
 
 

พระราชบัญญัติ 
ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๗  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เป็นปทีี่  ๖  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด  

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓ มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖   

มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้ 

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    

เพ่ือก าหนดมาตรการในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ   

และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชนอันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม  รวมถึงเพ่ือปราบปราม  

การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคง  

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



แห่งราชอาณาจักร  และป้องกันการสนับสนุนการกระท าความผิดขององค์กรดังกล่ าวในด้านต่าง ๆ   

ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม 

ของรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด  

พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เป็นต้นไป  

มาตรา ๓ ประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด  

สามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป 

มาตรา ๔ เมื่อประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ได้ใช้บังคับแล้ว  ให้ยกเลิก  

(๑) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๑๙  

(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  

(๓) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

(๔) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

(๕) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

(๖) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๘   

(๗) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๐  

(๘) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

(๙) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

(๑๐) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

(๑๑) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  

(๑๒) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

(๑๓) พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ.  ๒๕๓๓  

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๑๔) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ.  ๒๕๓๓  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  

(๑๕) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ.  ๒๕๓๓  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

(๑๖) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ.  ๒๕๓๓  

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

(๑๗) พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔  

(๑๘) พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  

(๑๙) พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

(๒๐) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

(๒๑) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๐๘/๒๕๕๗  เรื่อง  การปฏิบัติต่อผู้ต้อง 

สงสัยว่ากระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่การบ าบัดฟ้ืนฟูและการดูแลผู้ผ่านการบ าบัด 

ฟ้ืนฟู  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

(๒๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๐๙/๒๕๕๗  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

(๒๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑๖/๒๕๕๗  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  

(๒๔) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๖๑  เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติม 

บัญชีท้ายประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๒๕  กรกฎาคม   

พุทธศักราช  ๒๕๖๑  

มาตรา ๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัด ให้ 

เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.   เข้ารับการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่   เ พ่ือให้มีการพัฒนาความรู้    

ความสามารถ  และมีประสบการณ์ภาคปฏิบัติ  รวมถึงการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ   

ทั้งนี้  ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๖ ให้ข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  โดยได้รับอนุมัติ 

จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือจากคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกัน  

และปราบปรามยาเสพติดมอบหมาย  และผ่านการฝึกอบรมตามมาตรา  ๕  เป็นต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  และในการก าหนดให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่ง 

ที่มีเหตุพิเศษ  ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่  คุณภาพของงาน  และการด ารงตนอยู่ในความยุติธรรม 

โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมด้วย   ทั้งนี้  ให้เป็นไป 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก าหนด  โดยได้รับความเห็นชอบ 

จากกระทรวงการคลัง  

มาตรา ๗ เมื่อประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว  บทบัญญัติ

แห่งกฎหมายใดอ้างถึงบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๑๙  

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ.  ๒๕๓๓  

พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๔๕  หรือพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต

และประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นอ้างถึงบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย

ยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้  ในบทมาตราที่มีนัยเช่นเดียวกัน   

มาตรา ๘ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๑๙  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  พระราชก าหนด 

ป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ.  ๒๕๓๓ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด 

เกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔  พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙  หรือประกาศคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่   ๑๐๘/๒๕๕๗  เรื่อง  การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิด 

ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่การบ าบัดฟ้ืนฟูและการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู  ลงวันที่   

๒๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด   

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมาย  

ยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้   หรือจนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออก  

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

ใช้บังคับ 

มาตรา ๙ ในกรณีที่มีบทบัญญัติใดในประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ก าหนดให้การลงโทษผู้กระท าผิด  หรือการขออนุญาต  หรือการอนุญาต  หรือการปฏิบัติตามบทบัญญัตินั้น 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ   

ห้ามมิให้ใช้บทบัญญัติดังกล่าวจนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศนั้นแล้ว  

มาตรา ๑๐ ในระหว่างที่ยังมิได้มกีฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามประมวลกฎหมาย

ยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้  

(๑) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด  ผู้อนุญาต  หรือผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ   

ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด  แล้วแต่กรณี  มีอ านาจในการพิจารณาอนุญาตการผลิต  น าเข้า   

ส่งออก  จ าหน่าย  มีไว้ในครอบครอง  น าผ่าน  หรือโฆษณาซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์   

การผลิตหรือน าเข้าตัวอย่างของต ารับวัตถุออกฤทธิ์  และการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โ ทษ 

ในประเภท  ๓  หรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์  โดยน าบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก   

ขาย  จ าหน่าย  มีไว้ในครอบครอง  น าผ่าน  หรือโฆษณาซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์  ผลิต  

หรือน าเข้าตัวอย่างของต ารับวัตถุออกฤทธิ์  และการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๓   

หรือต ารับวัตถุออกฤทธิ ์ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือพระราชบญัญตั ิ

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙  แล้วแต่กรณี  มาใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัด 

หรือแย้งกับประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้   

(๒) ให้ผู้ได้รับการยกเว้นให้ด าเนินการผลิต  น าเข้า  ส่งออก  ขาย  จ าหน่าย  หรือมีไว้  

ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์  โดยไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา  ๒๐   

แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  หรือมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท   

พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา  ๓๒  แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้  

้หนา   ๕
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(๓) การพักใช้ใบอนุญาต  การเพิกถอนใบอนุญาต  คุณสมบัติและหนา้ที่ของผู้รับอนญุาต  และ

หน้าที่ของเภสัชกร  ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือ

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

มาตรา ๑๑ ให้เจ้าพนักงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๑๙  พระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  พระราชก าหนดป้องกันการใช ้

สารระเหย  พ.ศ.  ๒๕๓๓  พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด   

พ.ศ.  ๒๕๓๔  พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๔๕  หรือพระราชบัญญัติ 

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙  แล้วแต่กรณี  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่ 

ประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี 

การแต่งตั้งใหม่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้   

มาตรา ๑๒ บรรดาคดีที่ได้มีการสั่งตรวจสอบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการ 

ในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

ทรัพย์สิน  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  พนักงานเจ้าหน้าที่  พนักงาน 

อัยการ  และศาล  ด าเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ  

ยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  

มาตรา ๑๓ ค าขอใด ๆ  ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

หรือพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา   

ให้ถือว่าเป็นค าขอตามประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ด้วยโดยอนุโลม  และถ้าค าขอ

ดังกล่าวมีข้อความหรือเอกสารประกอบค าขอแตกต่างไปจากค าขอตามประมวลกฎหมายยาเสพติด  

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอเพ่ือให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย 

ยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ได้  

มาตรา ๑๔ บรรดาใบอนุญาต  ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๓   

ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ  หนังสือส าคัญ  ใบแจ้งการน าเข้า ใบแจ้งการส่งออก  ใบแทน

ใบอนุญาต  ใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๓  ใบแทนใบส าคัญ 

การขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ  และใบแทนหนังสือส าคัญที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ   
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พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ก่อนวันที่ 

ประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ   

มาตรา ๑๕ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  ขาย  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครอง 

ซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือ

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ในวันก่อนวันที่ประมวลกฎหมาย 

ยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงด าเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ   

และถ้าประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไปให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด  

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุ   

มาตรา ๑๖ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด  คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  และคณะกรรมการบ าบัดรักษา 

และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  ประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่งตามมาตรา  ๔  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๑๐๙  แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้   แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้    

ให้ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะกรรมการตรวจสอบทรพัย์สิน  ให้เลขาธิการ 

คณะกรรมการอาหารและยาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด  และ  

ให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ของคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามประมวลกฎหมายยาเสพติด  

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามประมวล  

กฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ให้คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้ ง โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๑๙  และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้ง 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด  

เกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
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ท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่ตามประมวลกฎหมาย 

ยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๑๗ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่  หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  

พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  เงินงบประมาณ  และรายได้ของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔   

ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ไปเป็นของกองทุนป้องกัน   

ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๑๘ ผู้ ต้องหาซึ่ งอยู่ ในระหว่ างการตรวจพิสูจน์และการ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อยู่ในวันก่อนวันที่ประมวลกฎหมาย 

ยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้บังคับตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   

พ.ศ.  ๒๕๔๕  ได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  คณะอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการประจ าเขตพ้ืนที่  และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มีหน้าที่และอ านาจปฏิบัติงานที่ค้างอยู่ต่อไปจนเสร็จสิ้น 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการหรืออนุกรรมการตามวรรคหนึ่งว่างลง  และมีกรรมการหรือ

อนุกรรมการที่เหลืออยู่ไม่ครบองค์ประกอบ  หรือไม่พอที่จะเป็นองค์ประชุม  ให้กรรมการหรือ

อนุกรรมการที่เหลืออยู่ด าเนินการต่อไปได้    

ให้สถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  หรือการควบคุมตัว   

และศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีหน้าที่และอ านาจและด าเนินการตามพระราชบัญญัติฟ้ื นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๔๕  จนกว่าจะด าเนินการตรวจพิสูจน์หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติดเสร็จสิ้น  

มาตรา ๒๐ คดีที่ได้มีการออกหมายบังคับคดีแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาอยู่ในวันก่อนวันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด าเนินการ  

ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ต่อไปจนเสร็จสิ้น  
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มาตรา ๒๑ ให้บทบัญญัติที่ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท าเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และเพ่ือขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีผลใช้บังคับ

แก่คดีที่ศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาแล้วก่อนวันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

แล้วแต่กรณี  จนกว่าคดีถึงที่สุด  

คดีซึ่ งค้ างพิจารณาอยู่ ในศาลชั้นต้นอยู่ ในวันก่อนวันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด   

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ งสองฝ่ายยื่นค าแถลงขอสืบ 

พยานหลักฐานเพ่ิมเติมว่าการกระท าของจ าเลยเป็นการกระท าเพ่ือจ าหน่ายหรือเพ่ือขายหรือไม่   

แล้วแต่กรณี  ก็ให้ศาลสืบพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามที่เห็นสมควร  

มาตรา ๒๒ ให้ศูนย์เพ่ือการคัดกรองผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูและศูนย์เพ่ือประสานการดูแล 

ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ ฉบับที่  ๑๐๘/๒๕๕๗  เรื่อง  การปฏิบตั ิ

ต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่การบ าบัดฟ้ืนฟูและการดูแล  

ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  เป็นศูนย์คัดกรอง  และศูนย์ฟ้ืนฟู 

สภาพทางสังคมตามประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  จนกว่า 

จะมีการจัดตั้ งศูนย์คัดกรองหรือศูนย์ ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๒๓ ในวาระเริ่มแรกภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

ท้ายพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  การอนุญาตน าเข้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นกัญชาเพ่ือประโยชน์ 

ทางการแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วยตามมาตรา  ๓๕  แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้   

ให้น าเข้าได้เฉพาะเมล็ดพันธุ์ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้  

(๑) ผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอน 

ทางการแพทย์  เภสัชศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือเกษตรศาสตร์  หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์   

เภสัชกรรม  หรือวิทยาศาสตร์  หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์หรือ  

เภสัชกรรม  หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการปอ้งกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  หรือ 

สภากาชาดไทย  
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(๒) ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจ าเป็นต้องน ายาเสพติดให้โทษ 

ซึ่งเป็นกัญชาติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือใช้รักษาโรคเฉพาะตัว  

(๓) ผู้ขออนุญาตซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนา 

ตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๒๔ ให้ประธานศาลฎีกา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุข  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   

และตามประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้   ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

และอ านาจของตน  

ให้ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีอ านาจออกข้อบังคับ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจแต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่  และรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงยุติธรรม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม   

มีอ านาจออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และ 

ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ านาจ 

ของตน  

ข้อบังคับ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ให้ใช้บังคับได้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
 
 

ภาค  ๑ 

การป้องกนั  ปราบปราม  และควบคุมยาเสพตดิ 
 
 

ลักษณะ  ๑ 

บทบัญญัติทัว่ไป 
 
 

มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้ 

“ยาเสพติด”  หมายความว่า  ยาเสพติดให้โทษ  วัตถุออกฤทธิ์  หรือสารระเหย 

“ยาเสพติดให้โทษ”  หมายความว่า  สารเคมี  พืช  หรือวัตถุชนิดใด ๆ  ซึ่งเมื่อเสพแล้ว 

ท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ  เช่น  ต้องเพ่ิมขนาดการเสพขึ้นเป็นล าดับ  มีอาการถอนยา 

เมื่อขาดยา  มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา  และสุขภาพโดยทั่วไป  

จะทรุดโทรมลง  กับให้รวมถึงสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย  แต่ไม่หมายความรวมถึง 

ยาสามัญประจ าบ้านบางต ารับที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยยา  

“วัตถุออกฤทธิ์”  หมายความว่า  วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นสิ่งธรรมชาติหรือ 

ที่ได้จากสิ่งธรรมชาติ  หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์   

“สารระเหย”  หมายความว่า  สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่อาจน าไปใช้เพ่ือสนองความต้องการ  

ของร่างกายหรือจิตใจซึ่งท าให้สุขภาพโดยทั่วไปทรุดโทรมลง   

“ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด”  หมายความว่า  ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้  

“ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด”  หมายความว่า  ความผิดเกี่ยวกับการผลิต  น าเข้า  

ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด  เว้นแต่มีไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ  และให้

หมายความรวมถึงการสมคบ  สนับสนุน  ช่วยเหลือ  หรือพยายามกระท าความผิดดังกล่าวด้วย  

“ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด”  หมายความว่า   

เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด  และให้หมายความ  

รวมถึง  เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยการใช้เงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวซื้อหรือกระท าไม่ว่าด้วยประการใด ๆ   
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ให้เงินหรือทรัพย์สินนั้นเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม  ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนสภาพกี่ครั้ง  และไม่ว่าเงินหรือ 

ทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น  โอนไปเป็นของบุคคลอื่น  หรือปรากฏตามหลักฐาน 

ทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลอื่นก็ตาม 

“ผลิต”  หมายความว่า  เพาะ  ปลูก  ท า  ผสม  ปรุง  แปรสภาพ  เปลี่ยนรูป  และสังเคราะห์

ทางวิทยาศาสตร์  

“น าเข้า”  หมายความว่า  น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร  

“ส่งออก”  หมายความว่า  น าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร  

“จ าหน่าย”  หมายความว่า  ขาย  แลกเปลี่ยน  จ่าย  แจก  หรือให้โดยมีสิ่งตอบแทน 

หรือผลประโยชน์อย่างอื่น  และให้หมายความรวมถึงมีไว้เพื่อจ าหน่าย 

“น าผ่าน”  หมายความว่า  น าหรือส่งผ่านราชอาณาจักร  แต่ไม่รวมถึงการน าหรือส่งยาเสพติด

ผ่านราชอาณาจักร  โดยมิได้มีการขนถ่ายออกจากอากาศยานที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 

“เสพ”  หมายความว่า  การรับยาเสพติดเข้าสู่ร่างกายโดยรู้อยู่ว่าเป็นยาเสพติดไม่ว่าด้วยวิธีใด  

“คณะกรรมการ  ป.ป.ส.”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

“ส านักงาน  ป.ป.ส.”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

“เลขาธิการ  ป.ป.ส.”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

“ส านักงาน  อย.”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

“เลขาธิการ  อย.”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  

“เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งเลขาธิการ  ป.ป.ส.  แต่งตั้งโดยได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  หรือจากคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  มอบหมาย  เพื่อปฏิบัติการ

ตามประมวลกฎหมายนี้ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง 

เพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดตามภาคนี้ 

มาตรา ๒ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติ

ว่าด้วยการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด   หรือเป็นไปตามหน้าที่และอ านาจของ

คณะกรรมการต่าง ๆ  และของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจเกี่ยวกับ  

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ยาเสพติด  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  เป็นผู้วินิจฉัยและวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและ  

การประสานงาน  

ให้ส านักงาน  ป.ป.ส.  ด าเนินการเผยแพร่ค าวินิจฉัยและระเบียบปฏิบัติที่คณะกรรมการ  

ป.ป.ส.  ก าหนดตามวรรคหนึ่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  

ลักษณะ  ๒ 

การป้องกนั  ปราบปราม  และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
 
 

หมวด  ๑ 

นโยบายและแผนระดับชาตวิ่าดว้ยการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 

มาตรา ๓ เพ่ือให้การป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีเอกภาพ   

ความต่อเนื่อง  กระบวนการในการด าเนินการอย่างเป็นระบบและประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ 

แก่เศรษฐกิจ  สังคม  ความสงบเรียบร้อย  และความมั่นคงของรัฐ  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบาย 

และแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามข้อเสนอแนะ  

ของคณะกรรมการ  ป.ป.ส. 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด   

อย่างน้อยต้องมีในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน  รวมถึงการก าหนดและการบริหารจัดการ 

ด้านงบประมาณในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยการก าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน  

(๒) มาตรการในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ในโรงเรียน  สถานศึกษา  ครอบครัว  และชุมชน  ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืน ฟูผู้ติดยาเสพติด   

โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ  การจัดหางาน  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  รวมถึง 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนและผู้ประกอบธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  

ตามมาตรการดังกล่าว  และการก าหนดมาตรการส่งเสริมแก่ผู้ประกอบธุรกิจในการรับผู้ผ่าน 

การบ าบัดรักษาเข้าท างาน 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๓) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ   ภาคเอกชน  และ 

ภาคประชาชน  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการปอ้งกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  รวมทั้ง 

การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถด ารงชีวิตในสังคม  การประกอบอาชีพ  การศึกษา  

และการสงเคราะห์อื่น ๆ  

(๔) ยุทธศาสตร์และแนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ  หรือองค์กร 

ระหว่างประเทศ  เพ่ือปราบปรามการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด  รวมทั้งประสานงานการข่าวเพ่ือสกัดกั้น 

และปราบปรามจับกุมขบวนการและเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ  

(๕) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย  และพัฒนาด้านวิชาการเกี่ยวกับยาเสพติด   

มาตรการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  และส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 

แก่ประชาชนและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา  

(๖) การติดตามและประเมินผลการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  

เมื่อมีการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม  และแก้ไข

ปัญหายาเสพติดแล้ว  หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของตน 

ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว 

นโยบายและแผนระดับชาติตามวรรคหนึ่ง  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้มีผลใช้บังคับ  

ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  ด าเนินการทบทวนนโยบายและแผนระดับชาติทุกห้ าปี  ในกรณ ี

ที่มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือความจ าเป็นอื่นเกี่ยวกับ

การป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ให้ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขนโยบายและ 

แผนระดับชาติดังกล่าวและเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

หมวด  ๒ 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
 
 

มาตรา ๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติด”  เรียกโดยย่อว่า  “คณะกรรมการ  ป.ป.ส.”  ประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร   

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม   ปลัดกระทรวงแรงงาน  

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ  

การอาชีวศึกษา  เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  อัยการสูงสุด   

ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ   

อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมการแพทย์  อธิบดีกรมศุลกากร  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

เลขาธิการ  อย. และปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินสามคน  

ให้เลขาธิการ  ป.ป.ส.  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  แต่งตั้ง

ข้าราชการในส านักงาน  ป.ป.ส.  จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

เ พ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ส.  

คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  อาจมีมติให้เชิญรัฐมนตรีหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจ

โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา  หรือผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ 

การป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการ 

ด้วยก็ได้  ในกรณีเช่นนี้  ให้ผู้ซึ่งได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการตามวรรคหนึ่งส าหรับ  

การประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น 

มาตรา ๕ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๓  รวมทั้งด าเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว   

แล้วรายงานผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

(๒) ติดตาม  ดูแล  ประสาน  สนับสนุน  และเร่งรัดการด าเนินการของคณะกรรมการ 

ที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับยาเสพติด  เพื่อให้มีการด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ 

ว่าด้วยการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(๓) ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด  คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน  และคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๔) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ  

ว่ายาเสพติดให้โทษชื่อใดอยู่ในประเภทใดและการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทยาเสพติด 

ให้โทษดังกล่าวตามมาตรา  ๒๙  วรรคสอง 

(๕) ก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือทดลองเพาะปลูก  ผลิตและทดสอบ  หรือเสพหรือครอบครอง 

ยาเสพติดตามมาตรา  ๕๕ 

(๖) ก าหนดมาตรการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดเกี่ยวกับ  

ยาเสพติดในสถานประกอบการและก าหนดให้สถานที่ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจใด ๆ   เป็นสถานประกอบการ 

ที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าวตามมาตรา  ๕๖ 

(๗) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการด าเนินการของกองทุนป้องกัน  ปราบปราม   

และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามมาตรา  ๘๙ 

(๘) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรืองาน  แผนงาน   

หรือโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้  รวมทั้ง 

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(๙) ควบคุม  เร่งรัด  และประสานงานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ 

และอ านาจในการสืบสวน  สอบสวน  ปราบปราม  และการบังคับโทษตามประมวลกฎหมายนี้ 

(๑๐) ก าหนดสถานะของพ้ืนที่หรือกลุ่มพ้ืนที่ในแต่ละปี  หรือพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  

และก าหนดผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  พร้อมกับก าหนดให้มีกลไก   

โครงสร้าง  และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับสถานะของปัญหาและ  

ให้หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนตามที่ร้องขอ 

(๑๑) ก ากับและติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ 

การป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(๑๒) วางโครงการและด าเนินการ  ตลอดจนสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

(๑๓) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน   

ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(๑๔) ประสานงานและก ากับเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๑๕) พิจารณาอนุมัติหรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมตัิการแตง่ตัง้เจ้าพนกังาน  

ป.ป.ส.  เพื่อปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้ 

(๑๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ 

ของคณะกรรมการ  ป.ป.ส.  

ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการด าเนินการตาม  (๑)  พร้อมด้วยข้อสังเกตของ 

คณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  ทั้งนี้   รายงานผลการด าเนินการอย่างน้อยให้มี  

สาระส าคัญเกี่ยวกับการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  การตรวจสอบทรัพย์สิน   

การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  และการด าเนินการอื่นตามประมวลกฎหมายนี้ 

มาตรา ๖ ในการพิจารณาเรื่องใด ๆ  โดยคณะกรรมการ  ป.ป.ส.  เมื่อคณะกรรมการ  

ป.ป.ส.  มีมติเป็นประการใดแล้ว  ให้มติของคณะกรรมการ  ป.ป.ส.  ผูกพันหน่วยงานซึ่งมีผู้แทนร่วม 

เป็นกรรมการโดยต าแหน่งอยู่ด้วย  แม้ว่าในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้นผู้แทนของหน่วยงานที่เป็น  

กรรมการโดยต าแหนง่จะมไิดเ้ข้าร่วมพิจารณาวนิิจฉยัก็ตาม  ถ้ามีความเห็นแตกตา่งกนัให้บนัทึกความเหน็ 

ของกรรมการทุกฝ่ายไว้ให้ปรากฏในเรื่องนั้นด้วย 

ให้น าความในวรรคหนึ่งไปใช้บังคับแก่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด  คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน  และคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้  

มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะเหตุบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือความประพฤติ

เสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอื่น  

มาตรา ๙ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้แต่งตั้งผู้อื่น 

ด ารงต าแหนง่แทน  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิจะเหลือไม่ถงึเกา้สิบวนั  จะไม่แต่งตัง้กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่  

ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ในระหว่างที่ยังไม่ไดแ้ตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒแิทนต าแหน่งที่วา่ง  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ส.   

ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการ  ป.ป.ส.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการ  ป.ป.ส.  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง   

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  มอบหมายก็ได้  

การประชุมของคณะอนุกรรมการให้น าความในมาตรา  ๑๐  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม   

มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

้หนา   ๑๘
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หมวด  ๓ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 
 

มาตรา ๑๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เรียกโดยย่อว่า  

“ส านักงาน ป.ป.ส.”  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) ด าเนินงานในฐานะหน่วยงานปฏิบัติของคณะกรรมการ  ป.ป.ส.  ตามหน้าที่และอ านาจ 

ที่ก าหนด 

(๒) พิจารณาให้ค าแนะน าและประสานงานกับราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค   

ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ  เพ่ือจัดท าแผนงานและ 

โครงการด้านการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและ 

แผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 

(๓) ประสานนโยบาย  แผน  งบประมาณ  และการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน  ปราบปราม  

และแก้ไขปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

(๔) ประสาน  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป 

ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพ่ือเสนอ 

คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  

(๕) เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์สภาพปัญหาและ

มาตรการด้านการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  และสนับสนุนข้อมูลข่าวสารวิชาการ  

ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ  

รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติด  

(๖) ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามประมวลกฎหมายนี้  

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ  ป.ป.ส.  และส านักงาน  ป.ป.ส. 

(๗) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในด้านการป้องกัน  

ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  

(๘) ออกระเบียบเพื่อให้มีการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้ 

้หนา   ๑๙
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(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ เป็นหน้าที่และ

อ านาจของส านักงาน  ป.ป.ส.  หรือตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  มอบหมาย 

มาตรา ๑๓ ให้เลขาธิการ  ป.ป.ส.  มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของส านักงาน  

ป.ป.ส.  และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงาน  ป.ป.ส.  โดยมีรองเลขาธิการ  ป.ป.ส.  เป็นผู้ช่วย

ปฏิบัติราชการ 

มาตรา ๑๔ เพ่ือประโยชน์ในการประสานงานให้เกิดการบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

การป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  เลขาธิการ  ป.ป.ส. โดยความเห็นชอบ  

ของคณะกรรมการ  ป.ป.ส.  จะเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการให้ความดี

ความชอบหรือโยกย้ายหรือลงโทษทางวินัยต่อข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน  ปราบปราม  

และแก้ไขปัญหายาเสพติด  หรือซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ตลอดจน

ขอให้หน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัดเร่งรัดการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งให้ความคุ้มครองแก่ข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้โยกย้าย  ให้ความดีความชอบ  หรือลงโทษทางวินัย  ให้แจ้ง 

ต้นสังกัดเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 

ลักษณะ  ๓ 

การควบคมุยาเสพตดิ 
 
 

หมวด  ๑ 

บทบัญญัติทัว่ไป 
 
 

มาตรา ๑๕ ในลักษณะนี้ 

“ต ารับยาเสพติดให้โทษ”  หมายความว่า  สูตรซึ่งระบุส่วนประกอบและปริมาณของสิ่งปรุง 

ที่มียาเสพติดให้โทษรวมอยู่ด้วย  

“ต ารับวัตถุออกฤทธิ์”  หมายความว่า  สูตรซึ่งระบุส่วนประกอบและปริมาณของสิ่งปรุงที่มี 

วัตถุออกฤทธิ์รวมอยู่ด้วย 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



“วัตถุต ารับ”  หมายความว่า  สิ่งปรุงไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่มีวัตถุออกฤทธิ์รวมอยู่ด้วย  ทั้งนี้  

รวมทั้งวัตถุออกฤทธิ์ที่มีลักษณะเป็นวัตถุส าเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่งพร้อมที่จะน าไปใช้แก่คนหรือสัตว์ได้ 

“วัตถุต ารับยกเว้น”  หมายความว่า  วัตถุต ารับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ

ก าหนดให้ได้รับการยกเว้นจากมาตรการควบคุมบางประการส าหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในวัตถุต ารับนั้น  

“ฉลาก”  หมายความว่า  รูป  รอยประดิษฐ์  เครื่องหมาย  หรือข้อความใด ๆ  ซึ่งแสดงไว้ 

ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติด   

“ผู้รับอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติในลักษณะนี้   

“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  เลขาธิการ  อย.  หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ  อย.  

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิน่   

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 

มาตรา ๑๖ บทบัญญัติในหมวด  ๔  การอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์   

และหมวด  ๕  การขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๓  และการขึ้นทะเบียนต ารับวัตถุออกฤทธิ์   

ไม่ใช้บังคับแก่ส านักงาน  อย.  

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ส านักงาน  อย.  ผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ 

ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์และได้รับยกเว้นตามมาตรา  ๑๖  โดยไม่ต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายนี้  ให้ส านักงาน  อย.  รายงานการรับ  การจ่าย   

และการเก็บรักษาซึ่งยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว  และวิธีการปฏิบัติอย่างอื่นที่เกี่ยวกับ  

การควบคุมยาเสพติดให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดทราบทุกหกเดือนของปีปฏิทิน  แล้วให้ 

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเสนอรายงานพร้อมกับให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

เพื่อสั่งการต่อไป 

มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการ  รวมทั้งก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบัญชี

ท้ายประมวลกฎหมายนี้หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือเลขาธิการ  อย.  มีอ านาจมอบหมาย 

ให้เจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบของตน  หรือผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ   

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งได้รับการขึ้นบัญชีโดยส านักงาน  อย.  ปฏิบัติงานต่าง ๆ    

เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ได้ตามความเหมาะสม 

การขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ  องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ โดยส านักงาน  อย.  ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๐ ค่าธรรมเนียมตาม  (๑๗)  (๑๘)  (๑๙)  (๒๐)  และ  (๒๑)  ในอัตราค่าธรรมเนยีม

ท้ายประมวลกฎหมายนี้  ให้ตกเป็นของส านักงาน  อย.  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  

ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์  หรือเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา  ๑๙  ทั้งนี้    

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๒๑ การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงินตามมาตรา  ๒๐  ให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด  

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๒๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ

ควบคุมยาเสพติด  มีอ านาจประกาศก าหนดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ  ส่วนประกอบ  คุณภาพ  ความบริสุทธิ ์ หรือลักษณะอืน่

ของยาเสพติดให้โทษ  ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษ 

(๒) ก าหนดจ านวนและจ านวนเพ่ิมเติมซึ่งยาเสพติดให้โทษที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์ 

และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจ าปี 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษที่ผู้อนุญาต 

จะอนุญาตให้ผลิต  น าเข้า  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองได้  

(๔) ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษที่ต้องมีค าเตือนหรือข้อควรระวัง  และข้อความ 

ของค าเตือนหรือข้อควรระวังเป็นตัวอักษร  ภาพ  หรือเครื่องหมายให้ผู้ใช้ระมัดระวังตามความจ าเป็น  

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ 

(๕) ก าหนดสถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบยาเสพติดให้โทษที่น าเข้า  

ส่งออก  หรือน าผ่าน 

(๖) ก าหนดการอื่นเพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติตามลักษณะนี้ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๒๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ

ควบคุมยาเสพติด  มีอ านาจประกาศก าหนดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ว่าวัตถุออกฤทธิ์ใดอยู่ในประเภท  ๑  ประเภท  ๒   

ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔ 

(๒) ก าหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ  ส่วนประกอบ  คุณภาพ  ความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่น

ของวัตถุออกฤทธิ์  ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ตาม  (๑) 

(๓) เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตาม  (๑) 

(๔) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  มีไว้ในครอบครอง   

หรือน าผ่าน 

(๕) ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ซึ่งอนุญาตให้ผลิตเพ่ือส่งออกหรือส่งออกได้ 

(๖) ระบุวัตถุต ารับให้เป็นวัตถุต ารับยกเว้นและเพิกถอนวัตถุต ารับยกเว้น 

(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาต  

ให้ผลิต  น าเข้า  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครอง 

(๘) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีค าเตือนหรือข้อควรระวัง  และข้อความของค าเตือน 

หรือข้อควรระวังเป็นตัวอักษร  ภาพ  หรือเครื่องหมายให้ผู้ใช้ระมัดระวังตามความจ าเป็นเพ่ือความปลอดภัย 

ของผู้ใช้ 

(๙) ก าหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม   

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย ์

หรือสาธารณสุขอื่น  มีไว้ในครอบครองได้ตามมาตรา  ๓๒ 

(๑๐) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๓๓  (๔)  

(๑๑) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ประเทศหนึ่งประเทศใดห้ามน าเข้าตามมาตรา  ๔๔ 

(๑๒) ก าหนดสถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์ที่น าเข้า  

ส่งออก  หรือน าผ่าน 

(๑๓) ก าหนดการอื่นเพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติตามลักษณะนี้ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๒๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด  มีอ านาจประกาศก าหนดเกี่ยวกับสารระเหย   

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบุชื่อ  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดบรรจุของสารเคมี  หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย  

(๒) เ พิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อ  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดบรรจุของสารเคมี    

หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหยตาม  (๑) 

(๓) ก าหนดการอื่นเพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติตามลักษณะนี้ 

หมวด  ๒ 

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด 
 
 

มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด”  

ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  อัยการสูงสุด  ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  

อธิบดีกรมการแพทย์  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  อธิบดีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ อธิบดีกรมศุลกากร  อธิบดีกรมสนับสนนุบรกิารสุขภาพ  

อธิบดีกรมสุขภาพจิต  อธิบดีกรมอนามัย  เลขาธิการ  ป.ป.ส.  นายกแพทยสภา  นายกสภาการแพทย์ 

แผนไทย  และนายกสภาเภสัชกรรม  เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจ านวนสิบคนจากผู้ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญ  

ในด้านวิสัญญีแพทย์  จิตแพทย์  อายุรแพทย์  เภสัชศาสตร์  หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์  

ต่อการด าเนินการของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด  ในจ านวนนี้  ให้แต่งตั้งจากภา คเอกชน 

ไม่น้อยกว่าสามคน 

ให้เลขาธิการ  อย.  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการ  อย.  แต่งตั้งข้าราชการ 

ในส านักงาน  อย.  จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดมาตรการการควบคุมยาเสพติด 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๒) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  แล้วแต่กรณี  ในการระบุชื่อหรือประเภทยาเสพติด   

รวมทั้งการเพิกถอนหรือการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทยาเสพติด  

(๓) ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  หรือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  หรือผู้อนุญาต   

แล้วแต่กรณี  ในการปฏิบัติการตามลักษณะนี้ 

(๔) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้อนุญาตตามมาตรา  ๓๒  

และมาตรา  ๓๕ 

(๕) ให้ความเห็นต่อกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายในการท าลาย 

หรือน าไปใช้ประโยชน์ซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๖๐ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และ

อ านาจของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด  หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 

มาตรา ๒๗ ให้น าความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับ

แก่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา

หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมอบหมายก็ได้ 

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยาเสพติด  

ให้โทษ  คณะอนุกรรมการวัตถุออกฤทธิ์  และคณะอนุกรรมการสารระเหย 

การประชุมของคณะอนุกรรมการให้น าความในมาตรา  ๑๐  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม   

มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 

ประเภทของยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ 
 
 

มาตรา ๒๙ ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น  ๕  ประเภท  คือ  

(๑) ประเภท  ๑  ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง  เช่น  เฮโรอีน  (Heroin) 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๒) ประเภท  ๒  ยาเสพติดให้โทษทั่วไป  เช่น  มอร์ฟีน  (Morphine)  โคคาอีน  (Cocaine)  

โคเดอีน  (Codeine)  หรือฝิ่นยา  (Medicinal  Opium) 

(๓) ประเภท  ๓  ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต ารับยา  และมียาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒   

ผสมอยู่ด้วย  ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยการเสนอแนะของ  

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดประกาศก าหนด  

(๔) ประเภท  ๔  สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๒   

เช่น  อาเซติค  แอนไฮไดรด์  (Acetic  Anhydride) 

(๕) ประเภท  ๕  ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท  ๑  ถึงประเภท  ๔  เช่น  พืชฝิ่น  

การระบุชื่อยาเสพติดให้โทษว่ายาเสพติดให้โทษชื่อใดอยู่ในประเภทใดตามวรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  

(๔)  และ  (๕)  และการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทยาเสพติดให้โทษดังกล่าว  ให้เป็นไป

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ป.ป.ส.  ประกาศก าหนด 

เ พ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้   ค าว่า  “ฝิ่นยา  (Medicinal  Opium)”  หมายความว่า   

ฝิ่นที่ได้ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งโดยมีความมุ่งหมายเพื่อใช้ในทางยา  

มาตรา ๓๐ วัตถุออกฤทธิ์แบ่งออกเป็น  ๔  ประเภท  คือ 

(๑) ประเภท  ๑  วัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์  และอาจก่อให้เกิดการน าไปใช้หรือ 

มีแนวโน้มในการน าไปใช้ในทางที่ผิดสูง 

(๒) ประเภท  ๒  วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์  และอาจก่อให้เกิดการน าไปใช้หรือ 

มีแนวโน้มในการน าไปใช้ในทางที่ผิดสูง 

(๓) ประเภท  ๓  วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์  และอาจก่อให้เกิดการน าไปใช้หรือ 

มีแนวโน้มในการน าไปใช้ในทางที่ผิด 

(๔) ประเภท  ๔  วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์  และอาจก่อให้เกิดการน าไปใช้หรือ 

มีแนวโน้มในการน าไปใช้ในทางที่ผิดน้อยกว่าประเภท  ๓ 

ทั้งนี้  การระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ว่าวัตถุออกฤทธิ์ชื่อใดอยู่ในประเภทใด  และการเพิกถอน  หรือ

เปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดประกาศก าหนด 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๓๑ ในกรณีที่วัตถุต ารับมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่งประเภทใดปรุงผสมอยู่   

ให้ถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทนั้นด้วย 

ในกรณีที่วัตถุต ารับมีวัตถุออกฤทธิอ์ันระบุอยู่ในประเภทต่างกันผสมอยู่  ให้ถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ 

ในประเภทท่ีมีการควบคุมเข้มงวดกว่าในประเภทท่ีผสมอยู่นั้น  

หมวด  ๔ 

การอนุญาตเกี่ยวกบัยาเสพติดใหโ้ทษและวตัถุออกฤทธิ์ 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 

ยาเสพติดใหโ้ทษและวตัถุออกฤทธิ์ซึ่งไมต่้องขออนุญาต 
 
 

มาตรา ๓๒ การผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ

หรือวัตถุออกฤทธิ์  เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชพีทันตกรรม  ผู้ประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์  

หรือสาธารณสุขอื่น  หรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทย  ไม่ต้องขออนุญาต   

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ  

ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดประกาศก าหนด 

มาตรา ๓๓ การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ในกรณีดังต่อไปนี้  

ไม่ต้องขออนุญาต  

(๑) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  

หรือประเภท  ๔  ไว้ในครอบครองไม่เกินปริมาณเท่าที่จ าเป็นส าหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัวตามค าสั่ง 

ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา  หรือผู้ประกอบวิชาชีพ 

การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งส าหรับใช้ในการบ าบัดหรือป้องกันโรคส าหรับสัตว์ที่ให้การรักษานั้น  

(๒) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  หรือประเภท  ๕  หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒   

ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ไว้ในครอบครองในปริมาณเท่าที่จ าเป็นต้องใช้ประจ าในการปฐมพยาบาล  

หรือในกรณีเกิดเหตุฉกุเฉนิ  ในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศซึ่งไม่ได้จดทะเบยีน

ในราชอาณาจักร  โดยให้ได้รับการยกเว้นจากมาตรการควบคุมส าหรับการน าเข้า  ส่งออก  หรือน าผ่าน  

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ทั้งนี้  ผู้ควบคุมยานพาหนะดังกล่าวต้องจัดให้มีการป้องกันตามสมควรเพ่ือมิให้ยาเสพติดให้โทษหรือ  

วัตถุออกฤทธิ์สูญหายหรือมีการน าเอาไปใช้โดยมิชอบ  

(๓) การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ส าหรับกิจการของผู้รับ

อนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือน าผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ประเภทนั้น ๆ  

(๔) การมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  

ตามหน้าที่ของกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสภากาชาดไทย  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด  

(๕) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ไว้ในครอบครองไม่เกินปริมาณที่จ าเป็นส าหรับ 

ใช้รักษาโรคเฉพาะตัว  โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา  

ส่วนที ่ ๒ 

การอนุญาตโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

มาตรา ๓๔ ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์ของทางราชการในการป้องกันและ

ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจอนุญาตให้ผู้ใดน าเข้า  ส่งออก  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ

ในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๔  ได้ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด  

มีอ านาจอนุญาตให้ผู้ใดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ  

ในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๔  เพ่ือการศึกษาวิจัย ประโยชน์ในทางการแพทย์  วิทยาศาสตร์   

หรืออุตสาหกรรม 

การขออนุญาต  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  

และการแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ส่วนที่  ๓ 

การอนุญาตโดยผู้อนญุาต 
 
 

มาตรา ๓๕ ผู้อนุญาตมีอ านาจอนุญาต  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ผู้ใดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ 

ในประเภท  ๒  

(๒) ให้ผู้ใดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  หรือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๓  

(๓) ให้ผู้ใดน าเข้า  ส่งออก  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๑   

หรือประเภท  ๔  ในปริมาณเล็กน้อยที่น าไปใช้เป็นสารมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ 

(๔) ให้ผู้ใดจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕ 

(๕) ให้ผู้ใดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  มีไว้ในครอบครอง  หรือน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 

ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีอ านาจอนุญาต  ให้ผู้ใดผลิต  

น าเข้า  หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  การแพทย์   

การรักษาผู้ป่วย  การศึกษาวิจัยหรือประโยชน์อื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การขออนุญาต  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  

การต่ออายุใบอนุญาต  และการแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองผู้ใดประกอบกิจการภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว   

ให้ถือว่าผู้นั้นประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต  เว้นแต่จะได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  โดยแสดงเหตุที่ไม่สามารถยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายในก าหนดและ  

ผู้อนุญาตหรือผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด  แล้วแต่กรณี  เห็นสมควร 

ให้ต่ออายุใบอนุญาตได้ 

มาตรา ๓๖ การน าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ของผู้รับอนุญาต 

น าเข้าหรือส่งออกตามมาตรา  ๓๔  หรือมาตรา  ๓๕  นอกจากจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตราดังกล่าวแล้ว   

ในการน าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ของผู้รับอนุญาตในแต่ละครั้งต้องได้รับ  

ใบอนุญาตเฉพาะคราวจากผู้อนุญาตทุกครั้งที่น าเข้าหรือส่งออกอีกด้วย  ทั้งนี้  การขออนุญาตและ  

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



การออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รฐัมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ 

ก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๓๗ ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  มีไว้ในครอบครอง  หรือน าผ่าน 

ซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๕  และผู้รับอนุญาตเฉพาะคราว 

น าเข้าหรือส่งออกตามมาตรา  ๓๖  ต้องจัดเก็บรักษา  ด าเนินการขออนุญาตและจัดให้มีการควบคุมดูแล 

การโฆษณายาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์  จัดให้มีการท าบัญชีและเสนอรายงานเกี่ยวกับการด าเนิน 

กิจการตามที่ได้รับอนุญาต  หรือด าเนินการอื่นเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมก ากับดูแลยาเสพติดให้โทษ 

หรือวัตถุออกฤทธิ์  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

ก าหนดในกฎกระทรวง 

การขออนุญาตโฆษณายาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามวรรคหนึ่งของผู้รับอนุญาต   

การออกใบอนุญาต  และเงื่อนไขในการโฆษณาตามใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๘ ใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๕  และใบอนุญาตเฉพาะคราว 

เพ่ือการน าเข้าหรือส่งออกตามมาตรา  ๓๖  ให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตซึ่งได้ 

กระท าไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับอนุญาต 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตที่ได้กระท าไป  

ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นการกระท าของผู้รับอนุญาตด้วย 

มาตรา ๓๙ ผู้อนุญาตอาจอนุญาตให้ผู้ป่วยซึ่งเดินทางระหว่างประเทศน ายาเสพติดให้โทษ 

ซึ่งต้องใช้รักษาโรคเฉพาะตัวติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมใบอนุญาตด้วย  โดยมี  

ใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบ  

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือหมอพ้ืนบ้าน 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา  ทั้งนี้   การขออนุญาตและ  

การออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รฐัมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ 

ก าหนดในกฎกระทรวง 

การน าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ติดตัวเข้ามาในหรือออกไป

นอกราชอาณาจักรไม่เกินปริมาณที่จ าเป็นต้องใช้รักษาโรคเฉพาะตัวภายในสามสิบวัน  โดยมีใบสั่งยาหรือ

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  หรือผู้ป ระกอบวิชาชีพ 

การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ไม่ต้องขออนุญาต  กรณีการน าติดตวัเพื่อใช้รักษาโรคเกินกว่าสามสิบวนัต้องไดร้บั

ใบอนุญาต  ทั้งนี้  การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนดในกฎกระทรวง 

การน ายาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 

ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ไม่เป็นความผิดฐานน าเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์  

ตามประมวลกฎหมายนี้   

มาตรา ๔๐ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด 

ให้โทษในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๕  หรือผู้รับอนุญาตผลิต  น าเข้า  ส่งออก  หรือ 

จ าหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ต้องจัดให้มีเภสัชกรอยู่ประจ า

ควบคุมกิจการตลอดเวลาท าการซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต  พร้อมทั้งต้องดูแลให้เภสัชกรได้ปฏิบัติหน้าที่  

ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๑ ในการน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท  ห้ามผู้ใดเปลี่ยนแปลงการส่งวัตถุออกฤทธิ์ 

ไปยังจุดหมายอื่นที่มิได้ระบุในใบอนุญาตส่งออกที่ส่งมาพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์  เว้ นแต่ได้รับอนุญาต 

เป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศผู้ออกใบอนุญาตนั้น  และเลขาธิการ  อย.   

ให้ความเห็นชอบด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ก าหนดในกฎกระทรวง  

ในกรณีที่ไม่อาจส่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งได้  ให้ผู้รับอนุญาต 

ส่งวัตถุออกฤทธิ์กลับคืนไปยังประเทศที่ส่งออกภายในก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่วัตถุออกฤทธิ์

ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร  หากผู้รับอนุญาตไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  ให้วัตถุ

ออกฤทธิ์นั้นตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข  และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข

มอบหมายท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  

มาตรา ๔๒ ในระหว่างที่มีการน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๒   

การแปรรูปหรือแปรสภาพวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นอย่างอื่น  หรือเปลี่ยนหีบห่อที่บรรจุวัตถุออกฤทธิ์   

ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการ  อย. 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๔๓ ในการน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท  การส่งวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวไปยัง

บุคคลอื่นหรือสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากบุคคลหรือสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตเฉพาะคราวเพ่ือน าเข้า  

สามารถกระท าได้ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น  โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการ  อย. 

มาตรา ๔๔ เมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้รับแจ้งการห้ามน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่ง 

ประเภทใดที่ต่างประเทศได้แจ้งผ่ านเลขาธิการสหประชาชาติระบุห้ามน าเข้าไปยังประเทศใด   

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดการห้ามน าเข้าประเทศนั้น 

ห้ามผู้ใดส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังประเทศที่ระบุห้ามน าเข้าตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต ่

ได้รับอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวจากประเทศนั้นและใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวจากเลขาธิการ  อย.  

การขอรับใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวและการออกใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราว  ให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตเลิกกิจการ  ไม่ขอต่ออายุใบอนุญาต  ไม่ได้รับอนุญาต 

ให้ต่ออายุใบอนุญาต  หรือตาย  ให้ผู้รับอนุญาต  ทายาท  ผู้จัดการมรดกของผู้ตาย  หรือผู้ครอบครอง  

ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ของผู้ตาย  แล้วแต่กรณี   ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ผู้อนุญาตหรือ 

ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

แล้วแต่กรณี  มิฉะนั้น  ให้ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข   

และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้  

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

มาตรา ๔๖ ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษหรือผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ 

ซึ่งได้ด าเนินการตามประมวลกฎหมายนี้แล้ว  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยา 

ส่วนที ่ ๔ 

การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนญุาต 
 
 

มาตรา ๔๗ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหมวดนี้  หรือกฎกระทรวง  หรือ 

ประกาศที่ออกตามหมวดนี้  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด  ผู้อนุญาต  หรือผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด  แล้วแต่กรณี  ว่ากล่าวตักเตือน  สั่งพักใช้ใบอนุญาต  หรือเพิกถอน 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ใบอนุญาต  ตามสมควรแก่กรณี  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๘ ผู้ ถู กสั่ ง พักใช้ ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ  ในระหว่ างถูกสั่ ง 

พักใช้ใบอนุญาตอีกไม่ได้ 

ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ  ตามหมวดนี้อีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นสามปี 

นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ในกรณีที่นิติบุคคลถูกเพิกถอนใบอนุญาต  ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรรมการ  

ผู้จัดการ  และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้นด้วยโดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 

การขึน้ทะเบียนต ารับยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท  ๓ 

และการขึน้ทะเบียนต ารับวตัถุออกฤทธิ์ 
 
 

มาตรา ๔๙ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าซึง่ยาเสพตดิใหโ้ทษในประเภท  ๓  ตามมาตรา  ๓๕  (๒)   

หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ตามมาตรา  ๓๕  (๕)  จะผลิตหรือน าเข้าซึ่งต ารับ 

ยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ที่มีวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวปรุงผสมอยู่  ต้องขอขึ้นทะเบียนต ารับ  

ยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์นั้นต่อผู้อนุญาตก่อน  และเมื่อได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียน 

ต ารับยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์แล้วจึงจะผลิตหรือน าเข้าซึ่งต ารับยาเสพติดให้โทษหรือ

ต ารับวัตถุออกฤทธิ์นั้นได้ 

การขอขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์   การออกใบส าคัญ 

การขึ้นทะเบียนต ารบัยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวตัถอุอกฤทธิ์  การต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบยีนต ารบั 

ยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์  การออกใบแทนใบส าคัญการขึน้ทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษ

หรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์  การแจ้งรายการในการยื่นค าขอ  และการขอแก้ไขรายการที่ได้รับอนุญาต   

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าซึ่งต ารับยาเสพติดให้โทษ  

ในประเภท  ๓  หรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือ

น าเข้าตัวอย่างของต ารับยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์  ที่จะขอขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติด 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์  การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตหรือน าเข้าตัวอย่างของต ารับ  

ยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุขก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๐ ผู้อนุญาตโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดอาจไม่รับ 

ขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การขอขึ้ นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้ โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ที่ ไม่ เป็น ไป 

ตามมาตรา  ๔๙ 

(๒) ต ารับยาเสพติดให้โทษหรอืต ารบัวตัถอุอกฤทธิ์ที่ขอขึ้นทะเบียนไม่เป็นที่เชื่อถือในสรรพคณุ

หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 

(๓) ต ารับยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ที่ขอขึ้นทะเบียนใช้ชื่อในท านองโอ้อวด   

ไม่สุภาพ  หรืออาจท าให้เข้าใจผิดจากความจริง 

(๔) ต ารับยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นต ารับยาเสพติดให้โทษ

หรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งเพิกถอนตามมาตรา  ๕๑ 

(๕) ต ารับยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นยาเสพติดให้โทษ 

หรือวัตถุออกฤทธิ์ปลอมตามมาตรา  ๕๒ 

มาตรา ๕๑ เมื่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเห็นว่าทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษ 

ในประเภท  ๓  หรือทะเบียนต ารับวัตถุออกฤทธิ์ที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ใด   

ที่ได้ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนไว้แล้ว  ต่อมาปรากฏว่าไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติด 

ให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ไว้  หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้  หรือมีเหตุผลอันไม่สมควรที่จะอนุญาต  

ให้ต่อไป  ให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจสั่งเพิกถอนทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๓  

หรือทะเบียนต ารับวัตถุออกฤทธิ์ที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  นั้นได้  โดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๖ 

ยาเสพติดใหโ้ทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ปลอม  ผดิมาตรฐาน  หรือเสื่อมคุณภาพ 
 
 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๕๒ ห้ามผู้ใดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  หรือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  

ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๕  หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ปลอม 

ยาเสพติดให้โทษ  วัตถุออกฤทธิ์  หรือสิ่งดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษหรือ 

วัตถุออกฤทธิ์ปลอม  

(๑) สิ่งที่ท าเทียมยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  เพ่ือแสดงว่า 

เป็นยาเสพติดให้โทษแท้หรือวัตถุออกฤทธิ์แท้ 

(๒) ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่แสดงชื่อว่าเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิอ์ืน่  

หรือแสดงวัน  เดือน  ปี  ที่ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์สิ้นอายุแล้วว่ายังไม่สิ้นอายุ  

(๓) ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้ง 

ของสถานที่ผลิตซึ่งมิใช่ความจริง  

(๔) ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน  ถึงขนาด 

สารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกว่าร้อยละสิบของปริมาณที่ก าหนดไว้จากเกณฑ์ต่ าสุดหรือสูงสุดตามที่ก าหนด

ไว้ในประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา  ๒๒  (๑)  หรือมาตรา  ๒๓  (๒)  หรือ

ตามที่ก าหนดไว้ในต ารับยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับ  หรือที่ผู้อนุญาต

ได้อนุญาตให้ผลิต  น าเข้า  หรือส่งออกไว้ 

มาตรา ๕๓ ห้ามผู้ใดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  หรือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒   

ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๕  หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓ หรือประเภท  ๔   

ผิดมาตรฐาน 

ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์

ผิดมาตรฐาน 

(๑) ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยสารออกฤทธิ์ขาด

หรือเกินจากเกณฑ์ต่ าสุดหรือสูงสุด  ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ตามมาตรา  ๒๒  (๑)  หรือมาตรา  ๒๓  (๒)  หรือตามต ารับของต ารับยาเสพติดให้โทษหรือต ารับ 

วัตถุออกฤทธิ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามมาตรา  ๔๙  แต่ไม่ถึงขนาดดังกล่าวในมาตรา  ๕๒  (๔)  

(๒) ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นซึ่งมี

ความส าคัญต่อคุณภาพของยาเสพติดให้โทษหรือวัตถอุอกฤทธิผ์ิดไปจากเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของ

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา  ๒๒  (๑)  หรือมาตรา  ๒๓  (๒)  หรือตามต ารับ 

ของต ารับยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ 

มาตรา ๕๔ ห้ามผู้ใดน าเข้า  ส่งออก  หรือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  

ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๕  หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔   

เสื่อมคุณภาพ 

ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์

เสื่อมคุณภาพ 

(๑) ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่สิ้นอายุตามที่แสดงไว้ในฉลากซึ่งขึ้นทะเบียนต ารับ 

ยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ไว้ 

(๒) ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับยาเสพติดให้โทษ

หรือวัตถุออกฤทธิ์ปลอมตามมาตรา  ๕๒  (๔)  หรือยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน 

ตามมาตรา  ๕๓ 

หมวด  ๗ 

มาตรการควบคุมพิเศษ 
 
 

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย  

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด  และการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด   

จะก าหนดเขตพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใด  เพ่ือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ก็ได้  

(๑) ทดลองเพาะปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์  หรือ

อาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ 

(๒) ผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติด 

(๓) เสพหรือครอบครองยาเสพติดตามประเภทและปริมาณที่ก าหนด 

การก าหนดพ้ืนที่และการกระท าการตามวรรคหนึ่ง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  และ 

พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการกระท าดังกล่าวด้วย 

ให้การกระท าการในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดในวรรคหนึง่ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการควบคมุและตรวจสอบ

ไม่เป็นความผิด 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๕๖ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  มีอ านาจออกประกาศก าหนดมาตรการป้องกัน  

ปราบปราม  และแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ  และประกาศก าหนด 

ให้สถานที่ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจใด ๆ  เป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการ

ดังกล่าว  ทั้งนี้  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ  

ตามมาตรา  ๕๖  หรือพบว่ามีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการตามมาตรา  ๕๖   

หากเจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการดังกล่าวไม่สามารถชี้แจงหรือพิสูจน์ให้คณะกรรมการ   

ป.ป.ส.  เชื่อได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว  ให้เลขาธิการ  ป.ป.ส.  มีอ านาจสั่งให้ 

ด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นอีก  หรือให้คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  

มีอ านาจสั่งปิดสถานประกอบการแห่งนั้นชั่วคราว  หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการส าหรับ 

การประกอบธุรกิจนั้น  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  ให้เลขาธิการ  ป.ป.ส.  มีอ านาจ 

ด าเนินการดังกล่าว  ทั้งนี้  การสั่งปิดชั่วคราวหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการต้องไม่เกินครั้งละ  

สามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการนั้นทราบค าสั่ง 

ในกรณีที่สถานประกอบการซึ่งถูกสั่งปิดชั่วคราวหรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ 

ตามวรรคหนึ่งเป็นสถานประกอบการซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมการประกอบการตามกฎหมายอื่น   

ให้เลขาธิการ  ป.ป.ส.  แจ้งให้หน่วยงานซึ่งควบคุมการประกอบการนั้นทราบ  และให้หน่วยงานดังกล่าว 

ถือปฏิบัติตามนั้น 

การสั่งปิดชั่วคราวหรือการสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ  และการแจ้งให้เจ้าของหรือ 

ผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการทราบตามวรรคหนึ่ง  และการแจ้งให้หน่วยงานทราบตามวรรคสอง   

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  ก าหนดโดยประกาศ  

ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจประกาศก าหนดยาเสพติดให้โทษ 

ในประเภท  ๕  ที่ให้เสพเพ่ือการรักษาโรคตามค าสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพ  

ทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือ  

หมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่ได้รับใบอนุญาต  หรือเสพเพ่ือการศึกษาวิจัย  

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพ้ืนบ้านตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด  

มาตรา ๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจประกาศก าหนดให้วัตถุต ารับใด 

ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นวัตถุต ารับยกเว้นได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนดในกฎกระทรวง 

(๑) มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ

หลายอย่างปรุงผสมอยู ่

(๒) มีลักษณะที่ไม่อาจก่อให้เกิดการใช้ที่ผิดทาง 

(๓) ไม่สามารถจะแยกสกัดเอาวัตถุออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในวัตถุต ารับนั้นกลับมาใช้ในปริมาณ 

ที่จะท าให้เกิดการใช้ที่ผิดทาง  และ 

(๔) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางด้านสุขภาพและสังคมได้ 

วัตถุต ารับยกเว้นที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจประกาศ

เพิกถอนได้เมื่อปรากฏว่าวัตถุต ารับนั้นไม่ตรงลักษณะที่ก าหนดไว้ 

มาตรา ๖๐ ในการน าผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๑  ประเภท  ๒ ประเภท  ๔  และ 

ประเภท  ๕  ต้องมีใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศที่ส่งออกนั้นมาพร้อมกับยาเสพติดให้โทษ   

แสดงใบอนุญาตดังกล่าวต่อพนักงานศุลกากร  ยินยอมให้พนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติด 

ให้โทษ  และน ายาเสพติดให้โทษที่น าผ่านมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ด่านตรวจสอบยาเสพติดให้โทษ 

ที่ก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา  ๒๒  (๕)  เพ่ือท าการตรวจสอบ 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ให้พนักงานศุลกากรเก็บรกัษาหรอืควบคุมยาเสพติดใหโ้ทษตามวรรคหนึ่งไว้ในที่สมควร  จนกวา่

ผู้ที่น าผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษจะน ายาเสพติดให้โทษดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีที่ผู้น าผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งไม่น ายาเสพติดให้โทษดังกล่าวออกไป  

นอกราชอาณาจักรภายในก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันน าเข้า  ให้พนักงานศุลกากรรายงาน 

ให้เลขาธิการ  อย.  ทราบ  เลขาธิการ  อย.  มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้น าผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษน ายาเสพติด 

ให้โทษดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักรภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่ง  ถ้าผู้ได้รับค าสั่ง  

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ไม่ปฏิบัติตาม  ให้ยาเสพติดให้โทษดังกล่าวตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข  และให้กระทรวงสาธารณสขุ 

หรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ  

กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

มาตรา ๖๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดตามภาคนี้   

มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ท าการของผู้รับอนุญาตน าเข้าหรือส่งออก  สถานที่ผลิต  สถานที่จ าหนา่ย  

สถานที่เก็บยาเสพติด  หรือสถานที่ที่ต้องได้รับอนุญาตตามภาคนี้  ในเวลาท าการของสถานที่นั้น   

เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามภาคนี้ 

(๒) ยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้ใช้หรือ 

จะใช้ในการกระท าความผิดตามภาคนี้ 

(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า  หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบ 

การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ต าแหน่งใด  ระดับใด  หรือชั้นยศใด  จะมีหน้าที่และอ านาจ

ตามที่ก าหนดไว้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนด าเนินการ  ให้เป็นไป

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด  

มาตรา ๖๒ ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๖๑  (๑)  ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่มีอ านาจน ายาเสพติดจากสถานที่นั้นในปริมาณพอสมควรไปเพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ

หรือวิเคราะห์  และหากปรากฏว่ายาเสพติดใดเป็นยาเสพติดที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้  

ให้ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพของยาเสพติดที่น าไปตรวจสอบหรือวิเคราะห์นั้น  

ให้ประชาชนทราบตามวิธีการที่เห็นสมควร  โดยได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ  อย. 

เพ่ือประโยชน์แก่การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยาเสพติด  ในกรณีที่ปรากฏต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่อันเชื่อได้ว่ายาเสพติดใดเป็นยาเสพติดที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้  ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดยาเสพติดดังกล่าวไว้  หรือสั่งให้ผู้รับอนุญาตงดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  หรือ

จ าหน่ายซึ่งยาเสพติด  เรียกเก็บยาเสพติดดังกล่าวกลับคืนมาภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่

ก าหนด  และอาจสั่งท าลายยาเสพติดดังกล่าวเสียได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่ อนไข 

ที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ลักษณะ  ๔ 

การตรวจสอบทรัพย์สนิ 
 
 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการตรวจสอบทรพัย์สิน 
 
 

มาตรา ๖๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน”  

ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ  อัยการสูงสุด  เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  อธิบดีกรมที่ดิน  อธิบดีกรมบังคับคดี   

อธิบดีกรมศุลกากร  อธิบดีกรมสรรพากร  และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ  

โดยต าแหน่ง  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ส.  แต่งตั้งจ านวนสองคนจากบุคคล  

ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน  

ให้เลขาธิการ  ป.ป.ส.  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  

จะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งในส านักงาน  ป.ป.ส.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

มาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  

(๑) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา  ๗๑   

มาตรา  ๗๓  มาตรา  ๗๔  และมาตรา  ๘๒ 

(๒) ตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและ 

มีค าสั่งตามมาตรา  ๖๘ 

(๓) วินิจฉัยว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับ  

ยาเสพติดตามมาตรา  ๗๓ 

(๔) มีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ตามมาตรา  ๗๓ 

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการสั่งตรวจสอบทรัพย์สินตามมาตรา  ๖๘  ระเบียบเกี่ยวกับการยุติ

การตรวจสอบทรัพย์สินและการคืนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวตามมาตรา  ๗๑  และระเบียบ

เกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สิน  การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด  การน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์  

และการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามมาตรา  ๗๕  

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สินมอบหมาย  

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และ

อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 

ตามมาตรา  ๖๖  หรือเลขาธิการ  ป.ป.ส.  ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินตาม  (๒)  ด าเนินการยึด 

หรืออายัดตาม  (๔)  หรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตาม  (๖)  ด าเนินการวินิจฉัยทรัพย์สินตาม  (๓)   

แล้วรายงานให้ทราบก็ได้ 

มาตรา ๖๕ การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินต้องมีกรรมการมาประชุม  

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  เว้นแต่การวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา  ๖๔   

(๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้ถือเสียงสองในสามของกรรมการที่มาประชุม  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 

ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๖๖ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สินคณะหนึ่งหรือหลายคณะประกอบด้วย  อธิบดีอัยการซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายเป็นประธาน

อนุกรรมการ  ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ ผู้แทนกรมที่ดิน  ผู้แทนกรมบังคับคดี  ผู้แทนกรมศุลกากร  

ผู้แทนกรมสรรพากร  ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคน 

ซึ่งประธานอนุกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สิน  

จากภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นอนุกรรมการ  

ให้ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดหรือผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดภาค  ส านักงาน  ป.ป.ส.  แล้วแต่กรณี  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และ

ประธานอนุกรรมการจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งในส านักงาน  ป.ป.ส.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

ให้น าความในมาตรา  ๖๕  มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 

ด้วยโดยอนุโลม 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๖๗ ให้น าความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการ 

ตรวจสอบทรัพย์สินด้วยโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 

มาตรการตรวจสอบทรัพย์สนิ 
 
 

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินของผู้ต้องหารายใดเป็นทรัพย์สิน 

ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด  ให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 

สั่งให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้นั้น 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  เลขาธิการ  ป.ป.ส.  อาจสั่งให้ มีการตรวจสอบทรัพย์สิน 

ของผู้ต้องหาไปก่อน  แล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินทราบก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน  ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๙ เพ่ือประโยชน์ในการสั่งตรวจสอบทรัพย์สินตามมาตรา  ๖๘  เมื่อเลขาธิการ  

ป.ป.ส.  ได้รับรายงานเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดร้ายแรง

เกี่ยวกับยาเสพติด  ให้เลขาธิการ  ป.ป.ส.  ท าความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  

เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

หากเห็นว่าเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่หรือได้มาไม่เกินกว่าฐานะหรือความสามารถในการประกอบอาชีพ 

หรือกิจกรรมอย่างอื่นโดยสุจริต  หรือเป็นทรัพย์สินที่บุคคลทั่วไปสามารถมีได้ตามฐานานุรูป  หรือ  

ตามความจ าเป็นในการด ารงชีพ  ให้เลขาธิการ  ป.ป.ส.  รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 

ทราบด้วย  

มาตรา ๗๐ ในการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหา  หากมีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใด 

ของผู้อื่นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหา   

โดยได้รับทรัพย์สินนั้นมาโดยเสน่หาหรือรู้อยู่ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท า  

ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด  ให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินมีอ านาจสั่งให้มีการตรวจสอบ  

ทรัพย์สินของผู้นั้นด้วย  และในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  ให้น าความในมาตรา  ๖๘  วรรคสอง   

มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๗๑ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหรือเลขาธิการ  ป.ป.ส. แล้วแต่กรณี   

อาจมอบหมายให้เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแทนแล้วรายงานให้ทราบก็ได้   

ในการด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินให้แจ้งผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอาจอ้างเป็นเจ้าของทรัพย์สินทราบ 

เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ตรวจสอบ  เพ่ือพิสูจน์ว่าทรัพย์สินนั้นไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดร้ายแรง  

เกี่ยวกับยาเสพติด 

ในกรณีที่เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ผู้ได้รับมอบหมายด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วพบว่า  

การด าเนินการตรวจสอบต่อไปจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ให้เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ผู้ได้รับ 

มอบหมายแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมกับความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเพ่ือพิจารณา   

หากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเห็นด้วยกับความเห็นของเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ผู้ได้รับมอบหมาย   

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินอาจสั่งให้ยุติการตรวจสอบทรัพย์สินนั้นก็ได้  ในกรณีที่คณะกรรมการ  

ตรวจสอบทรัพย์สินสั่งให้ยุติการตรวจสอบทรัพย์สิน  หากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเห็นสมควร  

จะสั่งให้คืนทรัพย์สินที่มีการยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบให้แก่เจ้าของทรัพย์สินก็ได้ 

การตรวจสอบทรัพย์สินและการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ

เงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก าหนดในกฎกระทรวง 

การยุติการตรวจสอบทรัพย์สินและการคืนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวตามวรรคสอง   

ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด 

เป็นทรัพย์สินที่สามารถด าเนินการตามกฎหมายอื่นได้และการด าเนินการตามกฎหมายอื่นจะก่อให้เกิด  

ประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า  คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินอาจมีค าสั่งให้ส่งทรัพย์สินนั้น 

ไปด าเนินการตามกฎหมายอื่นก็ได้ 

มาตรา ๗๓ ในการตรวจสอบทรัพย์สิน  ถ้าผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของ 

ทรัพย์สินไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกตรวจสอบไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดร้ายแรง 

เกี่ยวกับยาเสพติด  หรือได้รับโอนทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน  หรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มา 

ตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี  หรือในทางกุศลสาธารณะ  ให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินสั่งยึด 

หรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าศาลจะยกค าร้องขอให้ริบทรัพย์สิน 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สิน  หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินรายใดอาจมีการโอน   

ยักย้าย  ซุกซ่อน  หรือเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างอื่น  ให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 

มีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินรายนั้นไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการวินิจฉัยว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สิน  

ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด  ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกตรวจสอบหรือ  

ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรพัย์สินที่จะยื่นค าร้องขอผ่อนผันเพ่ือขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชนโ์ดยไม่มปีระกนั 

หรือมีประกัน  หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้  และในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  ให้น าความ  

ในมาตรา  ๖๘  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวแล้ว  ให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินจัดให้มี

การพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว  และในกรณีที่ผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

สามารถพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งได้  ก็ให้คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้นั้น  แต่ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้  ให้ถือว่าการยึด

หรืออายัดตามวรรคสองเป็นการยึดหรืออายัดตามวรรคหนึ่ง 

การยื่นค าร้องขอผ่อนผันตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก าหนดในกฎกระทรวง 

เพื่อประโยชน์ตามมาตรานี้  ค าว่า  “ทรัพย์สิน”  ให้หมายความรวมถึง 

(๑) ทรัพย์สินที่เปลี่ยนสภาพไป  สิทธิเรียกร้อง  ผลประโยชน์  และดอกผลจากทรัพย์สิน

ดังกล่าว 

(๒) หนี้ที่บุคคลภายนอกถึงก าหนดช าระแก่ผู้ต้องหา 

(๓) ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหา  

ที่ได้ขาย  จ าหน่าย  โอน  หรือยักย้ายไปเสียในระหว่างระยะเวลาสิบปีก่อนมีค าสั่งยึ ดหรืออายัด  และ 

ภายหลังนั้น  เว้นแต่ผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์จะพิสูจน์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้ว่า  

การโอนหรือการกระท านั้นได้กระท าไปโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน 

มาตรา ๗๔ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหรือเลขาธิการ  ป.ป.ส. แล้วแต่กรณี   

ได้มีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดแล้ว  ให้เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ผู้ได้รับมอบหมายด าเนินการยึดหรือ 

อายัดทรัพย์สินและประเมินราคาทรัพย์สินนั้นโดยเร็วแล้วรายงานให้ทราบ  

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



การยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้   

ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๗๕ การเก็บรักษาทรัพย์สินที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหรือเลขาธิการ  

ป.ป.ส.  แล้วแต่กรณี  ได้มีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สินก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระ

แก่ทางราชการมากกว่าการน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น  เลขาธิการ  ป.ป.ส.  อาจสั่งให้น าทรัพย์สินนั้น 

ออกขายทอดตลาดหรือไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการแล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 

ทราบก็ได้  

การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือการน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ตามวรรคสอง   

ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ถ้าความปรากฏในภายหลังว่าทรัพย์สินที่น าไปใช้ตามวรรคสองมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับ  

การกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด  ให้คืนทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายและ  

ค่าเสื่อมสภาพตามจ านวนที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินก าหนด  โดยใช้จากเงินกองทุนให้แก่ 

เจ้าของหรือผู้ครอบครอง  ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้  ให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาที่ประเมินได้  

ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น  แล้วแต่กรณี 

การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามวรรคสี่  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗๖ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาและสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน  หรือยึดหรืออายัด 

ทรัพย์สินตามหมวดนี้  ให้กรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  อนุกรรมการ  เลขาธิการ  ป.ป.ส.  รองเลขาธกิาร   

ป.ป.ส.  และเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ผู้ได้รับมอบหมาย  มีอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ  องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ   

หรือรัฐวิสาหกิจมาเพ่ือให้ถ้อยค า  ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด 

มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยค า  ส่งค าชี้แจงเป็นหนังสือ  

หรือส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดมาเพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา  ทั้งนี้  รวมถึง 

การตรวจสอบข้อมูลจากธนาคาร  ตลาดหลักทรัพย์  และสถาบันการเงินด้วย 

(๓) เข้าไปในเคหสถาน  สถานที่  หรือยานพาหนะใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท า

ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด  หรือมีทรัพย์สินตามมาตรา  ๗๓  ซุกซ่อนอยู่  เพ่ือท าการตรวจค้น

หรือเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ  ยึด  หรืออายัดทรัพย์สินในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึง

พระอาทิตย์ตก  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากไม่ด าเนินการดังกล่าวในทันทีทรัพย์สินนั้นจะถูกยักย้าย 

ก็ให้มีอ านาจเข้าไปในเวลากลางคืน 

ในกรณีตาม  (๓)  ประธานกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สิน  หรือเลขาธิการ  ป.ป.ส.  จะมอบหมายให้เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส. ปฏิบัติการแทน  แล้วรายงาน

ให้ทราบก็ได้  

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ผู้ได้รับมอบหมายตามวรรคสองตอ้งแสดงเอกสาร

มอบหมายต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องทุกครั้ง  

มาตรา ๗๗ เมื่อพนักงานอัยการมีค าสั่งฟ้องและคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินวินิจฉัยว่า

ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด  ให้พนักงาน

อัยการยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินนั้น  โดยจะยื่นค าร้องไปพร้อมกับค าฟ้องหรือในเวลาใด ๆ  

ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด  

ในกรณีที่พบว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ิมขึ้นอีก   

ให้ยื่นค าร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินนั้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด  

ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินคดีได้เพราะไม่อาจจับตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้หรือเพราะเหตุที่ผู้ต้องหา

หรือจ าเลยรายใดถึงแก่ความตาย  หรือพนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง  ให้พนักงานอัยการ  

ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินนั้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ 

ตรวจสอบทรัพย์สินมีค าวินิจฉัย หรือในกรณีที่มีการยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ศาลพิจารณา  

ค าร้องนั้นต่อไปได้ตามมาตรา  ๘๒  

มาตรา ๗๘ เมื่อศาลสั่งรับค าร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา  ๗๗  แล้ว  ให้ศาล 

สั่งให้เลขาธิการ  ป.ป.ส.  มีหนังสือแจ้งผู้ซึ่งอาจอ้างเป็นเจ้าของทรัพย์สินมายื่นค าร้องขอเข้ามาในคดี 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ก่อนคดีถึงที่สุด  โดยแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏหลักฐาน 

ในส านวนการสอบสวน  กรณีที่ไม่อาจแจ้งตามวิธีการดังกล่าวได้  ให้วางหรือปิดหนังสือนั้นไว้ 

ในทีซ่ึ่งเห็นได้ง่ายตามที่อยู่ดังกล่าวตอ่หน้าพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจ  โดยให้ถือว่าผู้นั้นไดร้ับทราบ 

หรือได้รับแจ้งแล้ว 

ค่าใช้จ่ายในการแจ้ง  ให้จ่ายจากเงินของกองทุน  

มาตรา ๗๙ ให้ศาลไต่สวนค าร้องที่พนักงานอัยการได้ยื่นต่อศาลตามมาตรา  ๗๗  หากคดี 

มีมูลว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด  ให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินนั้น   

เว้นแต่บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ยื่นค าร้องขอคืนทรัพย์สินดังกล่าวก่อนคดีถึงที่สุดและ  

แสดงให้ศาลเห็นว่า  

(๑) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดร้ายแรง

เกี่ยวกับยาเสพติด  หรือ  

(๒) ตนเป็นผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์และได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน  

หรือได้มาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ  

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้  ถ้าปรากฏหลักฐานว่าจ าเลยหรือผู้ถูกตรวจสอบเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือ 

เคยเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาเงิน 

หรือทรัพย์สินที่ผู้นั้นมีอยู่หรือได้มาเกินกว่าฐานะ  หรือความสามารถในการประกอบอาชีพหรือกิจกรรม 

อย่างอื่นโดยสุจริต  เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด 

กรณีที่ศาลไต่สวนแล้วมีมูลว่าทรัพย์สินรายการใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท า

ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด  และศาลมีค าสั่งว่าทรัพย์สินรายการนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับ

การกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด  แต่ไม่สามารถบังคับคดเีอาแก่ทรัพย์สินนัน้ได ้ ให้พนักงาน

อัยการยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของจ าเลยหรือผู้ถูกตรวจสอบได้ภายในสิบปี  

นับแต่วันที่ศาลมีค าสั่ง  แต่ต้องไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินนั้น  

มาตรา ๘๐ ในกรณีที่ผู้ขอคืนทรัพย์สินตามมาตรา  ๗๙  วรรคหนึ่ง  ไม่ทราบว่าพนักงาน

อัยการได้มีค าร้องขอให้ศาลริบทรัพย์สิน  จนศาลได้มีค าสั่งให้ริบทรัพย์สินนั้นแล้ว ผู้ขอคืนทรัพย์สิน

ดังกล่าวอาจยื่นค าร้องขอคืนทรัพย์สินต่อศาลได้ภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งให้ริบทรัพย์สิน 

มาตรา ๘๑ ทรัพย์สินที่ศาลมีค าสั่งให้ริบตามมาตรา  ๗๙  วรรคหนึ่ง  ให้ตกเป็นของกองทุน 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๘๒ ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีผู้ต้องหาหรือศาลมีค าพิพากษา 

ถึงที่สุดให้ยกฟ้องจ าเลยรายใดให้ศาลไต่สวนค าร้องของพนักงานอัยการที่ขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินที่ได้ยื่นไว้ 

ตามมาตรา  ๗๗  นั้นต่อไปได้  หากปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินในคดีนั้นเป็นทรัพย์สิน 

ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด  

ทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของที่ได้ยึดหรืออายัดไว้เนื่องจากการกระท าความผิดของผู้ต้องหา

หรือจ าเลยรายนั้น  ถ้าไม่มีผู้ใดมาขอรับคืนภายในห้าปีนับแต่วันที่มีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือ  

มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง  ให้ตกเป็นของกองทุน  

การขอรับทรัพย์สินคืนและการคืนทรัพย์สิน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๘๓ ในกรณีที่ต้องคืนทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากเงินให้แก่เจ้าของแต่ไม่อาจคืนได้   

ให้ใช้ราคาทรัพย์สินแทนจากกองทุนตามราคาที่ประเมินได้ในวันยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 

หมวด  ๓ 

มาตรการตรวจสอบทรัพย์สนิตามมูลคา่ 
 
 

มาตรา ๘๔ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาพยานหลักฐานที่ได้จาก 

การตรวจสอบแล้ววินิจฉัยว่าผู้ถูกตรวจสอบได้รับทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดร้ายแรง  

เกี่ยวกับยาเสพติด  ให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินค านวณมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 

ที่แน่นอน  พร้อมส่งส านวนการตรวจสอบทรัพย์สิน  เอกสาร  และพยานหลักฐานไปยังพนักงานอัยการ   

ให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลสั่งริบมูลค่าของทรัพย์สินนั้น 

การขอให้ศาลสั่งริบมูลค่าของทรัพย์สินและการไต่สวนค าร้องของพนักงานอัยการ  ให้น า 

ความในมาตรา  ๗๗  มาตรา  ๗๙  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  และมาตรา  ๘๒  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๕ กรณีที่ศาลไต่สวนแล้วมีมูลว่ามูลค่าของทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท า

ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดที่ศาลสั่งริบนั้นไม่สามารถติดตามหรือตรวจสอบหาทรัพย์สิน 

ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดตามมูลค่าดังกล่าวได้  ให้พนักงานอัยการ  

ยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของจ าเลยหรือผู้ถูกตรวจสอบได้ภายในสิบปีนับแต่  

วันที่ศาลมีค าสั่ง  แต่ต้องไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่ศาลสั่งริบนั้น  

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ในกรณีที่ต้องมีการบงัคับคดกีับทรัพย์สินตามวรรคหนึง่  ให้ถือว่าส านักงาน  ป.ป.ส.  เป็นเจ้าหนี ้

ตามค าพิพากษา  และให้เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน  ป.ป.ส.  มีหน้าที่  

สืบหาทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องของจ าเลยหรือผู้ถูกตรวจสอบ  เพ่ือบังคับคดีให้เป็นไปตามค าสั่งศาล   

โดยค าแนะน าของพนักงานอัยการ 

การขอคืนมูลค่าของทรัพย์สิน  ให้น าความในมาตรา  ๘๐  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๖ ทรัพย์สินที่ได้จากการบังคับคดีตามมาตรา  ๘๕  ให้ตกเป็นของกองทุน 

หมวด  ๔ 

กองทุนป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 

มาตรา ๘๗ ให้จัดตั้งกองทุนป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปญัหายาเสพตดิขึน้ในส านกังาน  

ป.ป.ส.  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชนใ์นการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปญัหายาเสพติด  โดยมีหนา้ที่

และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) ส่งเสริมและสนับสนนุการปอ้งกัน  ปราบปราม  บ าบัดรักษา  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และฟื้นฟู

สภาพทางสังคมผู้ติดยาเสพติด  และติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษา  วิจัย  ทดสอบ  ทดลอง  ฝึกอบรม ประชุม  หรือ

สัมมนาเกี่ยวกับการป้องกัน  ปราบปราม  บ าบัดรักษา  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 

ผู้ติดยาเสพติด  

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ฝึกอบรม  ประชุม  หรือสัมมนาเกี่ยวกับ

การป้องกัน  ปราบปราม  บ าบัดรักษา  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และฟื้นฟูสภาพทางสังคมผู้ติดยาเสพติด  

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการให้บริการหรือจัดกิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 

การป้องกัน  ปราบปราม  บ าบัดรักษา  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมผู้ติดยาเสพติด   

ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาผู้ติดยาเสพติด  ผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู   และผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู   

ให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้ 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนช่วยเหลือ

หรือสนับสนุนการป้องกัน  ปราบปราม  บ าบัดรักษา  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม  

ผู้ติดยาเสพติด  ทั้งในประเทศและระดับต่างประเทศ 

(๖) เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการป้องกัน  ปราบปราม  บ าบัดรักษา  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

และฟื้นฟูสภาพทางสังคมผู้ติดยาเสพติด  

(๗) กิจการอื่นที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ตามประมวลกฎหมายนี้ 

บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินในลักษณะเดียวกันจากกองทุนหมุนเวียนอื่นแล้ว  

ไม่มีสิทธิขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนนี้ 

มาตรา ๘๘ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ 

มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.  ๒๕๓๔  

(๒) ทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๒  มาตรา  ๘๖  และมาตรา  ๑๘๖ 

(๓) เงินและทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาค 

(๔) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับจากรัฐบาล 

(๕) ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  

เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหนึ่ง  ไม่ต้องส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  

มาตรา ๘๙ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ส.  วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการด าเนินการ

ของกองทุนในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การแต่งตั้ง  การพ้นจากต าแหน่ง  และหน้าที่และอ านาจของคณะอนุกรรมการและ 

การบริหารจัดการกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน  

(๒) การจัดหาผลประโยชน์  การจัดการ  และการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุน 

(๓) การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินของกองทุน 

(๔) ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นใดซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน  บุคคลภายนอก  พนักงาน 

เจ้าหน้าที่  เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตหินา้ที่  ช่วยเหลือหรือสนบัสนนุ 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



การปฏิบัติหน้าที่ เ พ่ือให้การด าเนินงานตามประมวลกฎหมายนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

และประสิทธิผลย่ิงขึ้นให้จ่ายจากกองทุน  

(๕) การบริหารและการด าเนินการอื่นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน 

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

ลักษณะ  ๕ 

ความผดิเกี่ยวกบัการผลิต  น าเขา้  สง่ออก  จ าหน่าย  มีไว้ในครอบครอง 

หรือน าผ่านซึ่งยาเสพตดิให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ 
 
 

มาตรา ๙๐ ห้ามผู้ใดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด  

ให้โทษในประเภท  ๑  เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๓๔  หรือมาตรา  ๓๕  (๓)  

มาตรา ๙๑ ห้ามผู้ใดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด 

ให้โทษในประเภท  ๒  หรือประเภท  ๔  เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๓๔  หรือ 

มาตรา  ๓๕  (๑)  หรือ  (๓) 

มาตรา ๙๒ ห้ามผู้ใดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  หรือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๓   

เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๓๕  (๒) 
มาตรา ๙๓ ห้ามผู้ใดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด  

ให้โทษในประเภท  ๕  เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๓๕  วรรคหนึ่ง  (๔)  หรือวรรคสอง 
มาตรา ๙๔ ห้ามผู้ใดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  มีไว้ในครอบครอง  หรือน าผ่าน 

ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๓๕  (๕) 
มาตรา ๙๕ ห้ามผู้รับอนุญาตผู้ใดด าเนินการผลิตหรือจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒   

ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๕  หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔   
ในระหว่างที่เภสัชกรมิได้อยู่ประจ าควบคุมกิจการ  

มาตรา ๙๖ ห้ามผู้ใดจ าหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปหรือจ าหน่ายวัตถุออกฤทธิ์
และยารวมกันหลายขนาน  โดยจัดเป็นชุดไว้ล่วงหน้า  เพ่ือประโยชน์ทางการค้า  

ลักษณะ  ๖ 

ความผดิเกี่ยวกบัสารระเหย 
 
 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๙๗ ห้ามผู้ใดผลิตหรือน าเข้าสารระเหย  โดยก่อนน าออกจ าหน่าย  ไม่จัดให้มีภาพ   

เครื่องหมาย  หรือข้อความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุสารระเหยเพ่ือเป็นการเตือนให้ระวังการใช ้

สารระเหยดังกล่าว  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และปริมาณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๙๘ ห้ามผู้ใดจ าหน่ายสารระเหยโดยไม่มีภาพ  เครื่องหมาย  หรือข้อความที่ผู้ผลิต

หรือผู้น าเข้าสารระเหยต้องจัดให้มีที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุตามมาตรา  ๙๗  อยูค่รบถ้วน 

มาตรา ๙๙ ห้ามผู้ใดจ าหน่ายหรือจัดหาสารระเหยให้แก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี  เว้นแต่

เป็นการจ าหน่ายหรือจัดหาโดยสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน  

มาตรา ๑๐๐ ห้ามผู้ใดจ าหน่ายหรือจัดหาสารระเหยให้แก่ผู้ซึ่งตนรู้หรือควรรู้ว่าเป็นผู้ติด 

สารระเหย  

ลักษณะ  ๗ 

ความผดิเกี่ยวกบัการขึน้ทะเบียนต ารับ 
 
 

มาตรา ๑๐๑ ห้ามผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับตามมาตรา  ๔๙  ผลิตหรือน าเข้าต ารับ

ยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ไม่ตรงตามรายการที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับไว้  

มาตรา ๑๐๒ ห้ามผู้ใดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  หรือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ 

ที่ต้องขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๔๙  แต่มิได้ขึ้นทะเบียน 

ต ารับยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์  

มาตรา ๑๐๓ ห้ามผู้ใดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  หรือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ 

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งเพิกถอนทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ 

ตามมาตรา  ๕๑  

ลักษณะ  ๘ 

ความผดิเกี่ยวกบัการเสพยาเสพติดและการมไีว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพ 
 
 

มาตรา ๑๐๔ ห้ามผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๑  ประเภท  ๒  หรือประเภท  ๕  
หรือเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๒  เว้นแต่การเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  เพ่ือการรักษาโรคตามค าสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  หรือการเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ตามที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดตามมาตรา  ๕๘  เพื่อการรักษาโรคตามค าสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพ  
การแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  หรือ 
เสพเพ่ือการศึกษาวิจัย 

มาตรา ๑๐๕ ห้ามผู้ใดเสพสารระเหย 
มาตรา ๑๐๖ ห้ามผู้ใดจูงใจ  ชักน า  ยุยงส่งเสริม  ใช้อุบายหลอกลวง  ขู่เข็ญ  ใช้ก าลังบังคับ   

ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม  หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด  ให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท  ๑  ประเภท  ๒  หรือประเภท  ๕  วัตถุออกฤทธิ์ หรือสารระเหย 

ผู้ประกอบวิชาชีพดังต่อไปนี้  อาจจูงใจหรือชักน าให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์
เพื่อการรักษาพยาบาลได้ 

(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ส าหรับยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท  ๒  หรือประเภท  ๓  หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  หรือ 
ส าหรับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 
ตามมาตรา  ๕๘ 

(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ส าหรับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๕  
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดตามมาตรา  ๕๘ 

มาตรา ๑๐๗ ห้ามผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึง่ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๑  ประเภท  ๒  หรือ
ประเภท  ๕  หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๒  เพื่อเสพ 

การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๑  ประเภท  ๒  หรือประเภท  ๕  หรือ 
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๒  ในปริมาณเล็กน้อยซึ่งไม่เกินปริมาณที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดในกฎกระทรวง  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ 

ภาค  ๒ 

การบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมแก่ผูต้ิดยาเสพติด 
 
 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ลักษณะ ๑ 

บทบัญญัติทัว่ไป 
 
 

มาตรา ๑๐๘ ในภาคนี้  
“ติดยาเสพติด”  หมายความว่า  เสพเป็นประจ าติดต่อกันและตกอยู่ในสภาพที่จ าเป็นต้อง 

พ่ึงยาเสพติดนั้น  โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ  
“การบ าบัดรักษา”  หมายความว่า  การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  ซึ่งรวมตลอดถึงการคัดกรอง   

การประเมินความรุนแรง  การบ าบัดด้วยยา  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  การลดอันตรายจากยาเสพติด   
และการติดตามหลังการบ าบัดรักษา  

“การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ”  หมายความว่า  การกระท าใด ๆ  อันเป็นการบ าบัดพฤติกรรมการเสพ
ยาเสพติด  และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 

“การฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม”  หมายความว่า  การกระท าใด ๆ  อันเป็นการสงเคราะห์  
สนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านที่อยู่อาศัย  
การศึกษา  อาชีพ  ตลอดจนการติดตามดูแลช่วยเหลือจนสามารถกลับมาด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 

“สถานพยาบาลยาเสพติด”  หมายความว่า  โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  ตามหลักเกณฑ์   
วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดก าหนดให้เป็นสถานที่ท าการ  
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

“สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด”  หมายความว่า  สถานพยาบาล  สถานฟ้ืนฟู  หรือ
สถานที่อื่นใดตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
ก าหนดให้เป็นสถานที่ท าการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

“ศูนย์คัดกรอง”  หมายความว่า  สถานที่คัดกรองการใช้ยาเสพติด 
“ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม”  หมายความว่า  สถานที่ท าการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมแก่ 

ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ลักษณะ  ๒ 

คณะกรรมการบ าบดัรักษาและฟื้นฟูผู้ตดิยาเสพตดิ 
 
 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๑๐๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู 

ผู้ติดยาเสพติด”  ประกอบด้วย  รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ   

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงแรงงาน   

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ   

ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมการแพทย์   

อธิบดีกรมควบคุมโรค  อธิบดีกรมคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  อธิบดีกรมสุขภาพจิต   

เลขาธิการ  ป.ป.ส.  เลขาธิการ  อย.  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  ประธาน 

กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และประธานกรรมการหอการค้าไทย  เป็นกรรมการ  

โดยต าแหน่ง  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจ านวนสามคน   

ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

ผู้ติดยาเสพติดอย่างน้อยหนึ่งคน  

ให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายเป็นกรรมการและ

เลขานุการ  และให้คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพตดิแตง่ตัง้ข้าราชการในกระทรวงสาธารณสขุ 

จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู 

ผู้ติดยาเสพติด  คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดอาจมีมติให้เชิญปลัดกระทรวงหรือ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา  หรือผู้ซึ่งมีความรู้  

ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการบ าบัดรักษาหรือการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  ให้เข้าร่วมประชุม 

เป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้  ในกรณีเช่นนี้  ให้ผู้ซึ่งได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะ  

เป็นกรรมการตามวรรคหนึ่งส าหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น 

มาตรา ๑๑๐ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของ

คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  รับผิดชอบงานธุรการ  งานประชุม  การศึกษา และ

กิจการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

มาตรา ๑๑๑ ให้คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดมีหน้าที่และอ านาจ  

ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๕๕
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(๑) ให้ค าแนะน ารัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงตามภาคนี้ 

(๒) ก าหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

(๓) ก าหนดแนวทางและการด าเนินการด้านการพัฒนางานวิชาการ  มาตรฐาน  และคุณภาพ

การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 

การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดตั้งและการรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง  

สถานพยาบาลยาเสพติด  สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  และศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม  

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการคัดกรอง  การบ าบัดรักษา  การฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  และการประเมินผลการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(๖) ก าหนดระเบียบหรือข้อบังคับเพ่ือควบคุมการบ าบัดรักษาและระเบี ยบวินัยส าหรับ 

ศูนย์คัดกรอง  สถานพยาบาลยาเสพติด  และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(๗) ให้ความเห็นชอบในการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการฟ้ืนฟูสภาพทาง 

สังคม  และติดตาม  ดูแล  และช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 

(๘) ก ากับ  ติดตาม  ดูแล  ให้ค าปรึกษา  และแนะน าหน่วยงานในพ้ืนที่ ในการให้ 

ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 

(๙) วางแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม  การสังคม

สงเคราะห์ที่จ าเป็นและเหมาะสม  รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา

ซึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้  

(๑๐) วางแนวทางการด าเนินการของหน่วยงานในการช่วยเหลือเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  

การศึกษา  เงินทุนสงเคราะห์  และการให้การสงเคราะห์อื่น ๆ  ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพแก่ผู้ติดยาเสพตดิ

หรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา  

(๑๑) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจ้างงานหรือการประกอบอาชีพแก่ผู้ติดยาเสพติด   

หรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 

(๑๒) ก าหนดนโยบายเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม  ดูแล  

และช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา  

(๑๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่มอบหมาย 

้หนา   ๕๖
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(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และ

อ านาจของคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

มาตรา ๑๑๒ ให้น าความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับ

แก่คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยโดยอนุโลม 

ลักษณะ  ๓ 

การบ าบัดรักษาผูต้ดิยาเสพติด 
 
 

มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดยกเหตุว่าตนได้เสพยาเสพติดตามมาตรา  ๑๖๒  หรือมาตรา  ๑๖๓  หรือมีไว ้

ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์เพื่อเสพตามมาตรา  ๑๖๔  และได้สมัครใจขอเข้ารับ 

การบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลยาเสพติดก่อนที่เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ต ารวจจะตรวจพบ  อีกทั้งได้ปฏิบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะ กรรมการ

บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  จนได้รับการรับรอง  

เป็นหนังสือว่าเป็นผู้ผ่านการบ าบัดรักษาเป็นที่น่าพอใจจากหัวหน้าสถานพยาบาลยาเสพติดหรือ 

สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ให้ผู้นั้นไม่มีความผิดในมาตราดังกล่าว 

มาตรา ๑๑๔ ในกรณีที่เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตรวจพบ  

ผู้ที่มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากระท าความผิดฐานเสพยาเสพติดตามมาตรา  ๑๖๒  หรือมาตรา  ๑๖๓   

หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพ่ือเสพตามมาตรา  ๑๖๔  ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาหรือ 

อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุก  หรืออยู่ในระหว่างรับโทษจ าคุก  

ตามค าพิพากษาของศาล  ไม่มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือสังคม  หรือมีพฤติกรรม 

ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือสังคมที่เกิดจากโรคทางจิตและประสาท  หรืออาการที่เกิดจากฤทธิ์ 

ของยาเสพติดที่ใช้  และสมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษา  ให้เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  หรือพนักงาน 

ฝ่ายปกครองหรือต ารวจส่งตัวผู้นั้นไปสถานพยาบาลยาเสพติดหรือศูนย์คัดกรองต่อไป 

เมื่อผู้สมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษาตามวรรคหนึ่งเข้ารับการบ าบัดรักษาและปฏิบัติครบถ้วน

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดก าหนด  

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  จนได้รับการรับรองเป็นหนังสือว่าเป็นผู้ผ่านการบ าบัดรักษาเป็นที่  

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



น่าพอใจจากหัวหน้าสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติด  ให้ผู้นั้นไม่มี

ความผิดในมาตราดังกล่าว  

หากผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาตามวรรคหนึ่งหลบหนีหรือไม่ให้ความร่วมมือในการบ าบัดรักษา 

จนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  

ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ให้สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด 

ยาเสพติดจัดท าประวัติ  ข้อมูล  และพฤติการณ์ของผู้หลบหนีหรือไม่ให้ความร่วมมือในการบ าบัดรักษา

ดังกล่าว  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้เข้ารับการบ าบัดรักษาตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๑๕ เพ่ือประโยชน์ในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  ให้เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  หรือ

พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  

(๑) ตรวจหรือค้นผู้มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าเสพยาเสพติด 

(๒) ยึดยาเสพติดจากผู้ครอบครองยาเสพติด 

(๓) ตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบสารเสพติดในร่างกายของบุคคล  

เมื่อมีเหตุจ าเป็นประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นเสพยาเสพติดในเคหสถาน  สถานที่ใด ๆ  หรือ

ยานพาหนะ 

(๔) สอบถามและตรวจสอบ  เพ่ือทราบชื่อ  อาชีพ  ที่อยู่  ประวัติ  รายได้  และพฤติการณ์อืน่

ของบุคคลตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 

(๕) สอบถามความสมัครใจและให้ลงนามสมัครใจหรือไม่สมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษา  

(๖) เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  และเพ่ือส่งตัวผู้นั้น 

ไปยังสถานพยาบาลยาเสพติด  จะให้บุคคลนั้นอยู่ในความดูแลเป็นการชั่วคราวได้แต่ต้องไม่เกิน  

ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลนั้นมีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย 

(๗) บันทึกพฤติการณ์แห่งการด าเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  และส่งไปยัง 

พนักงานสอบสวนเพ่ือเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานในกรณีที่จะด าเนินคดีกับบุคคลนั้น 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรมก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจต าแหน่งใดหรือระดับใด   
จะมีหน้าที่และอ านาจตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๑๖ ให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดสถานที่ที่เป็นศูนย์คัดกรอง  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดก าหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้ศูนย์คัดกรองมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย 
(๒) คัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด  ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกาย

หรือสุขภาพจิต  
(๓) พิจารณาส่งต่อผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาไปยังสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(๔) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองและข้อมูลอื่นของผู้รับการคัดกรอง  
มาตรา ๑๑๗ ให้สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีหน้าที่

และอ านาจด าเนินการบ าบัดรักษาหรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ประเมินผล  ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง  
จัดท าและเก็บข้อมูลประวัติของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาหรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  รวมทั้งด าเนินการ 
ลดอันตรายจากยาเสพติด  แล้วแต่กรณี 

ลักษณะ  ๔ 

การฟ้ืนฟูสภาพทางสงัคม 
 
 

มาตรา ๑๑๘ ให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมติดตาม  ดูแล  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ให้ความช่วยเหลือ  และ 
สงเคราะห์แก่ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาตามมาตรา  ๑๑๓  มาตรา  ๑๑๔  และมาตรา  ๑๖๙  เพ่ือให้ผู้เข้ารับ 
การบ าบัดรักษาได้รับการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม  โดยได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์ 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ที่จ าเป็นและเหมาะสม  รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว  เพื่อให้บุคคลดังกล่าว 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้  โดยไม่กลับมากระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีก  

ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงศึกษาธิการ   
กระทรวงสาธารณสุข  และส านักงาน  ป.ป.ส.  สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินการของหน่วยงาน  
ตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  การศึกษา  การติดตามดูแลปัญหาด้านสุขภาพ   
และการให้การสงเคราะห์อื่น ๆ  

การฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนดในกฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

มาตรา ๑๑๙ ในการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมตามมาตรา  ๑๑๘  กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสขุ   
หรือกรุงเทพมหานคร  อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือมอบหมายอาสาสมัครในพ้ืนที่  หรืออาจท าความตกลง  
เ พ่ือมอบหมายหรือส่งต่อให้ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรพัฒนาเอกชน   
องค์กรชุมชน  หรือองค์กรอื่น  ที่ให้ความร่วมมือก็ได้ 

มาตรา ๑๒๐ ให้ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  
(๑) ให้ค าแนะน า  ปรึกษา  และช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
(๒) ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม  รวมทั้งการสนับสนุนผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่าน  

การบ าบัดรักษาให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว  
(๓) ช่วยเหลือเกี่ยวกับอาชีพ  การศึกษา  เงินทุนสงเคราะห์  และให้การสงเคราะห์อื่น ๆ   

ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างหรือสถานประกอบการรับผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่าน  

การบ าบัดรักษาเข้าท างาน 
(๕) ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบ าบัดรักษาและติดตาม  ดูแล  

และช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 

ลักษณะ  ๕ 

ความผดิเกี่ยวกบัการบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 
 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๑๒๑ ห้ามผู้ใดท าการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเป็นปกติธุระโดยใช้ยาตามกฎหมาย 

ว่าด้วยยา  หรือวัตถุออกฤทธิ์หรือยาเสพติดให้โทษตามประมวลกฎหมายนี้  หรือกระท าการบ าบัดรักษา  

ยาเสพติดไม่ว่าโดยวิธีอื่นใด  ซึ่งมิได้กระท าในสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด  

ยาเสพติดตามที่ก าหนดในประมวลกฎหมายนี้  ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่  

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การให้ความรู้  ให้ค าปรึกษา  หรือให้ค าแนะน าแก่ผู้ติด 

ยาเสพติดโดยไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน 

มาตรา ๑๒๒ ห้ามผู้ ใดโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษายาเสพติดหรือยินยอมให้ผู้อื่น 

กระท าการดังกล่าวโดยใช้ชื่อของตน  หรือชื่อหรือที่ตั้งหรือกิจการของสถานพยาบาลยาเสพติดหรือ  

สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของตน  หรือคุณวุฒิหรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ 

ในสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของตน  เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต  

จากผู้อนุญาต 
การขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  และเงื่อนไขในการโฆษณาตามใบอนุญาต  ให้เป็นไป  

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก าหนดในกฎกระทรวง 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่สถานพยาบาลของรัฐ 
มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๒  หรือมีการใช ้

ข้อความโฆษณาไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต  ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งอย่างใ ด 
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในโฆษณา 
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา 
(๓) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการใดในการโฆษณา 
(๔) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น 
ในการออกค าสั่งตาม  (๔)  ให้ผู้อนุญาตก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาโดยค านึงถึง

ประโยชน์ของประชาชนกับความสุจริตใจในการกระท าของผู้ท าการโฆษณา 

ภาค  ๓ 

บทก าหนดโทษ 
 
 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ลักษณะ  ๑ 

บทบัญญัติทัว่ไป 
 
 

มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด  แม้จะกระท านอกราชอาณาจักร  

ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร  ถ้าปรากฏว่า 

(๑) ผู้กระท าความผิดหรือผู้ร่วมกระท าความผิดด้วยกันคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่

ในประเทศไทย  

(๒) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าวและได้กระท าโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้น 

ในราชอาณาจักรหรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย  หรือ 

(๓) ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าวและการกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐ  

ที่การกระท าเกิดขึ้นในเขตอ านาจของรัฐนั้น  หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักร  และมิได้มีการส่งตัว 

ผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

ทั้งนี้  ให้น าความในมาตรา  ๑๐  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๒๕ ในความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด  ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น  

(๑) สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระท าความผิดก่อนหรือขณะกระท าความผิด  

(๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน  ยานพาหนะ  สถานที่  หรือวัตถุใด ๆ  เพ่ือประโยชน์ 

หรือให้ความสะดวกแก่การกระท าความผิด  หรือเพื่อมิให้ผู้กระท าความผิดถูกลงโทษ  

(๓) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน  ที่ประชุม  ที่พ านัก  หรือที่ซ่อนเร้นเพ่ือช่วยเหลือ  หรือ 

ให้ความสะดวกแก่ผู้กระท าความผิด  หรือเพื่อช่วยให้ผู้กระท าความผิดพ้นจากการถูกจับกุม  

(๔) รับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระท าความผิดเพ่ือประโยชน์  หรือ 

ให้ความสะดวกแก่การกระท าความผิด  หรือเพื่อมิให้ผู้กระท าความผิดถูกลงโทษ  

(๕) ปกปิด  ซ่อนเร้น  หรือเอาไปเสียซึ่งยาเสพติดหรือวัตถุใด ๆ  ที่ใช้ในการกระท าความผิด

เพื่อช่วยเหลือผู้กระท าความผิด  

(๖) ชี้แนะหรือติดต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการกระท าความผิด  

้หนา   ๖๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ผู้ใดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน  ที่พ านักหรือที่ซ่อนเร้นเพ่ือช่วยบิดา  มารดา  บุตร  สามี  

หรือภริยาของตนให้พ้นจากการถูกจับกุม  ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมาย

ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้  

มาตรา ๑๒๖ ผู้ใดพยายามกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด  ต้องระวางโทษตามที่

ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดส าเร็จ 

มาตรา ๑๒๗ ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป  เพ่ือกระท าความผิดร้ายแรง  

เกี่ยวกับยาเสพติด  ผู้นั้นสมคบกันกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด  ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกินห้าแสนบาท  

ถ้าได้มีการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง   

ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

ในกรณีที่การกระท าตามวรรคหนึ่งมีลักษณะเป็นการกระท าขององค์กรอาชญากรรม  ผู้กระท า

ความผิดต้องระวางโทษสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้  ค าว่า  “องค์กรอาชญากรรม”  หมายความว่า  คณะบุคคลตั้งแต่ 

สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลาหนึ่งและร่วมกันกระท าการใด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระท า 

ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและเพื่อไดม้าซึ่งผลประโยชนท์างการเงิน  ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์ 

ทางวัตถุอย่างอื่น   

มาตรา ๑๒๘ ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง  ขู่เข็ญ  ใช้ก าลังบังคับ  ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม  

หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อื่นกระท าความผิดฐานผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือ 

มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์   ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น  

มาตรา ๑๒๙ ผู้ใดยอมให้ผู้อื่นใช้ชื่อ  เอกสาร  หลักฐานของตน  ในการเปิด   จด  หรือ

ลงทะเบียนท าธุรกรรมทางการเงิน  ซื้อสินค้าหรือบริการอื่นใด  ยอมให้ใช้บัญชีธนาคาร  บัตรอิเล็กทรอนิกส์  

ซิมการ์ดโทรศัพท์  หรือยอมให้ผู้อื่นใช้สิ่งเช่นว่านั้น  ซึ่งตนได้เปิด  จด  หรือลงทะเบียนไว้แล้ว  โดยรู้ 

หรือควรรู้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด  ต้องระวางโทษจ าคุก  

ไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

้หนา   ๖๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในทางราชการเกี่ยวกับการด าเนินการตามประมวล

กฎหมายนี้  กระท าด้วยประการใด ๆ  ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว  เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการ

ตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือ 

ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๑ ห้ามผู้ ใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส่ งทางไปรษณีย์   โทรศัพท์   โทรสาร   

คอมพิวเตอร์  เครื่องมือ  หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด 

ซึ่งถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพ่ือประโยชน์ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ซึ่งเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.   

ได้มาโดยค าสั่ งอนุญาตของศาลอาญาตามกฎหมายว่าด้วยวิธี พิจารณาคดียาเสพติด  เว้นแต่  

เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล  

ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือ 

ทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยกรรมการ  ป.ป.ส.  เลขาธิการ  ป.ป.ส.   

รองเลขาธิการ  ป.ป.ส.  หรือเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ผู้กระท าต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษ  

ที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๓๒ ผู้ ใดกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดโดยแต่งเครื่องแบบหรือ 

โดยแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นเจ้าพนักงาน  ข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานองค์การหรือ 

หน่วยงานของรัฐ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานอื่นของรัฐ  ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ 

ส าหรับความผิดนั้นอีกกึ่งหนึ่ง  

มาตรา ๑๓๓ ในกรณีที่ผู้กระท าผิดภาคนี้เป็นนิติบุคคล  ต้องระวางโทษปรับสองเท่าของโทษ  

ที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น 

ถ้าการกระท าผิดของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง  เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ  

หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนนิงานของนิตบิุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดงักลา่ว

มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น

กระท าความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น 

้หนา   ๖๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๑๓๔ บรรดายาเสพติดให้โทษในประเภท  ๑  ประเภท  ๒  ประเภท  ๔  หรือประเภท  ๕   

วัตถุออกฤทธิ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ยานพาหนะ  เครื่องจักรกล  หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ใช้ในการกระท า 

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  หรือใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด   

หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด   

ให้ริบเสียทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ก็ตาม 

ลักษณะ  ๒ 

บทก าหนดโทษเกี่ยวกบัการอนุญาตส าหรับยาเสพตดิใหโ้ทษและวตัถุออกฤทธิ์ 
 
 

มาตรา ๑๓๕ ผู้ควบคุมยานพาหนะผู้ใดไม่จัดให้มีการป้องกันตามสมควร  เพ่ือมิให้ยาเสพติด 

ให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์สูญหายหรือมีการน าเอาไปใช้โดยมิชอบตามมาตรา  ๓๓  (๒)  ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินห้าหมื่นบาท  

มาตรา ๑๓๖ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๓๖  ผู้ใดน าเข้าหรือส่งออกในแต่ละครั้งซึ่งยาเสพติด 

ให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์  โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเฉพาะคราวในแต่ละครั้งที่น าเข้าหรือส่งออก   

ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๑๓๗ ผู้ใดโฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ตามมาตรา  ๓๗  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเปน็การกระท าของเจ้าของสื่อโฆษณาหรือผู้ประกอบกจิการโฆษณา  

ผู้กระท าต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับผู้โฆษณา 

ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 

หนึ่งหมื่นบาท  ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๑๓๘ ผู้ใดเปลี่ยนแปลงจุดหมายในการส่งวัตถุออกฤทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๔๑   

วรรคหนึ่ง  หรือไม่ส่งวัตถุออกฤทธิ์กลับคืนไปยังประเทศที่ส่งออกตามมาตรา  ๔๑  วรรคสอง  ต้องระวางโทษ 

จ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๙ ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ  อย.  แปรรูปหรือแปรสภาพวัตถุออกฤทธิ์ 

ให้เป็นอย่างอื่น  หรือเปลี่ยนหีบห่อที่บรรจุวัตถุออกฤทธิ์โดยไม่มีเหตุอันสมควร  อั นเป็นการไม่ปฏิบัติ 

ตามมาตรา  ๔๒  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๑๔๐ ผู้ใดส่งวัตถุออกฤทธิ์ที่ ได้รับอนุญาตน าเข้าไปยังบุคคลอื่นหรือสถานที่อื่น

นอกเหนือไปจากที่ระบุในใบอนุญาตเฉพาะคราวเพ่ือน าเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการไม่ปฏิบัติ 

ตามมาตรา  ๔๓  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๑๔๑ ผู้ใดส่งออกซึ่งวัตถอุอกฤทธิ์ไปยังประเทศที่ระบุหา้มน าเขา้โดยไมไ่ดร้ับใบอนญุาต

พิเศษเฉพาะคราวจากประเทศนั้นและใบอนญุาตพิเศษเฉพาะคราวจากเลขาธิการ  อย.  อันเป็นการฝ่าฝนื

มาตรา  ๔๔  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ลักษณะ  ๓ 

บทก าหนดโทษเกี่ยวกบัยาเสพติดใหโ้ทษและวตัถุออกฤทธิ์ปลอม 

ผิดมาตรฐาน  หรือเสือ่มคุณภาพ 
 
 

มาตรา ๑๔๒ ผู้ใดผลิต  น าเข้า  หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  

หรือประเภท  ๕  หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ปลอม  อันเป็น 

การฝ่าฝืนมาตรา  ๕๒  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี  และปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

ผู้ใดจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ปลอม  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๒   

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี  และปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท  

มาตรา ๑๔๓ ผู้ใดผลิต  น าเข้า  หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  

หรือประเภท  ๕  หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ผิดมาตรฐาน  อันเปน็

การฝ่าฝืนมาตรา  ๕๓  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ผู้ใดจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๓  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๔ ผู้ใดน าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒ ประเภท  ๓  หรือ

ประเภท  ๕  หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  เสื่อมคุณภาพ  อันเป็น

การฝ่าฝืนตามมาตรา  ๕๔  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรบั  

ผู้ใดจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๕  หรือวัตถุออกฤทธิ์ 

ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  เสื่อมคุณภาพ  อันเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา  ๕๔   

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ลักษณะ  ๔ 

บทก าหนดโทษเกี่ยวกบัการผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย 

มีไว้ในครอบครอง  หรือน าผ่านซึง่ยาเสพตดิใหโ้ทษและวัตถุออกฤทธิ์ 
 
 

มาตรา ๑๔๕ ผู้ใดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ

ในประเภท  ๑  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๐  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบห้าปี  และปรับไม่เกิน 

หนึ่งล้านห้าแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่  

สองปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท  

(๑) การกระท าเพ่ือการค้า 

(๒) การก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน 

(๓) การจ าหน่ายแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี 

(๔) การจ าหน่ายในบริเวณสถานศึกษา  สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด  

หรือสถานที่ราชการ  

(๕) การกระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย  

(๖) การกระท าโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธ  

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นการกระท าดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษ

จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงจ าคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท  หรือประหารชีวิต 

(๑) การกระท าโดยหัวหน้า  ผู้มีหน้าที่สั่งการ  หรือผู้มีหน้าที่จัดการในเครือข่ายอาชญากรรม  

(๒) การท าให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป 

มาตรา ๑๔๖ ผู้ใดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ

ในประเภท  ๒  หรือประเภท  ๔  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๑  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี   

และปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเฉพาะยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  เป็นการกระท า

ดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

(๑) การกระท าเพ่ือการค้า 

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๒) การก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน 

(๓) การจ าหน่ายแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี 

(๔) การจ าหน่ายในบริเวณสถานศึกษา  สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด  

หรือสถานที่ราชการ 

(๕) การกระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย 

(๖) การกระท าโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธ  

มาตรา ๑๔๗ ผู้ใดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  หรือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๓   

อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๒  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  และปรับไม่เกินสามแสนบาท  

มาตรา ๑๔๘ ผู้ใดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ

ในประเภท  ๕  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๓  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกินห้าแสนบาท  

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าดังต่อไปนี้   ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 

หนึ่งปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

(๑) การกระท าเพ่ือการค้า 

(๒) การก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน 

(๓) การจ าหน่ายแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี 

(๔) การจ าหน่ายในบริเวณสถานศึกษา  สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด  

หรือสถานที่ราชการ  

(๕) การกระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย  

(๖) การกระท าโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธ  

มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  จ าหน่าย  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  

อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๔  ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี  และปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  

(๒) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี  และปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท  

(๓) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินห้าป ี และปรบั

ไม่เกินห้าแสนบาท 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเฉพาะวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๒   

เป็นการกระท าดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท 

ถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

(๑) การกระท าเพ่ือการค้า 

(๒) การก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน 

(๓) การจ าหน่ายแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี 

(๔) การจ าหน่ายในบริเวณสถานศึกษา  สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด  

หรือสถานที่ราชการ 

(๕) การกระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย 

(๖) การกระท าโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธ  

ผู้ใดน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๔  ต้องระวางโทษ 

จ าคุกไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

มาตรา ๑๕๐ ผู้รับอนุญาตผู้ใดด าเนินการผลิตหรือจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒  

ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๕  หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓ หรือประเภท  ๔   

ในระหว่างที่เภสัชกรมิได้อยู่ประจ าควบคุมกิจการ  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๕  ต้องระวางโทษปรับ 

ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๕๑ ผู้ใดจ าหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปหรือจ าหน่ายวัตถุออกฤทธิ์และ 

ยารวมกันหลายขนาน  โดยจัดเป็นชุดไว้ล่วงหน้า  เพ่ือประโยชน์ทางการค้าอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๖   

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๒ ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดตามประมวลกฎหมายนี้ที่มีโทษจ าคุกและปรับ   

ให้ศาลลงโทษจ าคุกและปรับด้วยเสมอ  โดยค านึงถึงการลงโทษในทางทรัพย์สินเพ่ือป้องกันและ

ปราบปรามการกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด 

ถ้าศาลเห็นว่าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งของผู้ใดเมื่อได้พิเคราะห์ถึงความร้ายแรงของ

การกระท าความผิด  ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระท าความผิดและพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว  

กรณีมีเหตุอันสมควรเป็นการเฉพาะราย  ศาลจะลงโทษจ าคุกหรือปรับน้อยกว่าอัตราโทษที่กฎหมาย

ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นก็ได้ 

้หนา   ๖๙
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มาตรา ๑๕๓ ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระท าความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ 

อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต่อเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  หรือพนักงาน

ฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งเป็นผู้จับกุม  หรือพนักงานสอบสวนในคดีนั้น  เมื่อพนักงานอัยการระบุ 

ในค าฟ้องหรือยื่นค าร้องต่อศาล  ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับ 

ความผิดนั้นก็ได้ 

กรณีที่ผู้กระท าความผิดได้เคยให้ข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปราม  

การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามวรรคหนึ่ง  ถ้าพนักงานอัยการไม่ระบุในค าฟ้องหรือยื่นค าร้อง 

ต่อศาล  ผู้กระท าความผิดนั้นอาจยื่นค าร้องต่อศาลตามมาตรานี้ได้ 

ลักษณะ  ๕ 

บทก าหนดโทษเกี่ยวกบัสารระเหย 
 
 

มาตรา ๑๕๔ ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าสารระเหย  โดยก่อนน าออกจ าหน่ายไม่จัดให้มีภาพ   
เครื่องหมาย  หรือข้อความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุสารระเหย  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๗   
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๑๕๕ ผู้ใดจ าหน่ายสารระเหยโดยไม่มีภาพ  เครื่องหมาย  หรือข้อความ  ที่ผู้ผลิตหรือ 
ผู้น าเข้าสารระเหยต้องจัดให้มีที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุตามมาตรา  ๙๗  อยู่ครบถ้วน  อันเป็น 
การฝ่าฝืนมาตรา  ๙๘  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๖ ผู้ใดจ าหน่ายสารระเหยแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๙   
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๑๕๗ ผู้ใดจ าหน่ายหรือจัดหาสารระเหยให้แก่ผู้ซึ่งตนรู้หรือควรรู้ว่าเป็นผู้ติดสารระเหย   
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๐  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  เป็นการจ าหน่ายหรือจัดหาสารระเหยให้แก่บุคคลอายุ  
ไม่เกินสิบแปดปี  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ลักษณะ  ๖ 

บทก าหนดโทษเกี่ยวกบัการขึ้นทะเบียนต ารับ 
 
 

้หนา   ๗๐
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มาตรา ๑๕๘ ผู้ใดแก้ไขรายการทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๓  หรือวัตถุออกฤทธิ ์

ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงตามมาตรา  ๔๙  วรรคสอง   

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา ๑๕๙ ผู้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับตามมาตรา  ๔๙  ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าต ารับ

ยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ไม่ตรงตามรายการที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับไว้  อันเป็นการฝ่าฝืน

มาตรา  ๑๐๑  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  

มาตรา ๑๖๐ ผู้ใดผลิต  น าเข้า  ส่งออก  หรือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ 

ที่ต้องขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๔๙  แต่มิได้ขึ้นทะเบียน 

ต ารับยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๒  ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๑ ผู้ ใดผลิต  น าเข้า  หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งเพิกถอนทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษหรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์  

ตามมาตรา  ๕๑  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๓  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี  และปรับไม่เกิน 

เจ็ดแสนบาท  

ผู้ใดจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

สั่งเพิกถอนทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๕๑  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๓   

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  และปรับไม่เกินสามแสนบาท  

ลักษณะ  ๗ 

บทก าหนดโทษเกี่ยวกบัการเสพยาเสพติดและการมไีว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพือ่เสพ 
 
 

มาตรา ๑๖๒ ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๑  ประเภท  ๒  หรือประเภท  ๕  หรือ

เสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๒  และมิใช่กรณีตามมาตรา  ๑๑๓  หรือมาตรา  ๑๑๔  

อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๔  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๓ ผู้ใดเสพสารระเหย  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๕  ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

้หนา   ๗๑
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มาตรา ๑๖๔ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๑ ประเภท  ๒  หรือ 
ประเภท  ๕  หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๒  เพ่ือเสพ  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๗   
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๑๖๕ ในการพิจารณาและพิพากษาคดีตามลักษณะนี้  ให้ศาลมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีโดยค านึงถึงการสงเคราะห์ให้จ าเลยเลิกเสพยาเสพติดโดยการบ าบัดรักษายิ่งกว่าการลงโทษ  
หากจะลงโทษจ าเลยก็ให้พิจารณาลงโทษให้เหมาะสมกับจ าเลยแต่ละคน  แม้จ าเลยจะได้กระท าผิด
ร่วมกัน  โดยค านึงถึงความร้ายแรงตามลักษณะของความผิดที่แตกต่างกันในแต่ละคดี  ผลร้ายแรง 
ตามประเภทและปริมาณของยาเสพติดที่เกี่ยวพันกับผู้กระท าความผิด  และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ  
ผู้กระท าความผิด  เช่น  อายุ ประวัติ  ความประพฤติ  นิสัย  สติปัญญา  การศึกษาอบรม  ภาระ  
ในการเลี้ยงดูครอบครัว การเสพเพ่ือรักษาโรคบรรเทาความเจ็บปวด  ความจ าเป็นต้องเสพด้วยเหตุอื่น   
สภาพร่างกาย  และสภาพจิตใจ  สิ่งแวดล้อม  การถูกบังคับขู่เข็ญหลอกลวงให้เสพยาเสพติด  หรือ  
ตกเป็นเครื่องมือของผู้ค้ายาเสพติด  หรือเหตุอันควรปรานีอื่นใด  

นอกจากนั้นการลงโทษควรไดค้ านงึถึงชนดิของยาเสพติดที่เสพหรือครอบครองเพ่ือเสพ  จ านวน
ยาเสพติดที่เสพหรือครอบครองเพ่ือเสพ  การเสพยาเสพติดเป็นครั้งคราวหรือประจ า  หรือเสพยาเสพติด
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานบางอย่าง 

ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้พนักงานคุมประพฤติแสวงหาข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบส่งค าสั่งศาลและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังส านักงานคุมประพฤติภายในสามวันนับแต่วันที่ศาล  
มีค าสั่ง  เว้นแต่ศาลมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น 

เมื่อส านักงานคุมประพฤติไดร้ับค าสั่งตามวรรคสาม  ให้พนักงานคุมประพฤตดิ าเนินการแสวงหา
ข้อเท็จจริง  แล้วท ารายงานและความเห็นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส านักงานคุมประพฤติ
ได้รับหนังสือ  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นพนักงานคุมประพฤติอาจร้องขอต่อศาลเพ่ือขยายระยะเวลาออกไป
ได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน 

มาตรา ๑๖๖ ในการพิจารณาพิพากษาผู้กระท าความผิดตามลักษณะนี้  ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้น
เป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุก  หรืออยู่ใน
ระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล  ให้ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวมีอ านาจเปลี่ยน
โทษจ าคุกเป็นการใช้วิธีการเพ่ือความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือน าเงื่อนไข 
เพ่ือคุมความประพฤติข้อเดียวหรือหลายข้อตามมาตรา  ๕๖  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  มาใช้แทน 
การลงโทษ  ทั้งนี้  ตามระยะเวลาที่ศาลก าหนดแต่ต้องไม่เกินกว่าสองปี  

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



หากเหตุที่ให้ใช้วิธีการเพ่ือความปลอดภัยหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวแก่การก าหนดเงื่อนไข  
เพื่อคุมความประพฤติได้เปลี่ยนแปลงไป  เมื่อศาลเห็นสมควร  ศาลอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 

มาตรา ๑๖๗ เมื่อความปรากฏแก่ศาลเองหรือความปรากฏตามค าแถลงของพนักงานอัยการ
หรือเจ้าพนักงานว่าผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่ศาลก าหนดตามมาตรา  ๑๖๖   
ศาลอาจตักเตือนผู้กระท าความผิด  หรือก าหนดวิธีการตามมาตรา  ๑๖๖  วรรคหนึ่ง  เสียใหม่  หรือ
พิจารณาลงโทษตามความเหมาะสมต่อไป  

มาตรา ๑๖๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๑๔  เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลว่าบุคคลใดกระท าความผิด
ตามลักษณะนี้  ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดอื่น 
ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุก  หรืออยู่ในระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล  ในกรณี 
ที่ศาลเห็นว่าพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรลงโทษจ าเลย  หากจ าเลยส านึกในการกระท าโดยตกลงเข้ารับ 
การบ าบัดรักษา  เมื่อศาลสอบถามพนักงานอัยการแล้ว  หากศาลเห็นสมควร  ให้ส่งตัวจ าเลยไป  
สถานพยาบาลยาเสพติดเพือ่เข้ารับการบ าบัดรักษาต่อไป  

มาตรา ๑๖๙ เมื่อจ าเลยเข้ารับการบ าบัดรักษาและปฏิบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดก าหนด จนได้รับการรับรองเป็นหนังสือ
ว่าเป็นผู้ผ่านการบ าบัดรักษาเป็นที่น่าพอใจจากหัวหน้าสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ให้ศาลสั่งยุติคดี  เว้นแต่จะต้องมีค าสั่งเกี่ยวกับของกลาง  และให้ผู้นั้นพ้นจาก
ความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา  ๑๖๘   

ถ้าจ าเลยไม่ให้ความร่วมมือในการบ าบัดรักษาจนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดก าหนด  ก็ให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาต่อไป 

มาตรา ๑๗๐ ค าสั่งศาลตามมาตรา  ๑๖๖  มาตรา  ๑๖๘  และมาตรา  ๑๖๙  ให้เป็นที่สุด 
การพิจารณาและมีค าสั่งของศาลตามมาตรา  ๑๖๖  มาตรา  ๑๖๘  และมาตรา  ๑๖๙   

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบ 
ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

ลักษณะ  ๘ 

บทก าหนดโทษส าหรบัการจงูใจ  ชักน า  ยุยงส่งเสริม  ใช้อุบายหลอกลวง 

หรือใช้ก าลังบงัคับให้ผูอ้ื่นเสพยาเสพติด 
 
 

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๑๗๑ ผู้ใดจูงใจ  ชักน า  ยุยงส่งเสริม  ใช้อุบายหลอกลวง  ขู่เข็ญ  ใช้ก าลังบังคับ   

ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม  หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด  ให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษ 

ในประเภท  ๑  ประเภท  ๒  หรือประเภท  ๕  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๖  ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  ได้กระท าโดยมีอาวุธ  หรือโดยร่วมกระท าความผิด

ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่  

สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท  

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  เป็นการกระท าต่อหญิงหรือต่อบุคคล  

อายุไม่เกินสิบแปดปี  หรือเป็นการกระท าเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระท าความผิดทางอาญา  หรือเพ่ือประโยชน์ 

แก่ตนเองหรือผู้อื่นในการกระท าความผิดทางอาญา  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปี  

ถึงจ าคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงห้าล้านบาท 

มาตรา ๑๗๒ ผู้ใดจูงใจ  ชักน า  ยุยงส่งเสริม  ใช้อุบายหลอกลวง  ขู่เข็ญ  ใช้ก าลังบังคับ   

ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม  หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด  ให้ผู้อื่นเสพวัตถุออกฤทธิ ์ อันเปน็

การฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๖  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง  ได้กระท าโดยมีอาวุธ  หรือโดยร่วมกระท าความผิด  

ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท 

ถึงหนึ่งล้านบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  เป็นการกระท าต่อหญิงหรือต่อบุคคลอายุ

ไม่เกินสิบแปดปี  หรือเป็นการกระท าเพ่ือจูงใจให้ผู้อื่นกระท าความผิดทางอาญาหรือเพ่ือประโยชน์  

แก่ตนเองหรือผู้อื่นในการกระท าความผิดทางอาญา  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปี 

ถึงจ าคุกตลอดชีวิต  และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงห้าล้านบาท 

มาตรา ๑๗๓ ผู้ใดจูงใจ  ชักน า  ยุยงส่งเสริม  ใช้อุบายหลอกลวง  ขู่เข็ญ  ใช้ก าลังบังคับ   

ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม  หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด  ให้ผู้อื่นเสพสารระเหย  อันเป็น 

การฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๖  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึง่  เป็นการกระท าต่อหญงิหรอืตอ่บุคคลอายุไมเ่กินสิบแปดป ี 

หรือเป็นการกระท าเพ่ือจูงใจให้ผู้อื่นกระท าความผิดทางอาญาหรือเพ่ือประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

้หนา   ๗๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ในการกระท าความผิดทางอาญา  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท   

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ลักษณะ  ๙ 

บทก าหนดโทษส าหรบัความผิดต่อเลขาธิการ  ป.ป.ส.  รองเลขาธิการ  ป.ป.ส. 

เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  และพนักงานเจ้าหน้าที ่
 
 

มาตรา ๑๗๔ เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง

ตามมาตรา  ๕๗  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  

มาตรา ๑๗๕ ผู้รับอนุญาตหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งเอกสารหรือ 

วัตถุใดแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๖๑  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  

มาตรา ๑๗๖ ผู้ใดไม่ให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือวัตถุใด ๆ  หรือไม่ยอมให้มีการตรวจ

หรือทดสอบว่าผู้ใดมียาเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่  ในการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิ การ  ป.ป.ส.   

รองเลขาธิการ  ป.ป.ส.  หรือเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ในการสืบสวน  สอบสวน  หรือตรวจสอบทรัพย์สิน  

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน 

สองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๑๗๗ ผู้ใดยักย้าย  ซ่อนเร้น  เอาไปเสีย  ท าให้เสียหาย  ท าลาย  ท าให้สูญหายหรือ 

ไร้ประโยชน์  หรือรับไว้โดยมิชอบด้วยประการใดซึ่งทรัพย์สินที่มีค าสั่งยึดหรืออายัดหรือที่ตนรู้ว่าจะถูกยึด 

หรืออายัดตามมาตรา  ๗๓  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือ 

ทั้งจ าทั้งปรับ  

ลักษณะ  ๑๐ 

บทก าหนดโทษส าหรบัความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 
 
 

มาตรา ๑๗๘ กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือสมาชิกของคณะท างานตามประมวลกฎหมายนี้  

เลขาธิการ  ป.ป.ส.  รองเลขาธิการ  ป.ป.ส.  เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวล

กฎหมายนี้  ผู้ใดกระท าความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเสียเอง  ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษ  

ที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น  

้หนา   ๗๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๗๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



มาตรา ๑๗๙ กรรมการ  อนุกรรมการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายนี้  หรือ

เจ้าพนักงานหรือข้าราชการผู้ใดกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือก ระท าความผิด 

ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาอันเกี่ยวเนื่องกับการกระท า  

ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด  ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น  

มาตรา ๑๘๐ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  ข้าราชการ   

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  กรรมการหรือผู้บริหารหรือ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจ้าพนักงาน  หรือกรรมการองค์กรต่าง ๆ   ตามรัฐธรรมนูญผู้ใดกระท า 

ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด  ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น  

ลักษณะ  ๑๑ 

บทก าหนดโทษเกี่ยวกบัการบ าบดัรักษาผูต้ดิยาเสพตดิ 
 
 

มาตรา ๑๘๑ ผู้ ใดท าการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเป็นปกติธุระ  โดยมิได้กระท าใน

สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามที่ก าหนดในประมวลกฎหมายนี้   

ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๑  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  

หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๑๘๒ ผู้ใดโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษายาเสพติดหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท าการ

ดังกล่าวโดยใช้ชื่อของตน  หรือชื่อหรือที่ตั้งหรือกิจการของสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของตน  หรือคุณวุฒิหรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล

ยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของตน  โดยไม่ได้รับอนุญาต  หรือไม่ปฏิบัติ  

ตามเงื่อนไขในการโฆษณาที่ก าหนดในกฎกระทรวง  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒๒  ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๘๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา  ๑๒๓  ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๘๔ ถ้าการกระท าตามมาตรา  ๑๘๒  หรือมาตรา  ๑๘๓  เป็นการกระท าของเจ้าของ

สื่อโฆษณาหรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา  ผู้กระท าต้องระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้  

ส าหรับความผิดนั้น  
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ลักษณะ  ๑๒ 

การบงัคับโทษปรับ 
 
 

มาตรา ๑๘๕ บรรดาความผิดตามภาคนี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ส.   

หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ  ป.ป.ส.  มอบหมาย  หรือเลขาธิการ  อย.  หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ  อย.  มอบหมาย   

แล้วแต่กรณี  มีอ านาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ  ป.ป.ส.   

ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ถ้าผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามค าเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว  ให้ถือว่า 

คดีนั้นเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๘๖ ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้ลงโทษปรับ  ให้เงินที่ได้จากค่าปรับตามค าพิพากษา 

ตกเป็นของกองทุน  ทั้งนี้  เฉพาะส่วนที่น าส่งคลังโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

หากจ าเลยไม่ช าระค่าปรับตามวรรคหนึ่งและมีการด าเนินการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายอาญา  

ให้เจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  อ านวยความสะดวกหรือให้ความช่วยเหลือในการด าเนินการบังคับคดีด้วย 
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อัตราค่าธรรมเนียม 
 
 

(๑) ใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตผลิตเพ่ือส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ใบอนุญาตน าเข้ายาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์  ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๔) ใบอนุญาตส่งออกยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์  ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๕) ใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกเฉพาะคราว ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์  

(๖) ใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์  ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 

(๗) ใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 โดยการขายส่ง 
(๘) ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
 หรือวัตถุออกฤทธิ์  
(๙) ใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
 ยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒   
 เกินปริมาณที่รัฐมนตรีก าหนด 

(๑๐) ใบอนุญาตน าผ่านวัตถุออกฤทธิ์  ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๑๑) ใบอนุญาตโฆษณายาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๑๒) ใบอนุญาตผลิตหรือน าเข้าตัวอย่าง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
 ต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๓ 
 หรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ 
(๑๓) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ในประเภท  ๓  หรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ 
(๑๔) การอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียน  ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๑๕) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบส าคัญ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
 การขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษ 
 ในประเภท  ๓  หรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ 
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(๑๖) การต่ออายุใบอนุญาตหรือการต่ออายุ เท่ากับกึ่งหนึ่งของ 

 ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน ค่าธรรมเนียมส าหรับ 

 ต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๓ ใบอนุญาตหรือใบส าคัญนั้น 

 หรือต ารับวัตถุออกฤทธิ์ 

(๑๗) ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ 

 องค์กรผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ 

 หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๘) ค่าค าขออนุญาตหรือค าขออื่น ๆ ค าขอละ ๗,๐๐๐ บาท 

(๑๙) ค่าประเมินเอกสารทางวิชาการ ค าขอละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒๐) ค่าตรวจสถานประกอบการ ครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

(๒๑) ค่าด าเนินการอื่น ๆ  นอกเหนือจาก (๑) - (๒๐)  ค าขอละ ๔,๐๐๐ บาท 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน  ปราบปราม  
และควบคุมยาเสพติด  รวมถึงการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้กระจายอยู่ในกฎหมาย  
หลายฉบับและการด าเนินการตามกฎหมายแต่ละฉบับเป็นหน้าที่และอ านาจของหลายองค์กร  ท าให้การบังคับ 
ใช้กฎหมายไม่มีความสอดคล้องกัน  อีกทั้งบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดบางประการไม่เหมาะสม 
กับสภาพการณ์ปัจจุบัน  สมควรรวบรวมกฎหมายดังกล่าวจัดท าเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดเพ่ือประโยชน์ 
ในการอ้างอิงและใช้กฎหมายที่จะรวมอยู่ในฉบับเดียวกันอย่างเป็นระบบ  พร้อมกันนี้ได้มีการปรับปรุงบทบัญญัติ 
ในกฎหมายดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  นอกจากนี้  จ าเป็นต้องก าหนดให้มีระบบอนุญาตเพ่ือให้
การควบคุมและการใช้ประโยชน์ยาเสพติดในทางการแพทย์  ทางวิทยาศาสตร์  และทางอุตสาหกรรม 
มีประสิทธิภาพ  และมุ่งเน้นการป้องกันการแพร่กระจายยาเสพติดและการใช้ยาเสพติดในทางที่ไม่ถูกต้อง  
อันจะน าไปสู่การเสพติดยาเสพติด  ซึ่งเป็นการบั่นทอนสุขภาพของประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่กระจาย
ยาเสพติดเข้าสู่กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งก าหนดให้มีระบบคณะกรรมการ 
ที่ประกอบด้วยบุคลากรซึ่งมีความหลากหลายจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา 
ก าหนดนโยบายในเรื่องต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  ปราบปราม  และควบคุมยาเสพติด  และรวมถึ ง 
การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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