เครื่องหมายหรือการกระทําอยางใด ๆ ที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจ
ความหมายได 

“โฆษณา”๑๐ หมายความรวมถึงกระทําการไมวาดวยวิธีใด ๆ ใหประชาชนเห็น
หรอืทราบขอความเพ่ือประโยชนในทางการคา แตไมหมายความรวมถึงเอกสารทางวิชาการหรือ
ตําราที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

“ผูรับอนุญาต” หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้
“ผูอนุญาต” หมายความวา   เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซ่ึง

ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษตาม

พระราชบัญญัตินี ้
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
“เลขาธิการ” หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินีไ้มใชบังคับแกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข แตใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รายงาน
การรับ การจาย การเก็บรักษา และวิธีการปฏิบัติอยางอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ใหคณะกรรมการทราบทุกหกเดือน แลวใหคณะกรรมการเสนอพรอมกับใหความเห็นตอรัฐมนตรี
เพื่อสั่งการตอไป 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตาม

                                                 
๘ มาตรา ๔ นิยามคําวา “เภสัชกร” แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ขอความ” เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๐ มาตรา ๔ นิยามคําวา “โฆษณา” เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีทายพระราชบัญญัตินี ้ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น กับออกประกาศ  ท้ังน้ี 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

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

(Cocaine) โคเดอีน (Codeine) ฝนยา (Medicinal Opium) 
(๓)๑๑ ประเภท ๓  ยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตํารับยา และมียาเสพติดให

โทษในประเภท ๒ ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 (๔) ประเภท ๔  สารเคมีท่ีใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ หรอื

ประเภท ๒ เชน อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด (Acetyl Chloride) 
(๕) ประเภท ๕  ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เชน 

กัญชา พืชกระทอม 
ท้ังน้ี ตามที่รัฐมนตรีประกาศระบุชื่อยาเสพติดใหโทษตามมาตรา ๘ (๑) 
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี ้คําวา ฝนยา (Medicinal Opium) หมายถึง ฝนที่ได

ผานกรรมวิธีปรุงแตงโดยมีความมุงหมายเพื่อใชในทางยา 
 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 
(๑) ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษวา ยาเสพติดใหโทษชื่อใดอยูในประเภทใดตาม

มาตรา ๗ 
(๒) เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทยาเสพติดใหโทษตาม (๑) 
(๓) กําหนดมาตรฐานวาดวยปริมาณ สวนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ ์หรอื

ลักษณะอื่นของยาเสพติดใหโทษตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษ 
(๔) กําหนดจํานวนและจํานวนเพิ่มเติมซึ่งยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทาง

การแพทยและทางวิทยาศาสตรท่ัวราชอาณาจักรประจําป 
(๕)๑๒  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษที่ผู

อนุญาตจะอนุญาตใหผลิต นําเขา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองได 
(๖)๑๓ กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๗ 

(๓) 
                                                 

๑๑ มาตรา ๗ (๓) แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๒ มาตรา ๘(๕) แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๑๓ มาตรา ๘ (๖) แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) จัดตั้งสถานพยาบาล 
(๘) กําหนดระเบียบขอบังคับ เพื่อควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบวินัย

สําหรับสถานพยาบาล 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 

   
 
มาตรา ๙  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการควบคุมยาเสพ

ติดใหโทษ” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย
หรือผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแทน อธิบดีกรม
ตํารวจหรือผูแทน อธิบดีกรมอัยการหรือผูแทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูแทน เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
หรือผูแทน ผูแทนกระทรวงกลาโหม และผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปน
กรรมการ และใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและเลขานุการ 
และหัวหนากองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

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

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือ 
(๗) ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่น

เปนกรรมการแทนได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ
อยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว 

 
มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให

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

ใบอนุญาต 
(๔) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีในการกําหนดตําแหนงและระดับของพนักงาน

เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๕) ใหความเห็นตอรัฐมนตร ีเพื่อวางระเบียบปฏิบัติราชการในการประสานงาน

กับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และกระทรวงทบวงกรมอ่ืน 
(๖) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีในการอนุญาตใหผลิต จําหนาย นําเขา สงออก

หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ และในประเภท ๕ 
(๗)๑๔ ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางใดอยาง

หนึ่งตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายก็ได 
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

                                                 
๑๔ มาตรา ๑๓ (๗) แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 

   
 
มาตรา ๑๕๑๕ หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไวในครอบครอง

ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ เวนแตรัฐมนตรีไดอนุญาตเฉพาะในกรณีจําเปนเพือ่ประโยชน
ของทางราชการ 

การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

การผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ 
ตามปริมาณดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย 

(๑)  เด็กซโตรไลเซอรไยด หรอื แอล เอส ดี มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์
ต้ังแตศูนยจุดเจ็ดหามิลลิกรัมข้ึนไป หรือมียาเสพติดท่ีมีสารดังกลาวผสมอยูจํานวนสิบหาหนวย
การใชข้ึนไปหรือมีนํ้าหนักสุทธิต้ังแตสามรอยมิลลิกรัมข้ึนไป 

(๒)  แอมเฟตามีนหรืออนุพันธแอมเฟตามีน มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์
ต้ังแตสามรอยเจ็ดสิบหามิลลิกรัมข้ึนไป หรือมียาเสพติดท่ีมีสารดังกลาวผสมอยูจํานวนสิบหา
หนวยการใชขึ้นไป หรือมีน้ําหนักสุทธิตั้งแตหนึ่งจุดหากรัมขึ้นไป 

(๓)  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ นอกจาก (๑) และ (๒) มีปริมาณคํานวณ
เปนสารบริสุทธิ์ตั้งแตสามกรัมขึ้นไป 

 
มาตรา ๑๖๑๖  หามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษใน

ประเภท ๒ เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตเฉพาะในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของทาง
ราชการ 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหผูขออนุญาตเปนผูรับผิดชอบชําระ
คาใชจายในการตรวจวิเคราะห หรือประเมินเอกสารทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๗  หามมิใหผูใดจําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท ๒ เวนแตไดรับใบอนุญาต 
การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไวในครอบครองคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ได

ตั้งแตหนึ่งรอยกรัมขึ้นไปใหถือวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย 
                                                 

๑๕ มาตรา ๑๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๑๖ มาตรา ๑๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๘  บทบัญญัติมาตรา ๑๗ ไมใชบังคับแก 
(๑) การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไวในครอบครองไมเกินจํานวนที่

จําเปนสําหรับใชรักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู
ประกอบโรคศิลปะแผนปจจบุันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมซึ่งเปนผูใหการรักษา 

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

 
มาตรา ๑๙  ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหจําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยา

เสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไดเมื่อปรากฏวาผูขออนุญาตเปน 
(๑) กระทรวง ทบวง กรม องคการบริหารสวนทองถิ่น รวมท้ังกรุงเทพมหานคร

สภากาชาดไทย หรือองคการเภสัชกรรม 
(๒) ผูประกอบการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ หรอื 
(๓)๑๗  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผูประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม หรือผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง และ 
(ก)  มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
(ข)  ไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยยา

เสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยการปองกันการ
ใชสารระเหย กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
และกฎหมายวาดวยยา 

(ค)  ไมอยูระหวางถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้

(ง)  ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(จ)  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
ในการพิจารณาอนุญาตแกบคุคลตามวรรคหนึ่ง ผูอนุญาตจะตองคํานึงถึงความ

จําเปนในการมีไวเพื่อจําหนายหรือมีไวในครอบครอง ในการนี้ผูอนุญาตจะกําหนดเงื่อนไขตามที่
เห็นสมควรไวดวยก็ได 

 

                                                 
๑๗ มาตรา ๑๙ (๓) แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๐๑๘ หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไวในครอบครอง
เพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก 
(๑)  การจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษใน

ประเภท ๓ ที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมจําหนายหรือมีไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนายเฉพาะผูปวยซึ่งตนใหการรักษา 

(๒)  การจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๓ ที่ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่งจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
เฉพาะสัตวที่ตนบําบัด 

ท้ังน้ี ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผูประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง ตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในมาตรา ๑๙ (๓) 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เกินจํานวนที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ใหสันนิษฐานวามีไวในครอบครองเพื่อ
จําหนาย 

 
มาตรา ๒๑  ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต จําหนาย นําเขาหรือสงออกซึ่ง

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ได เม่ือปรากฏวาผูขออนุญาต 
(๑) ไดรับใบอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยา

แผนปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา และ 
(๒) มีเภสัชกรอยูประจําตลอดเวลาทําการ 
ใหผูรับอนุญาตผลิต หรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ จําหนายยา

เสพติดใหโทษดังกลาวที่ตนผลิตหรือนําเขาไดโดยไมตองรับใบอนุญาตจําหนายอีก 
 
มาตรา ๒๒  ในการนําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ของผูที่

ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ แตละครั้งตองไดรับใบอนุญาตทุกครั้งที่นําเขาหรือสงออกจากผู
อนุญาตดวย 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๓  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ ใหใชไดจนถึงวันท่ี ๓๑ 

ธันวาคมของปที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอ

                                                 
๑๘ มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไม
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

ถาผูรับอนุญาตไมขอตออายุใบอนุญาตหรือผูอนุญาตสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตตามความในวรรคหนึ่ง บรรดายาเสพติดใหโทษที่ผูรับอนุญาตหรือผูขอตอใบอนุญาตมี
อยูในครอบครองใหตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขใหคาตอบแทน
ตามท่ีเห็นสมควร 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๔  ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๒ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือ

ตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย 
ใหสันนิษฐานไวกอนวา การกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ได

กระทําไปตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย 
 
มาตรา ๒๕  ผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติ

ตามกฎหมายวาดวยยาและกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทอีก 
 
มาตรา ๒๖  หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง

ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรอืในประเภท ๕ เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเปนราย ๆ ไป 

การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรอืในประเภท ๕ ไวในครอบครองมี
ปริมาณตั้งแตสิบกิโลกรัมขึ้นไป ใหถือวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย 

การขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๖/๑๑๙ ปริมาณยาเสพติดใหโทษท่ีจะอนุญาตไดตามหมวดน้ีใหเปนไป

ตามมาตรา ๘ (๕)  
 

หมวด ๓ 
หนาที่ของผูรับอนุญาต 

   
 
มาตรา ๒๗  หามมิใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ จําหนายยาเสพติดใหโทษใน

ประเภท ๒ นอกสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต 
                                                 

๑๙ มาตรา ๒๖/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๘  ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดเก็บรักษายาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ไวเปนสัดสวนในที่เก็บซึ่งมั่นคง

แข็งแรงและมีกุญแจใสไว หรือเครื่องปองกันอยางอื่นที่มีสภาพเทาเทียมกัน 
(๒) ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ถูกโจรกรรมหรือสูญหายหรือถูก

ทําลายตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา 
 
มาตรา ๒๙  ใหผูรับอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานท่ีผลิตแสดงวาเปนสถานท่ี

ผลิตยาเสพติดใหโทษ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีการวิเคราะหยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นกอนนําออก
จากสถานที่ผลิต โดยตองมีการวิเคราะหทุกคร้ัง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซ่ึงตองเก็บรักษา
ไวไมนอยกวาสามปนับแตวันวิเคราะห 

(๓) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรอืคําเตือน
หรือขอควรระวังการใชที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ท่ีผลิตข้ึน  ท้ังน้ี 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ซึ่งใชเพื่อการผลิตยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๓ ตองเก็บรักษาไวใหเปนสัดสวนในที่เก็บซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใสไวหรือเครื่อง
ปองกันอยางอ่ืนท่ีมีสภาพเทาเทียมกัน 

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

 
มาตรา ๓๐  ใหผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการของผูรับอนุญาต

แสดงวาเปนสถานที่นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ลักษณะและขนาดของ
ปายและขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตแหลงเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห
คุณภาพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ท่ีนําเขาหรือสงออก 

(๓) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
(๔) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรอืคําเตือน 

หรือขอควรระวังการใชที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่นําเขาหรือ
สงออก ท้ังนี ้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๑  ใหผูรับอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานท่ีจําหนายแสดงวาเปน

สถานที่จําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงใน
ปายใหเห็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีการแยกเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เปนสัดสวนจากยาหรือ
วัตถุอื่น 

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

 
มาตรา ๓๒  ใหผูรับอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานท่ีผลิตแสดงวาเปนสถานท่ี

ผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของปายและขอความท่ีแสดงในปายให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีการวิเคราะหยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ที่ผลิตขึ้นกอนนําออก
จากสถานที่ผลิต โดยตองมีการวิเคราะหทุกคร้ัง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซ่ึงตองเก็บรักษา
ไวไมนอยกวาสามปนับแตวันวิเคราะห 

(๓) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรอืคําเตือน
หรือขอควรระวังการใชที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ท่ีผลิตข้ึน ท้ังนี ้
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ซ่ึงผลิตข้ึน ตองเก็บรักษาไวใหเปนสัดสวน
ในที่เก็บซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใสไว หรือเครื่องปองกันอยางอื่นที่มีสภาพเทาเทียมกัน 

(๕) ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรม หรอืสูญหาย หรือถูก
ทําลาย ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา 

 
มาตรา ๓๓  ใหผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ 

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการของผูรับอนุญาต

แสดงวาเปนสถานที่นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของ
ปายและขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตแหลงเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห
คุณภาพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ท่ีนําเขาหรือสงออก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรอื
คําเตือน หรือขอควรระวังการใชที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ที่นําเขา
หรือสงออก ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ซึ่งนําเขาหรือสงออก ตองเก็บรักษาไวให
เปนสัดสวนในที่เก็บซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใสไวหรือเครื่องปองกันอยางอื่นที่มีสภาพเทา
เทียมกัน 

(๕) ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรม หรอืสูญหาย หรือถูก
ทําลายตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา 

 
มาตรา ๓๔  ใหผูรับอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ สถานที่จําหนาย แสดงวาเปน

สถานที่จําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงใน
ปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีการแยกเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ เปนสัดสวนจากยาหรือ
วัตถุอื่น 

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

(๔) ในกรณีที่ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ถูกโจรกรรมหรือสูญหาย หรือถูก
ทําลายตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือนในสาระสําคัญให

ผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ได
ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือน 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

หนาที่ของเภสัชกร 
   

 
มาตรา ๓๖  ใหเภสัชกรผูมีหนาท่ีควบคุมการผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมการผลิตใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ควบคุมใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตาม
มาตรา ๒๙ (๓) 

(๓) ควบคุมการบรรจุ และการปดฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี ้

(๔) ควบคุมการจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ใหเปนไปตามมาตรา 
๓๑ 

(๕) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปดทําการ 
 
มาตรา ๓๗  ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการจําหนายยาเสพติดใหโทษใน

ประเภท ๓ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมการแยกเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๓๑ (๒) 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ (๓) 
(๓) ควบคุมการจําหนายใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปดทําการ 
 
มาตรา ๓๘  ใหเภสัชกรผูมีหนาท่ีควบคุมการนําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดให

โทษในประเภท ๓ ปฏิบัติดังตอไปนี ้
(๑) ควบคุมยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่นําเขาหรือสงออกใหถูกตองตาม

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

๓๑ 
(๔) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปดทําการ 
 

หมวด ๕ 
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปลอม ผิดมาตรฐาน หรือเส่ือมคุณภาพ 

   
 
มาตรา ๓๙  หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท ๓ ดังตอไปนี ้
(๑) ยาปลอมตามมาตรา ๔๐ 
(๒) ยาผิดมาตรฐานตามมาตรา ๔๑ 
(๓) ยาเสื่อมคุณภาพตามมาตรา ๔๒ 
(๔) ยาที่ตองขึ้นทะเบียนตํารับยาแตมิไดขึ้นทะเบียนตํารับยาตามมาตรา ๔๓ 
(๕) ยาที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนตํารับยาตามมาตรา ๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๐  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือส่ิงตอไปน้ี ใหถือวาเปนยา

ปลอม 
(๑) ยาหรือสิ่งที่ทําขึ้นโดยแสดงไมวาดวยประการใด ๆ วาเปนยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท ๓ โดยความจริงมิไดมียาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ อยูดวย 
(๒) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ท่ีแสดงช่ือวาเปนยาเสพติดใหโทษอ่ืน หรอื

แสดงเดือน ป ท่ียาเสพติดใหโทษส้ินอายุเกินความจริง 
(๓) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ท่ีแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของผูผลิตหรือ

ที่ตั้งของสถานที่ผลิต ซ่ึงมิใชความจริง 
(๔) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ หรือยาเสพติดใหโทษตามที่ระบุชื่อไวใน

ประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๘ (๑) หรือตามตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ท่ีไดข้ึน
ทะเบียนตํารับยาไว ซ่ึงท้ังน้ีมิใชความจริง 

(๕) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ท่ีผลิตข้ึนไมถูกตองตามมาตรฐาน ถึงขนาด
สารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกวารอยละสิบของปริมาณที่กําหนดไวจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุดตามที่
กําหนดไวในประกาศของรัฐมนตร ีตามมาตรา ๘ (๓) หรือตามที่กําหนดไวในตํารับยาเสพติดให
โทษในประเภท ๓ ที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไว 

 
มาตรา ๔๑  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนยาเสพติดให

โทษผิดมาตรฐาน 
(๑) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานโดยสาร

ออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกวาปรมิาณที่กําหนดไวจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุดตามที่กําหนดไวใน
ประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๘ (๓) หรือตามที่กําหนดไวในตํารับยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๓ ที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไว แตไมถึงรอยละสิบ 

(๒) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ท่ีผลิตข้ึนโดยมีความบริสุทธ์ิหรือลักษณะอ่ืน
ซึ่งมีความสําคัญตอคุณภาพของสารออกฤทธิ์ผิดไปจากเกณฑที่กําหนดไวในประกาศของรัฐมนตร ี
ตามมาตรา ๘ (๓) หรือตามที่กําหนดไวในตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ท่ีไดข้ึนทะเบียน
ตํารับยาไว 

 
มาตรา ๔๒  ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนยาเสพติดให

โทษเส่ือมคุณภาพ 
(๑) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ท่ีส้ินอายุตามท่ีแสดงไวในฉลากซ่ึงข้ึน

ทะเบียนตํารับยาไว 
(๒) ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกับยา

ปลอมตามมาตรา ๔๐ หรือยาเสพติดใหโทษผิดมาตรฐานตามมาตรา ๔๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๖ 
การขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

   
 
มาตรา ๔๓๒๐  ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ จะ

ผลิตหรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษดังกลาว ตองนําตํารับยาเสพติดใหโทษนั้นมาขอขึ้นทะเบียน
ตํารับยาเสพติดใหโทษตอพนักงานเจาหนาที่กอน และเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
เสพติดใหโทษแลว จึงจะผลิตหรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษนั้นได 

การขอขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ และการออกใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

การพิจารณาออกใบสําคัญตามวรรคหนึ่ง ใหผูขอข้ึนทะเบยีนตํารับยาเสพติดให
โทษเปนผูรับผิดชอบชําระคาใชจายในการตรวจวิเคราะหหรือประเมินเอกสารทางวิชาการ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา๒๑ 

 
มาตรา ๔๔๒๒  ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

เมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษตามมาตรา ๔๓ แลว จะแกไขรายการ
ทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ดังกลาวไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผู
อนุญาต 

การขอแกไขรายการและการอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดให
โทษในประเภท ๓ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๕  ใบสําคัญในการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ให

มีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบสําคัญ ถาผูรับใบสําคัญประสงคจะขอตออายุใบสําคัญ จะตองย่ืนคํา
ขอกอนใบสําคัญสิ้นอายุและเมื่อไดย่ืนคําขอแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะ
สั่งไมอนุญาตใหตออายุใบสําคัญนั้น 

การขอตออายุใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติด
ใหโทษในประเภท ๓ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๖  เมื่อคณะกรรมการเห็นวาทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 

๓ ใดที่ไดใบสําคัญการขึ้นทะเบียนไวแลว  ตอมาปรากฏวาไมมีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนตํารับ

                                                 
๒๐ มาตรา ๔๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๒๑ มาตรา ๔๓ วรรคสาม เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.

๒๕๔๕ 
๒๒ มาตรา ๔๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ยาไว หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใชหรือมีเหตุผลอันไมสมควรที่จะอนุญาตใหตอไป ให
คณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตร ีและใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาเสพติดให
โทษในประเภท ๓ นั้นได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
 
มาตรา ๔๗  ในกรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 

๓ สูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือนในสาระสําคัญใหผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือน 

การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 
และการออกใบแทนใบสําคัญดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
หมวด ๗ 
การโฆษณา 

   
 
มาตรา ๔๘๒๓ หามมิใหผูใดโฆษณายาเสพติดใหโทษ เวนแต 
(๑)  เปนการโฆษณายาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ หรือประเภท ๓ ซ่ึงกระทํา

โดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง หรอื 

(๒)  เปนฉลากหรือเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ 
หรอืประเภท ๔ ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรอื
ประเภท ๔ 

โฆษณาตามวรรคหนึ่งที่เปนเอกสาร ภาพ ภาพยนตร การบันทึกเสียงหรือภาพ
ตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตกอนจึงจะใชโฆษณาได 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๘/๑๒๔  หามมิใหผูใดโฆษณาเกี่ยวกับการบําบัดรักษา หรือยินยอมให

ผูอื่นกระทําการดังกลาวโดยใชชื่อของตน หรือชื่อหรือที่ตั้ง หรือกิจการของสถานพยาบาลของตน 
หรือคุณวุฒิหรือความสามารถของผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลของตน เวนแตไดรับ
ใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
                                                 

๒๓ มาตรา ๔๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๒๔ มาตรา ๔๘/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกสถานพยาบาลของรัฐ 
 
มาตรา ๔๘/๒๒๕ ในกรณีที่ผูอนุญาตเห็นวาการโฆษณาใดฝาฝนมาตรา ๔๘ วรรค

สอง หรือมาตรา ๔๘/๑ วรรคสอง หรือมีการใชขอความโฆษณาไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตจาก
ผูอนุญาต ใหผูอนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 

(๑)  ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(๒)  หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา 
(๓)  หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีนั้นในการโฆษณา 
(๔)  ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดที่อาจเกิดขึ้น 
ในการออกคําสั่งตาม (๔) ใหผูอนุญาตกําหนดหลักเกณฑและวิธีการโฆษณาโดย

คํานึงถึงประโยชนของประชาชนกับความสุจริตใจในการกระทําของผูทําการโฆษณา 
 

หมวด ๘ 
พนักงานเจาหนาท่ี 
   

 
มาตรา ๔๙๒๖  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ใหพนักงานเจาหนาท่ีมี

อํานาจดังตอไปนี ้
(๑)  เขาไปในสถานท่ีทําการของผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออก สถานท่ีผลิต 

สถานที่จําหนาย สถานท่ีเก็บยาเสพติดใหโทษ หรือสถานที่ที่ตองไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
นี ้เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

(๒)  เขาไปในเคหสถาน หรือสถานท่ีใด ๆ เพื่อตรวจคนเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได
ตามสมควรวามีทรัพยสินซึ่งมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือจะ
ใชในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้หรือซึ่งอาจใชเปนพยานหลักฐานได ประกอบกับมี
เหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได ทรพัยสินนัน้จะถูกโยกยาย ซุก
ซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(๓)  คนบุคคลหรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามียา
เสพติดใหโทษซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

(๔)  คนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(๕)  ยึดหรืออายัดยาเสพติดใหโทษท่ีมีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรอื

ทรัพยสินอื่นใดที่ไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้
                                                 

๒๕ มาตรา ๔๘/๒ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๒๖ มาตรา ๔๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง (๒)  ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูคนปฏิบัติตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนดแสดงความบริสุทธิ์กอนการเขาคน รายงานเหตุผลและผลการตรวจคนตอ
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปบันทึกเหตุอันควรเชื่อตามสมควร และใหพนักงานเจาหนาท่ีแสดง
เอกสารเพื่อแสดงตนและเอกสารท่ีแสดงอํานาจในการตรวจคน รวมทั้งเหตุอันควรเชื่อที่ทําให
สามารถเขาคนไดเปนหนังสือใหไวแกผูครอบครองเคหสถาน สถานท่ีคน เวนแตไมมีผูครอบครอง
อยู ณ ที่นั้น ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูคนสงมอบสําเนาเอกสารและหนังสือนั้นใหแกผูครอบครอง
ดังกลาวทันทีท่ีกระทําได และหากเปนการเขาคนในเวลากลางคืนพนักงานเจาหนาท่ีผูเปนหัวหนา
ในการเขาคนตองเปนขาราชการพลเรือนตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจ
ตําแหนงตั้งแตสารวัตรหรือเทียบเทาซ่ึงมียศตั้งแตพันตํารวจโทขึ้นไป 

พนักงานเจาหนาท่ีตําแหนงใดหรือระดับใดจะมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไว
ตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการ ให
เปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยทําเอกสารมอบหมายให
ไวประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายนั้น 

ในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลที่เกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

ใหรัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรานี ้เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป โดยใหรายงานขอเท็จจริง ปญหาอุปสรรค ปริมาณการ
ปฏิบัติงาน และผลสําเร็จของการปฏิบัติงานโดยละเอียด เพื่อใหคณะรัฐมนตรีเสนอรายงาน
ดังกลาวพรอมขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

 
มาตรา ๕๐  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวและ

เอกสารมอบหมายตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ตอบุคคลที่เกี่ยวของทุกครั้ง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๑  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๙ 
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

   
  
มาตรา ๕๒  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรอื

กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน แต



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ในกรณีที่มีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ผูอนุญาตจะสั่ง
พักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได 

ผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใน
ระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีกไมได 

 
มาตรา ๕๓  ถาปรากฏวาผูรับอนุญาตผูใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ หรอื

กระทําความผิดตามมาตรา ๓๙  ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจส่ังเพิก
ถอนใบอนุญาตได 

ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีก
ไมไดจนกวาจะพนสองปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๕๔  คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปน

หนังสือแจงใหผูรับอนุญาตทราบ ในกรณีไมพบตัวผูถูกสั่งหรือผูถูกสั่งไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ให
ปดคําสั่งไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงายที่สถานท่ีซึ่งระบุไวในใบอนุญาต และใหถือวาผูถูกส่ังไดทราบ
คําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่รับหรือปดคําสั่งแลวแตกรณี 

 
มาตรา ๕๕  ใหพนักงานเจาหนาท่ียึดยาเสพติดใหโทษท่ีเหลือของผูถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต และใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนนั้นไปเก็บรักษาไวที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือในกรณีจําเปนจะเกบ็รักษาไวที่
อื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดก็ได 

ในกรณีเพิกถอนใบอนุญาต ใหยาเสพติดใหโทษท่ียึดไวตามวรรคหน่ึงตกเปนของ
กระทรวงสาธารณสุข 

 
มาตรา ๕๖  เมื่อพนกําหนดการพักใชใบอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาท่ีคืนยาเสพ

ติดใหโทษและใบอนุญาตที่ยึดไวตามวรรค ๕๕ ใหผูรับอนุญาต 
 

หมวด ๑๐ 
มาตรการควบคุมพิเศษ 

   
 

มาตรา ๕๗  หามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ หรอืประเภท ๕ 
 
มาตรา ๕๘  หามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ เวนแตการเสพนั้น

เปนการเสพเพื่อการรักษาโรคตามคําสั่งของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะ
แผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๘/๑๒๗ ในกรณีจําเปนและมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีบุคคลหรือกลุม

บุคคลใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรอืประเภท ๕ อันเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ในเคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือยานพาหนะ ใหพนักงานฝายปกครอง หรอื
ตํารวจ หรือพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้มีอํานาจตรวจ หรือทดสอบ หรือส่ังใหรับ
การตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลนั้นมียาเสพติดใหโทษดังกลาวอยูในรางกายหรือไม 

พนักงานฝายปกครอง หรอืตํารวจ หรือพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้
ตําแหนงใด ระดับใด หรือชั้นยศใดจะมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไวตามวรรคหนึ่งท้ังหมด 
หรือแตบางสวน หรือจะตองไดรับอนุมัติจากบุคคลใดกอนดําเนินการ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยทําเอกสารมอบหมายใหไวประจําตัว
พนักงานฝายปกครอง หรอืตํารวจ หรือพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายนั้น 

วิธีการตรวจหรือการทดสอบตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท้ังน้ี ในประกาศดังกลาวอยาง
นอยตองมีมาตรการเกี่ยวกับการแสดงความบริสุทธิ์ของพนักงานฝายปกครอง หรอืตํารวจ หรอื
พนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ี และมาตรการเกี่ยวกับการหามเปดเผยผลการตรวจหรือ
ทดสอบแกผูท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของ ในกรณีที่ปรากฏผลเบื้องตนเปนที่สงสัยวามียาเสพติดใหโทษ
อยูในรางกาย จนกวาจะไดมีการตรวจยืนยันผลเปนที่แนนอนแลว 

 
มาตรา ๕๙  ใหรัฐมนตรีกําหนดจํานวนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ ที่จะตอง

ใชในทางการแพทยและทางวิทยาศาสตรท่ัวราชอาณาจักรประจําป โดยใหประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาไมชากวาเดือนมกราคมของแตละป และใหกําหนดจํานวนเพิ่มเติมไดในกรณีจําเปนโดย
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเชนกัน 

 
มาตรา ๖๐๒๘ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคที่จะจําหนายหรือมีไวในครอบครอง 

ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ เกินปริมาณที่กําหนดไวตามมาตรา ๘ (๕) ใหย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตเปนกรณีพิเศษ 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๘ (๕) มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๖๑  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวครอบครองซึ่งยาเสพติด

ใหโทษในประเภท ๒ ตายกอนใบอนุญาตส้ินอายุ ใหทายาทผูครอบครองหรือผูจัดการมรดกแจง
ใหผูอนุญาตทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย และใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ
                                                 

๒๗ มาตรา ๕๘/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๒๘ มาตรา ๖๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ยึดยาเสพติดใหโทษท่ีผูรับอนุญาตมีเหลือมาเก็บรักษาไวที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ยาเสพติดใหโทษท่ียึดไวน้ันใหกระทรวงสาธารณสุขจายคาตอบแทนตามท่ี
เห็นสมควร 

 
มาตรา ๖๒  ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๖ จัดใหมี

การทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษและเสนอรายงานตอเลขาธิการเปนรายเดือนและรายป บัญชี
ดังกลาวใหเก็บรักษาไวและพรอมท่ีจะแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ีไดทุกเวลาในขณะเปดทําการ 
ท้ังน้ี ภายในหาปนับแตวันที่ลงรายการครั้งสุดทายในบัญช ี

บัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๓  เมื่อไดจัดตั้งสถานพยาบาลสําหรับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ

ตามมาตรา ๘ (๗) แลว ใหรัฐมนตรีกําหนดระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษา และ
ระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลดังกลาวดวย 

 
หมวด ๑๑ 

การนําผานซ่ึงยาเสพติดใหโทษ 
   

 
มาตรา ๖๔  ในการนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท 

๔ และประเภท ๕ ตองมีใบอนุญาตของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกนั้นมาพรอมกับ
ยาเสพติดใหโทษและตองแสดงใบอนุญาตดังกลาวตอพนักงานศุลกากร กับตองยินยอมให
พนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติดใหโทษนั้นไว 

ใหพนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ 
ประเภท ๒ ประเภท ๔ และประเภท ๕ น้ันไวในท่ีสมควรจนกวาผูท่ีนําผานซ่ึงยาเสพติดใหโทษจะ
นํายาเสพติดใหโทษดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีที่ผูนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ และ
ประเภท ๕ ไมนํายาเสพติดใหโทษดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดเวลาสามสิบ
วันนับแตวันนําเขา ใหพนักงานศุลกากรรายงานใหเลขาธิการทราบ เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่ง
ใหผูนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษนํายาเสพติดใหโทษดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน
กําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่ง ในกรณีผูไดรับคําสั่งไมปฏิบัติตาม ใหยาเสพติดใหโทษ
ดังกลาวตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๑๑/๑๒๙ 
การอุทธรณ 

   
 
มาตรา ๖๔/๑  ในกรณีที่ผูไดรับคําสั่งของผูอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๒ ไมเห็น

ดวยกับคําส่ังดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการได 
 
มาตรา ๖๔/๒  การอุทธรณตามมาตรา ๖๔/๑ ใหย่ืนตอคณะกรรมการภายในสิบ

สี่วันนับแตวันที่ผูอุทธรณไดรับทราบคําสั่งของผูอนุญาต 
หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
การอุทธรณคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผู

อนุญาต  เวนแตคณะกรรมการจะสั่งเปนอยางอื่นเปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัยอุทธรณ 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๑๒ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๕๓๐ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ อัน

เปนการฝาฝนมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลาน
บาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษ
ประหารชีวิต 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการผลิตโดยการแบงบรรจ ุหรือรวม
บรรจ ุและมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ ์หรือมีจํานวนหนวยการใช หรือมีนํ้าหนักสุทธิไมถึง
ปริมาณที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตส่ีปถึงสิบหาป หรือปรับตั้ง
แตแปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคสาม เปนการกระทําเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสี่ปถึงจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตส่ีแสนบาทถึงหาลานบาท 

 

                                                 
๒๙ หมวด ๑๑/๑ การอุทธรณ มาตรา ๖๔/๑ และ ๖๔/๒ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพ

ติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๐ มาตรา ๖๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๖๓๑  ผูใดจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดให
โทษในประเภท ๑ โดยไมไดรับอนุญาตและมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ หรือมีจํานวนหนวย
การใช หรือมีนํ้าหนักสุทธิไมถึงปริมาณท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสี่ปถึงสิบหาป หรือปรับตั้งแตแปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถายาเสพติดใหโทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแตปริมาณ
ที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แตไมเกินยี่สิบกรัม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงจําคุก
ตลอดชีวิตและปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงหาลานบาท 

ถายาเสพติดใหโทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัม
ขึ้นไปตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท หรือประหารชีวิต 

 
มาตรา ๖๗๓๒  ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ โดย

ไมไดรับอนุญาตและมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ หรือมีจํานวนหนวยการใช หรือมีน้ําหนัก
สุทธิไมถึงปริมาณท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป 
หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๘๓๓ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ อัน

เปนการฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาท
ถึงหนึ่งลานบาท 

ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนมอรฟน ฝน หรอืโค
คาอีน ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกตั้งแตย่ีสิบปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองลานบาทถึงหา
ลานบาท 

 
มาตรา ๖๙๓๔  ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ อันเปน

การฝาฝนมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

ผูใดจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 
๒ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคสองเปน
มอรฟน ฝน หรือโคคาอีน มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมถึงหนึ่งรอยกรัม ผูนั้นตองระวาง
โทษจําคุกต้ังแตสามปถึงย่ีสิบป หรือปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ แตถา

                                                 
๓๑ มาตรา ๖๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๓๒ มาตรา ๖๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๓๓ มาตรา ๖๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๓๔ มาตรา ๖๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มอรฟน ฝน หรือโคคาอีนนั้นมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแตหนึ่งรอยกรัมข้ึนไป ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหาลานบาท 

ถาผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ กระทําการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง
หรือวรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๗๐๓๕ ผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ อันเปนการ

ฝาฝนมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสาม
แสนบาท 

 
มาตรา ๗๑๓๖  ผูใดจําหนาย มีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือสงออกซ่ึงยา

เสพติดใหโทษในประเภท ๓ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง โดยมีจํานวนยาเสพติดให
โทษไมเกินที่กําหนดตามมาตรา ๒๐ วรรคส่ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถามียาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เกินจํานวนตามมาตรา 
๒๐ วรรคส่ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๗๒๓๗  ผูใดนําเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ อันเปน

การฝาฝนมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๗๓๓๘  ผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อ

จําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถามียาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ตั้งแตสิบกิโลกรัมขึ้นไป 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท 

 
มาตรา ๗๔๓๙  ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ อันเปน

การฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

 

                                                 
๓๕ มาตรา ๗๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๓๖ มาตรา ๗๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๓๗ มาตรา ๗๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๓๘ มาตรา ๗๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๓๙ มาตรา ๗๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๕๔๐ ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ อัน
เปนการฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับต้ังแตสองแสนบาท
ถึงหนึ่งลานหาแสนบาท 

ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมานั้นเปนพืช
กระทอม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๗๖๔๑  ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ อันเปน

การฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคหนึ่ง
นั้นเปนพืชกระทอม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรอืท้ัง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๖/๑๔๒ ผูใดจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติด

ใหโทษในประเภท ๕ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง โดยมีจํานวนยาเสพติดใหโทษไมถึง
สิบกโิลกรัม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถามียาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ตั้งแตสิบกิโลกรัมขึ้นไป 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท 

ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคหนึ่ง
นั้นเปนพืชกระทอม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 

ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคสอง
นั้นเปนพืชกระทอม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๗๗๔๓ ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง

หมื่นบาท 
 
มาตรา ๗๘๔๔  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ 

ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท 

                                                 
๔๐ มาตรา ๗๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๔๑ มาตรา ๗๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๔๒ มาตรา ๗๖/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๔๓ มาตรา ๗๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๔๔ มาตรา ๗๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๙๔๕  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๘๐๔๖  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ตองระวาง

โทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๘๑๔๗  เภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมผูใดไมปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา 

๓๖ มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๘๒๔๘  ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

ปลอม อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๑) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงยี่สิบป และปรับตั้ง
แตสามแสนบาทถึงสองลานบาท 

 
มาตรา ๘๓๔๙ ผูใดจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ปลอม อันเปนการ

ฝาฝนมาตรา ๓๙ (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาแสนบาท 
 
มาตรา ๘๔๕๐  ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผิด

มาตรฐานหรือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เส่ือมคุณภาพ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๒) 
หรอื (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๕๕๑  ผูใดจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ผิดมาตรฐานหรือ

ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ เส่ือมคุณภาพ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๒) หรอื (๓) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๖๕๒  ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ท่ี

ตองขึ้นทะเบียนตํารับยาแตมิไดขึ้นทะเบียนตํารับยา หรือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ท่ี

                                                 
๔๕ มาตรา ๗๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๔๖ มาตรา ๘๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๔๗ มาตรา ๘๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๔๘ มาตรา ๘๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๔๙ มาตรา ๘๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๕๐ มาตรา ๘๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๕๑ มาตรา ๘๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๕๒ มาตรา ๘๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๔) หรอื (๕) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาแสนบาท 

 
มาตรา ๘๗๕๓  ผูใดจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ท่ีตองข้ึนทะเบียน

ตํารับยาแตมิไดขึ้นทะเบียนตํารับยา หรือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอน
ทะเบียนตํารับยาอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๙ (๔) หรอื (๕) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
และปรับไมเกินสามแสนบาท 

 
มาตรา ๘๘๕๔  ผูใดแกไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

อันเปนการฝาฝนมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๙๕๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๘/๑ หรือไมปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๘/๑ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูอนุญาตตาม
มาตรา ๔๘/๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๙/๑๕๖ ถาการกระทําตามมาตรา ๘๙ เปนการกระทําของเจาของสื่อ

โฆษณา หรือผูประกอบกิจการโฆษณา ผูกระทําตองระวางโทษเพียงก่ึงหน่ึงของโทษท่ีบัญญัติไว
สําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๘๙/๒๕๗  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๘๙/๑ 

เปนความผิดตอเนื่อง ผูกระทําตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหาพันบาท หรือไมเกินสองเทาของ
คาใชจายที่ใชสําหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

 
มาตรา ๙๐๕๘ ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาท่ีซึ่ง

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๙ หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๕๕ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

                                                 
๕๓ มาตรา ๘๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๕๔ มาตรา ๘๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๕๕ มาตรา ๘๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๕๖ มาตรา ๘๙/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๕๗ มาตรา ๘๙/๒ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๕๘ มาตรา ๙๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๑๕๙  ผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ อันเปนการฝาฝนมาตรา 
๕๗ หรือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๘ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หกเดือนถึงสามป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๒๖๐  ผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ อันเปนการฝาฝนมาตรา 

๕๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมานั้นเปนพืช

กระทอม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๙๒/๑๖๑ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานฝายปกครอง หรอืตํารวจ 

หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๕๘/๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 

มาตรา ๙๓๖๒  ผูใดใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจ
ครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอืน่ใด ใหผูอ่ืนเสพยาเสพติดใหโทษ ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 

ถาไดกระทําโดยมีอาวุธ หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสองคนขึ้นไป
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานหา
แสนบาท 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคล
ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือเปนการกระทําเพื่อจูงใจใหผูอื่นกระทําผิดทางอาญา หรือเพื่อ
ประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นในการกระทําความผิดทางอาญา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
สามปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสามแสนบาทถึงหาลานบาท 

ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคสามเปน
มอรฟนหรือโคคาอีน ผูกระทําตองระวางโทษเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง และถาเปนการกระทําตอหญิง
หรือตอบุคคลซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่ง
ลานบาทถึงหาลานบาท 

ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคสามเปน
เฮโรอีน ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทา และถาเปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคลซึ่งยังไม
บรรลุนิติภาวะ ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต 

 

                                                 
๕๙ มาตรา ๙๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๖๐ มาตรา ๙๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๖๑ มาตรา ๙๒/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๖๒ มาตรา ๙๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๓/๑๖๓ ผูใดยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ 
หรือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ โดยฝาฝนบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท ๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๓/๒๖๔  ผูใดใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจ

ครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอืน่ใดใหผูอื่นกระทําความผิดฐานผลิต 
นําเขา สงออก จําหนาย ครอบครองเพื่อจําหนาย หรือครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ ตองระวาง
โทษเปนสองเทาของโทษท่ีกฎหมายบัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน 

 
มาตรา ๙๔๖๕  ผูใดเสพยาเสพติดใหโทษ เสพและมีไวในครอบครอง เสพและมี

ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย หรือเสพและจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษตามลักษณะ ชนิด 
ประเภทและปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง และไดสมัครใจขอเขารับการบําบัดรักษาใน
สถานพยาบาลกอนความผิดจะปรากฏตอพนักงานเจาหนาท่ีหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
อีกทั้งไดปฏิบัติครบถวนตามระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษา และระเบียบวินัย
สําหรับสถานพยาบาลดังกลาว จนไดรับการรับรองเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรี
กําหนดแลว ใหพนจากความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว แตทั้งนี้ไมรวมถึงกรณีความผิดที่ได
กระทําไปภายหลังการสมัครใจเขารับการบําบัดรักษา 

การรับเขาบาํบัดรักษาในสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๙๔/๑๖๖ ผูใดทําการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษเปนปกติธุระโดย

ใชยาตามกฎหมายวาดวยยา วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือกระทําการบําบัดรักษาผูติดยา
เสพติดใหโทษไมวาโดยวิธีอ่ืนใด ซึ่งมิไดกระทําในสถานพยาบาลตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะไดรับประโยชนตอบแทนหรือไม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึง
สามป และปรับตั้งแตหาหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

 

                                                 
๖๓ มาตรา ๙๓/๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๖๔ มาตรา ๙๓/๒ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๖๕ มาตรา ๙๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๖๖ มาตรา ๙๔/๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๕๖๗ ทายาท ผูครอบครอง หรือผูจัดการมรดกผูใดฝาฝนมาตรา ๖๑ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

 
มาตรา ๙๖๖๘ ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ตองระวาง

โทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๙๗  ผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกสําหรับความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ ถากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้อีกในระหวางที่ยังตองรับโทษอยูหรือ
ภายในเวลาหาปนับแตวันพนโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจําคุก ใหเพิ่มโทษที่จะลง
แกผูนั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง 

 
มาตรา ๙๘  ผูใดตองโทษตามมาตรา ๙๑ หรือมาตรา ๙๒ เปนครั้งที่สามเมื่อพน

โทษแลว ใหพนักงานเจาหนาที่โดยคําสั่งรัฐมนตรีนําไปควบคุมไว ณ สถานพยาบาลท่ีรัฐมนตรี
ประกาศจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ และใหทําการบําบัดรักษาจนกวาจะไดรับการรบัรองเปนหนังสือจาก
พนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีกําหนดวาเปนผูไดรับการบาํบัดรักษาครบถวนตามระเบยีบขอบังคับ
เพื่อควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลดังกลาวแลว 
 

มาตรา ๙๙๖๙ ผูใดหลบหนีไปในระหวางที่ถูกควบคุมไว ณ สถานพยาบาลตาม
มาตรา ๙๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๐๐๗๐ กรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้หรอื

ขาราชการหรือพนักงานองคการหรือหนวยงานของรัฐผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไว
ในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษ หรือสนับสนุนในการกระทําดังกลาว อันเปนการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้น 

 
มาตรา ๑๐๐/๑๗๑ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกและปรับ ใหศาล

ลงโทษจําคุกและปรับดวยเสมอ โดยคํานึงถึงการลงโทษในทางทรัพยสินเพื่อปองปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 

                                                 
๖๗ มาตรา ๙๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๖๘ มาตรา ๙๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๖๙ มาตรา ๙๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๗๐ มาตรา ๑๐๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๗๑ มาตรา ๑๐๐/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาศาลเห็นวาการกระทําความผิดของผูใดเมื่อไดพิเคราะหถึงความรายแรงของ
การกระทําความผิด ฐานะของผูกระทําความผิดและพฤติการณที่เกี่ยวของประกอบแลว กรณีมี
เหตุอันสมควรเปนการเฉพาะราย ศาลจะลงโทษปรับนอยกวาอัตราโทษขั้นต่ําที่กําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้นก็ได 

 
มาตรา ๑๐๐/๒๗๒  ถาศาลเห็นวาผูกระทําความผิดผูใดไดใหขอมูลท่ีสําคัญและ

เปนประโยชนอยางยิ่งในการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษตอพนักงาน
ฝายปกครอง หรอืตํารวจ หรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวาอัตราโทษขั้นต่ําที่
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นก็ได 

 
มาตรา ๑๐๑๗๓  ในกรณีท่ีมีการยึดยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ 

หรอืประเภท ๓ ตามมาตรา ๔๙ (๒) หรอืตามกฎหมายอืน่และไมมีการฟองคดีตอศาล ถาไมมี
ผูใดมาอางวาเปนเจาของภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ยึด ใหยาเสพติดใหโทษนั้นตกเปน
ของกระทรวงสาธารณสุข 
 

มาตรา ๑๐๑ ทวิ๗๔  ในกรณีที่มีการยึดยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ หรอื
ประเภท ๕ ตามมาตรา ๔๙ (๒) หรือตามกฎหมายอ่ืน ไมวาจะมีการฟองคดีตอศาลหรือไมก็ตาม 
เมื่อไดมีการตรวจพิสูจนชนิดและปริมาณแลววาเปนยาเสพติดใหโทษในประเภทดังกลาว โดย
บันทึกรายงานการตรวจพิสูจนไว ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
ทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
 

มาตรา ๑๐๒  บรรดายาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ 
หรอืประเภท ๕ เครื่องมือ เคร่ืองใช ยานพาหนะหรือวัตถุอื่นซึ่งบุคคลไดใชในการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบเสียทั้งสิ้น 

 
มาตรา ๑๐๒ ทวิ๗๕  ในกรณีที่มีการฟองคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษใน

ประเภท ๑ หรอืในประเภท ๒ ตอศาล และไมไดมีการโตแยงเรื่องประเภท จํานวน หรือน้ําหนัก
ของยาเสพติดใหโทษ ถาศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหริบยาเสพติดใหโทษดังกลาวตาม
มาตรา ๑๐๒ หรือตามกฎหมายอื่น และไมมีคําเสนอวาผูเปนเจาของแทจริงไมไดรูเห็นเปนใจดวย
ในการกระทําความผิดภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหริบยา

                                                 
๗๒ มาตรา ๑๐๐/๒ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๗๓ มาตรา ๑๐๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๗๔ มาตรา ๑๐๑ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๗๕ มาตรา ๑๐๒ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เสพติดใหโทษน้ัน ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือ
นําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๑๐๓  ในขณะที่ยังไมมีประกาศระบุชื่อยาเสพติดใหโทษตามมาตรา ๘ 

(๑) แหงพระราชบัญญัตินี้ ให 
(๑) เฮโรอีน หรือเกลือของเฮโรอีน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔ ทวิ แหง

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา
เสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ 

(๒) ยาเสพติดใหโทษท่ีมีช่ือในบัญชีทายกฎกระทรวง และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ดังตอไปนี้ เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ 

(ก) ตามบัญชีทายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ 

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

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

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

 
มาตรา ๑๐๔  ใหยายกเวนตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษซ่ึงใชอยูกอน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามความในพระราชบญัญัตินี ้
ใหผูไดรับอนุญาตผลิต ขาย หรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ 

ดังกลาวในวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายวาดวยยา ยื่นคําขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย หรือนําเขาซึ่ง
ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๒๐ และในกรณีผูผลิตหรือผูนําเขา ใหย่ืนคําขอข้ึน
ทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๔๓ ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อไดย่ืนคําขอรับใบอนุญาตและคําขอขึ้น
ทะเบียนตํารับยาดังกลาวแลว ใหผูยื่นคําขอดําเนินกิจการไปพลางกอนได แตถาผูอนุญาตมีคําสั่ง
เปนหนังสือไมออกใบอนุญาตให หรือผูนั้นไมมายื่นคําขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย หรือนําเขา 
และขอขึ้นทะเบียนตํารับยาภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหเปนอันหมดสิทธิตามมาตรานี้นับแต



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วันที่ทราบคําสั่ง หรือวันที่พนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบญัญัตนิี้ใชบังคับ 
แลวแตกรณีและใหนําความในมาตรา ๕๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๕  ใหผูไดรับใบอนุญาตนํายายกเวนเขาในราชอาณาจักร ตามแบบ 

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

 
มาตรา ๑๐๖  ผูท่ีไดรับใบอนุญาตใหซื้อ มี และจายยาเสพติดใหโทษ หรอื

ใบอนุญาตพิเศษใหซื้อ มี และจายยาเสพติดใหโทษเพิ่มขึ้นกวาจํานวนที่กําหนดไว ตามความใน
กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษซึ่งใชอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงมียาเสพติดให
โทษไวในครอบครองดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาใบอนญุาตนั้นส้ินอายุ และถาประสงคจะดําเนิน
กิจการตอไป ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุ แตถา
ผูอนุญาตมีคําสั่งเปนหนังสือไมออกใบอนุญาตให ผูนั้นไมมีสิทธิดําเนินกิจการนับแตวันที่ทราบ
คําสั่งเปนตนไป และใหนําความในมาตรา ๕๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
         ส. โหตระกิตย 
      รองนายกรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม๗๖ 
   

 
(๑) ใบอนุญาตใหผลิตซ่ึงยาเสพติดใหโทษ 
 ในประเภท ๒      ฉบบัละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตใหนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
 ในประเภท ๒      ฉบบัละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตใหสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษ 
 ในประเภท ๒      ฉบบัละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษ 
 ในประเภท ๒      ฉบบัละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
 ในประเภท ๒      ฉบบัละ    ๒๐๐ บาท 
(๖) ใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษ 
 ในประเภท ๓      ฉบบัละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๗) ใบอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษ 
 ในประเภท ๓ หรอืประเภท ๔    ฉบบัละ  ๖,๐๐๐ บาท 
(๘) ใบอนุญาตนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
 ในประเภท ๓ หรอืประเภท ๔    ฉบบัละ  ๖,๐๐๐ บาท 
(๙) ใบอนุญาตสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษ 
 ในประเภท ๓ หรอืประเภท ๔    ฉบบัละ    ๒๐๐ บาท 
(๑๐) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
 ในประเภท ๔      ฉบบัละ    ๒๐๐ บาท 
(๑๑) ใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกแตละครั้งซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
 ในประเภท ๓      ฉบบัละ    ๑๐๐ บาท 
(๑๒) ใบอนุญาตจําหนายมีไวในครอบครอง 
 ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท ๒ เกินปริมาณ 
 ที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๖๐    ฉบบัละ    ๒๐๐ บาท 
(๑๓) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ 
 ในประเภท ๓      ฉบบัละ  ๒,๐๐๐ บาท 
(๑๔) ใบอนุญาตโฆษณาเพื่อการคาซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
 ตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๘/๑    ฉบบัละ  ๓,๐๐๐ บาท 
(๑๕) ใบแทนใบอนุญาต     ฉบบัละ     ๑๐๐ บาท 
(๑๖) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ 
                                                 

๗๖ อัตราคาธรรมเนยีม แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 ยาเสพติดใหโทษประเภท ๓    ฉบบัละ     ๑๐๐ บาท 
(๑๗) การอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียน 

ตามมาตรา ๔๔      ฉบบัละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๘) การตออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญ 
 การขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ   ครั้งละเทากับ 
        คาธรรมเนียมสําหรับ 
        ใบอนุญาตหรือ 

       ใบสําคัญนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยยา
เสพติดใหโทษท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมานานแลวและมีบทบัญญัติท่ีไมเหมาะสมกับ
กาลสมัย สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเพื่อใหการปราบปรามและควบคุมยาเสพติดใหโทษ
เปนไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยยาเสพ
ติดใหโทษซ่ึงประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอยู  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
ปรียนันท/แกไข 
๔  /  ๒  /  ๔๕ 

A+B(C) 
 
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘๗๗ 

 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติฝน พุทธศักราช ๒๔๗๒ 
(๒) พระราชบัญญัตฝิน พ.ศ. ๒๔๗๒ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
(๓) พระราชบัญญัติฝนแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๔) พระราชบัญญัตฝิน (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๕) พระราชบัญญัตฝิน (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๖) พระราชบญัญัติฝน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๔ 
(๗) พระราชบัญญัตฝิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๘) พระราชบญัญัติฝน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 
มาตรา ๑๐  ในขณะที่ไมมีประกาศใหฝน มูลฝน หรือพันธุฝน เปนยาเสพติดให

โทษประเภทใดตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ (๑) ใหฝนหรือมูลฝนตามกฎหมายวาดวยฝนเปนยา
เสพติดใหโทษประเภท ๒ และพันธุฝนตามกฎหมายวาดวยฝนเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ 

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่ประกาศคณะปฏิวัต ิ
ฉบับที่ ๓๗ ลงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๐๑ ประกาศยกเลิกการเสพฝนและการจําหนายฝนท่ัว
ราชอาณาจักร กฎหมายฝนจึงยังคงใชบังคับแตเฉพาะเรื่องฐานความผิด และบทกําหนดโทษ
เทานั้น ฉะนั้นจึงเห็นสมควรยกเลิกพระราชบัญญัติฝน พุทธศักราช ๒๔๗๒ และฉบับแกไข
เพิ่มเติมทั้งหมด โดยกําหนดใหฝนเปนยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัตินี้  นอกจากนี ้ยาเสพ
ติดใหโทษประเภทพืชกระทอมเปนยาเสพติดใหโทษที่มีอันตรายนอยกวายาเสพติดใหโทษ
ประเภทกัญชา จึงเห็นควรกําหนดบทลงโทษของยาเสพติดใหโทษประเภทพืชกระทอมใหตํ่าลง 
เพื่อความเหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึน้ 
                                                 

๗๗ รก.๒๕๒๘/๑๕๔/๓๑พ/๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๑ ม.ค ๒๕๔๔ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐๗๘ 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชบญัญัติยา
เสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มิไดนิยามคําวา “เสพ” ใหแตกตางจากคําวา “ติดยาเสพติดใหโทษ” 
และมิไดนิยามคําวา “บําบัดรักษา” ไว ซึ่งทําใหมีปญหาในทางปฏิบัต ิและบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับความหมายและการจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท ๓ และการยึดยาเสพติดใหโทษ
ในประเภทตาง ๆ ยังไมเหมาะสมกับทางปฏิบัติในปจจุบัน ตลอดจนยังไมมีบทกําหนดโทษสําหรบั
ผูที่ยุยงสงเสริมหรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการชวยเหลือหรือใหความสะดวกในการที่
ผูอื่นเสพยาเสพติดใหโทษโดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และไมมีบทกําหนดโทษ
สําหรับผูที่บําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษเปนปกติธุระโดยมิไดกระทําในสถานพยาบาลตาม
พระราชบัญญัตินี้  สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตยิาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยนิยาม
ถอยคําดังกลาวใหชัดเจน และแกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับความหมายและการจําหนายยาเสพติดให
โทษในประเภท ๓ และการยึดยาเสพติดใหโทษใหเหมาะสมและตรงกับทางปฏิบัติย่ิงข้ึนตลอดจน
เพิ่มบทกําหนดโทษสําหรับกรณีเชนวานั้น  และสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมทาย
พระราชบัญญัติฯ ดวยเพื่อใหสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๓ และใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ ได จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
พรพิมล/แกไข 
๑๔ ม.ค  ๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 
 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓๗๙ 
 
มาตรา ๔  บรรดาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ หรอืใน

ประเภท ๒ ที่ไมไดมีการโตแยงเรื่องประเภท จํานวน หรือน้าํหนกัของยาเสพติดใหโทษ ถาศาล
ชั้นตนไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหริบยาเสพติดใหโทษดังกลาวตามมาตรา ๑๐๒ หรือตาม
กฎหมายอ่ืน กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและไมมีคําเสนอวาผูเปนเจาของแทจริงไมไดรู
                                                 

๗๘ รก.๒๕๓๐/๒๖๙/๔๙พ/๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
๗๙ รก.๒๕๔๓/๑๑๑ก/๓๕/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิดภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งใหริบยาเสพติดใหโทษนั้น ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
ทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากในปจจุบันคดียาเสพ
ติดใหโทษมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกป และการพิจารณาคดีตองใชเวลานานกวาคดีจะถึงท่ีสุด ในระหวาง
นั้นศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหริบของกลางยาเสพติดใหโทษตามมาตรา ๑๐๒ แหง
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือตามกฎหมายอื่น พระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังไมมีบทบัญญัติใหกระทรวงสาธารณสุข หรือผูซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข
มอบหมายมีอํานาจทําลายหรือนําของกลางยาเสพติดใหโทษไปใชประโยชนได สงผลใหรัฐตอง
สิ้นเปลืองงบประมาณเปนจํานวนมากในแตละป เพื่อการเก็บรักษาและดูแลของกลางยาเสพติดให
โทษไมใหสูญหาย  ดังน้ัน เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณ สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
มอบหมายมีอํานาจทําลายยาเสพติดใหโทษที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหริบหรือนํายา
เสพติดใหโทษดังกลาวไปใชประโยชนได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
ปรียนันท/แกไข 
๔  /  ๓  /  ๔๕ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕๘๐ 
 
มาตรา ๓๘  ในระหวางที่ยังมิไดมีกฎกระทรวงหรือประกาศตามมาตรา ๑๕ 

วรรคสอง มาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๒๐ วรรคส่ี มาตรา ๔๘ วรรคสาม มาตรา ๔๘/๑ วรรค
สอง และมาตรา ๖๐ วรรคสอง ใหรัฐมนตรีหรือผูอนุญาตแลวแตกรณีพิจารณาอนุญาตไดตามที่
เห็นสมควร 

 
มาตรา ๓๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 

หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ เนื่องจากสภาพปญหาเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหโทษ ในปจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงพระราชบญัญัติยาเสพ
                                                 

๘๐ รก.๒๕๔๕/๙๖ก/๘/๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน โดยแกไขโทษในความผิดเกี่ยวกับการมีไวใน
ครอบครอง มีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย และจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษจํานวนเล็กนอยใหมี
โทษข้ันสูงลดลงเพ่ือใหเหมาะสมกับความผิด และใหบุคคลซึ่งตองหาวาเสพเขาสูกระบวนการ
ฟนฟูสมรรถภาพตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรภาพผูติดยาเสพติด และใหศาลสามารถ
ลงโทษไดเม่ือมีคํารับสารภาพโดยพนักงานอัยการไมตองสืบพยานประกอบเสมอไป และใหศาล
สามารถใชมาตรการรอการกาํหนดโทษหรือรอการลงโทษไดกวางขวางขึ้น นอกจากนี้สมควรมี
มาตรการใหทางราชการสามารถขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษเพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดใหโทษ และสมควรเพิ่มมาตรการในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหโทษโดยใหมี
การคนไดโดยไมตองมีหมายคน การใหมีอํานาจส่ังตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมี
ยาเสพติดใหโทษอยูในรางกายหรือไม และเพิ่มขอบเขตใหผูเสพและมีไวในครอบครองเพื่อ
จําหนาย หรือผูเสพและจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษที่มีจํานวนเล็กนอย มีโอกาสสมัครใจเขารับ
การบําบัดรักษาไดกวางขวางขึ้น รวมท้ังปรับปรุงบทกําหนดโทษใหลดหล่ันกันตามความรายแรง
ของการกระทําความผิดและใชมาตรการโทษปรับเปนหลักในการลงโทษผูกระทําผิดท่ีมุงหมาย
ประโยชนทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกําหนดมาตรการควบคุมการครอบครองเพื่อจําหนายยาท่ัวไปซึ่ง
มีสวนผสมของยาเสพติดใหโทษและกําหนดวิธีการและควบคุมการโฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให
โทษ การบําบัดรักษา สถานพยาบาลและผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เพื่อใหอยูในขอบเขต
ที่เหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้
 
 

พชร  
อรดา  จัดทํา 

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ 
    อรดา/ตรวจ 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
 


