พระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ
พ.ศ. 2522
------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522
เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
*[รก.2522/63/40พ./27 เมษายน 2522]
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระพุทธศักราช 2465
(2) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2479
(3) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2502
(4) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2504
(5) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518
(6) พระราชบัญญัติกันชา พุทธศักราช 2477
(7) พระราชบัญญัติพืชกระทอม พุทธศักราช 2486
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"ยาเสพติดใหโทษ"* หมายความวา สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกาย
ไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะ
สําคัญ เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความตองการเสพ ทั้งรางกาย
และจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทัว่ ไปจะทรุดโทรม ลง กับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวน
ของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษและสารเคมีที่ใชใน

การผลิตยาเสพติดใหโทษดวย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยา
สามัญประจําบานบางตํารับตามกฎหมายวาดวยยาที่มยี าเสพติดใหโทษผสมอยู
"ผลิต" หมายความวา เพาะ ปลูก ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะหทาง
วิทยาศาสตร และใหหมายความรวมตลอดถึงการ แบงบรรจุ หรือรวมบรรจุดวย
"จําหนาย" หมายความวา ขาย จาย แจก แลกเปลี่ยน ให
"นําเขา" หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
"สงออก" หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร
"เสพ"* หมายความวา การรับยาเสพติดใหโทษเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด [นิยามคํานี้
แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530]
"ติดยาเสพติดใหโทษ"* หมายความวา เสพเปนประจําติดตอกันและตกอยูในสภาพที่
จําเปนตองพึ่งยาเสพติดใหโทษนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพ เชนวานั้นไดตามหลักวิชาการ [นิยามคํานี้
แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530]
"การบําบัดรักษา" หมายความวา การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ ซึ่งรวมตลอดถึง
การฟนฟูสมรรถภาพและการติดตามผลหลังการบําบัดรักษาดวย
"สถานพยาบาล" หมายความวา โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานฟกฟนเฉพาะที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนสถานที่ทําการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ
"เภสัชกร" หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนั ชั้นหนึ่งใน สาขาเภสัชกรรม
"ตํารับยา" หมายความวา สูตรของสิ่งปรุงไมวาจะมีรูปลักษณะใดที่มยี าเสพติดใหโทษ
รวมอยูดว ย ทั้งนี้ รวมทั้งยาเสพติดใหโทษที่ทีลักษณะเปนวัตถุสําเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่งพรอมที่จะ
นําไปใชแกคนหรือสัตวได
"ผูรับอนุญาต" หมายความวา ผูไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
"ผูอนุญาต" หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษตามพระราช
บัญญัตินี้
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้
"เลขาธิการ" หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
*[มาตรา 4 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528]

มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข แตใหสํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา กระทรวงสาธารณสุข รายงานการ
รับ การจาย การเก็บรักษา และ วิธีการปฏิบัติอยางอื่นที่เกีย่ วกับการควบคุมยาเสพติดใหโทษให
คณะกรรมการทราบทุกหกเดือนแลวใหคณะกรรมการเสนอพรอมกับใหความเห็นตอรัฐมนตรี เพื่อสั่งการ
ตอไป
มาตรา 6 ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราตามบัญชีทาย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น กับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการ ตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
มาตรา 7 ยาเสพติดใหโทษแบงเปน 5 ประเภท คือ
(1) ประเภท 1 ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน (Heroin)
(2) ประเภท 2 ยาเสพติดใหโทษทั่วไป เชน มอรฟน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine)
โคเดอีน (Codeine) ฝนยา (Medicinal Opium)
(3)* ประเภท 3 ยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตํารับยา และมียาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 2 ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑที่รฐั มนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(4) ประเภท 4 สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษ ประเภท 1หรือประเภท 2
เชน อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด (Acetyl Chloride)
(5) ประเภท 5 ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เชน กัญชา พืช
กระทอม
ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศระบุชื่อยาเสพติดใหโทษตามมาตรา 8 (1) เพื่อประโยชนแหง
มาตรานี้ คําวา ฝนยา (Medicinal Opium) หมายถึง อื่นที่ไดผานกรรมวิธีปรุงแตงโดยมีความมุงหมายเพื่อ
ใชในทางยา
*[ความใน (3) ของมาตรา 7 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530]
มาตรา 8 ใหรฐั มนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
(1) ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษวา ยาเสพติดใหโทษชื่อใดอยูในประเภทใดตามมาตรา 7
(2) เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทยาเสพติดใหโทษ ตาม (1)
(3) กําหนดมาตรฐานวาดวยปริมาณ สวนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะ
อื่นของยาเสพติดใหโทษตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษ
(4) กําหนดจํานวนและจํานวนเพิ่มเติมซึ่งยาเสพติดใหโทษที่จะตองใชในทางการแพทย
และทางวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป

(5) กําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษที่ผูรับอนุญาต ผลิต นําเขา หนาย หรือมีไวครอบครอง
ได
(6)* กําหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ตามมาตรา 7 (3)
(7) จัดตั้งสถานพยาบาล
(8) กําหนดระเบียบขอบังคับ เพื่อควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบ วินัยสําหรับ
สถานพยาบาล
หมวด 1
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
---------------------------มาตรา 9 ใหมคี ณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให
โทษ" ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทยหรือ
ผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือผูแทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแทน อธิบดีกรมตํารวจหรือ
ผูแทน อธิบดีกรมอัยการหรือผูแทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือ
ผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือผูแทน ผูแทนกระทรวงกลาโหม
และผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และใหเลขาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและเลขานุการ และหัวหนากองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มาตรา 10 ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 11 กรรมการผูทรงคุณวุฒพิ นจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุก เวนแตเปนโทษ สําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ
(7) ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม

เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพน จากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปน
กรรมการแทนได
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว ยังมีวาระอยูใ น
ตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผู ไดรับแตงตั้งนั้นอยูใ นตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว
มาตรา 12 การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เปนประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 13 ใหคณะกรรมการมีหนาที่
(1) ใหความเห็นตอรัฐมนตรีตามมาตรา 5
(2) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการตามมาตรา 8
(3) ใหความเห็นชอบตอผูอนุญาตในการสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(4) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีในการกําหนดตําแหนงและระดับของพนักงานเจาหนาที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(5) ใหความเห็นตอรัฐมนตรี เพื่อวางระเบียบปฏิบัติราชการในการ ประสานงานกับ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และกระทรวงทบวงกรมอื่น
(6) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีในการอนุญาตใหผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไว
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 และในประเภท 5
(7) พิจารณาเรือ่ งอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 14 คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่
คณะกรรมการจะมอบหมายก็ได
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนาํ มาตรา 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด 2
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกีย่ วกับยาเสพติดใหโทษ
-----------------------มาตรา 15 หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ใหโทษในประเภท 1 เวนแตการมีไวในครอบครอง ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการตามที่

รัฐมนตรีจะอนุญาตเปนหนังสือ เฉพาะรายหรือเฉพาะกรณีที่เห็นสมควร
การผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครองครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ ในประเภท 1 คํานวณ
เปนสารบริสุทธิ์ไดตั้งแตยี่สิบกรัมขึ้นไปใหถือวาผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครองครองเพื่อจําหนาย
มาตรา 16 หามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติด ใหโทษในประเภท 2
มาตรา 17 หามมิใหผูใดจําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 2 เวนแตไดรับใบอนุญาต
การมียาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ไวในครอบครองคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไดตั้งแต
หนึ่งรอยกรัมขึ้นไปใหถือวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 18 บทบัญญัติมาตรา 17 ไมใชบังคับแก
(1) การมียาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ไวในครอบครองไมเกินจํานวนที่จําเปนสําหรับ
ใชรักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะแผน
ปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม ซึ่งเปนผูใหการรักษา
(2) การมียาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ไวในครอบครองไมเกินจํานวนที่จําเปนสําหรับ
ใชประจําในการปฐมพยาบาล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบินหรือยานพาหนะอืน่ ใดทีใ่ ชในการ
ขนสงสาธารณะระหวางประเทศที่ไมไดจดทะเบียนในราชอาณาจักร แตถายานพาหนะดังกลาวจดทะเบียน
ในราชอาณาจักร ใหยื่นคําขอรับอนุญาตตามมาตรา 17
มาตรา 19 ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหจําหนาย หรือมีไวในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให
โทษในประเภท 2 ไดเมื่อปรากฏวาผูขออนุญาตเปน
(1) กระทรวง ทบวง กรม องคการบริหารสวนทองถิ่น รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร
สภากาชาดไทย หรือองคการเภสัชกรรม
(2) ผูประกอบการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ หรือ
(3) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน ชั้นหนึ่งในสาขาเภสัช
กรรมหรือทันตกรรม หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง และ
(ก) มีถิ่นอยูใ นประเทศไทย
(ข) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก สําหรับความผิดตาม
กฎหมายวาดวยฝนหรือกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
(ค) ไมอยูระหวางถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ใบอนุญาตผูประกอบการบําบัดโรคสัตว หรือใบอนุญาตตามพระราช
บัญญัตินี้

(ง) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
ในการพิจารณาอนุญาตแกบคุ คลตามวรรคหนึ่ง ผูอนุญาตจะตองคํานึงถึงความจําเปนใน
การมีไวเพื่อจําหนายหรือมีไวมีไวในครอบครอง ในการนี้ ผูอนุญาตจะกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร
ไวดว ยก็ได
มาตรา 20* หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออก ซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 เวนแตไดรับใบอนุญาตความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก
(1) การจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู
ประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมจําหนาย เฉพาะผูปวยซึ่งตนเปนผูใหการรักษา
(2) การจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึง่
จําหนายเฉพาะสัตวที่ตนบําบัด
ทั้งนี้ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งสาขาทันต
กรรม หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง ตองเปนผูมี คุณสมบัติตามที่กําหนดในมาตรา 19 (3)
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 20 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530]
มาตรา 21 ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดให
โทษในประเภท 3 ได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต
(1) ไดรับใบอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนแผน
ปจจุบันตามกฎหมายวาดวยยา และ
(2) มีเภสัชกรอยูประจําตลอดเวลาทําการ ใหผูรับอนุญาตผลิต หรือนําเขาซึ่งยาเสพติดให
โทษในประเภท 3 จําหนายยาเสพติดใหโทษดังกลาวที่ตนผลิตหรือนําเขาไดโดยไมตอ งรับใบอนุญาต
จําหนายอีก
มาตรา 22 ในการนําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ของผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา 20 แตละครั้งตองไดรับใบอนุญาตทุกครั้งที่นําเขาหรือสงออกจากผูอนุญาตดวย
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 23 ใบอนุญาตตามมาตรา 17 และมาตรา 20 ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของป
ที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิน้ อายุ เมื่อ
ไดยนื่ คําขอแลว จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตอ อายุใบอนุญาตนั้น
ถาผูรับอนุญาตไมขอตออายุใบอนุญาตหรือผูอนุญาตสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
ตามความในวรรคหนึ่ง บรรดายาเสพติดใหโทษที่ผูรับอนุญาตหรือผูขอตอใบอนุญาตมีอยูในครอบครองให
ตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขใหคาตอบแทนตามที่เห็นสมควร

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 24 ใบอนุญาตตามมาตรา 20 และมาตรา 22 ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของ
ผูรับอนุญาตดวย
ใหสันนิษฐานไวกอนวา การกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดกระทํา
ไปตามหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย เปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย
มาตรา 25 ผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ใหไดรับการยกเวน ไมตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยยาและกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทอีก
มาตรา 26 หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เปนราย ๆ ไป
การมียาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 ไวในครอบครองมีปริมาณตัง้ แต
สิบกิโลกรัมขึ้นไป ใหถือวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
การขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 3
หนาที่ของผูรับอนุญาต
-----------------------มาตรา 27 หามมิใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 17 จําหนายยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 2 นอกสถานที่ที่ระบุไวในอนุญาต
มาตรา 28 ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 17 ปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) จัดเก็บรักษายาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ไวเปนสัดสวนในที่เก็บซึ่งมั่นคงแข็งแรง
และมีกุญแจใสไว หรือเครื่องปองกันอยางอื่นที่มีสภาพเทาเทียมกัน
(2) ในกรณีทยี่ าเสพติดใหโทษในประเภท 2 ถูกโจรกรรม หรือสูญหายหรือถูกทําลาย ตอง
แจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา
มาตรา 29 ใหผูรับอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตแสดงวา เปนสถานที่ผลิต
ยาเสพติดใหโทษ ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

(2) จัดใหมกี ารวิเคราะหยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่ผลิตขึ้น กอนนําออกจากสถานที่
ผลิตโดยที่มีการวิเคราะหทกุ ครั้ง และมีหลักฐานแสดง รายละเอียดซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสามปนับ
แตวนั วิเคราะห
(3) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 หรือคําเตือนหรือขอ
ควรระวังการใชที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่ผลิตขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง
(4) ยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ซึ่งใชเพื่อการผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ตอง
เก็บรักษาไวใหเปนสัดสวนในที่เก็บซึ่งมัน่ คงแข็งแรง และมีกุญแจสําหรับใสไวหรือเครื่องปองกันอยางอื่น
ที่มีสภาพเทาเทียมกัน
(5) ในกรณีทยี่ าเสพติดใหโทษในประเภท 2 ตาม (4) ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูก
ทําลาย ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา
มาตรา 30 ใหผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการของผูรับอนุญาตแสดงวาเปน
สถานที่นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดง
ในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2) จัดใหมใี บรับรองของผูผลิตแหลงเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะหคณ
ุ ภาพ
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่นําเขาหรือสงออก
(3) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท 3
(4) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 หรือคําเตือนหรือ
ขอควรระวังการใชที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษ ในประเภท 3 ที่นําเขาหรือสงออก ทั้งนี้ ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 31 ใหผูรับอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่จําหนายแสดงวาเปนสถานที่จําหนาย
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ลักษณะและขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปายใหเห็นไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
(2) จัดใหมกี ารแยกเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 เปนสัดสวน จากยาหรือวัตถุอื่น
(3) ดูแลใหมีฉลาก เอกสารกํากับ คําเตือน หรือขอควรระวังการใชยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 มิใหชํารุดบกพรอง

มาตรา 32 ใหผูรับอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตแสดงวา เปนสถานที่ผลิต
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
(2) จัดใหมกี ารวิเคราะหยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ที่ผลิตขึ้น กอนนําออกจากสถานที่
ผลิตโดยตองมีการวิเคราะหทุกครั้ง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสามป
นับแตวันวิเคราะห
(3) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือคําเตือนหรือ
ขอควรระวังการใชที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ที่ผลิตขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง
(4) ยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ซึ่งผลิตขึ้น ตองเก็บรักษาไว ใหเปนสัดสวนในทีเ่ ก็บซึ่ง
มั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใสไว หรือเครื่องปองกัน อยางอื่นที่มีสภาพเทาเทียมกัน
(5) ในกรณีทยี่ าเสพติดใหโทษในประเภท 4 ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูกทําลาย ตอง
แจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา
มาตรา 33 ใหผูรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการของผูรับอนุญาตแสดงวาเปน
สถานที่นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดง
ในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2) จัดใหมใี บรับรองของผูผลิตแหลงเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะหคณ
ุ ภาพ
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ที่นําเขาหรือสงออก
(3) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือคําเตือน
หรือขอควรระวังการใชทภี่ าชนะหรือหีบหอบรรจุ ยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ที่นําเขาหรือสงออก
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
(4) ยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ซึ่งนําเขาหรือสงออก ตองเก็บรักษาไวใหเปนสัดสวน
ในที่เก็บซึ่งมัน่ คงแข็งแรงและมีกุญแจใสไวหรือเครื่องปองกันอยางอืน่ ที่มีสภาพเทาเทียมกัน
(5) ในกรณีทยี่ าเสพติดใหโทษในประเภท 4 ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูกทําลายตอง
แจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา
มาตรา 34 ใหผูรับอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่จําหนาย แสดงวาเปนสถานที่จําหนาย
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง

(2) จัดใหมกี ารแยกเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 เปนสัดสวน จากยาหรือวัตถุอื่น
(3) ดูแลใหมีฉลาก เอกสารกํากับ คําเตือน หรือขอควรระวังการใชยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 4 ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษ ในประเภท 4 มิใหชํารุดบกพรอง
(4) ในกรณีทยี่ าเสพติดใหโทษในประเภท 4 ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูกทําลาย
ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบโดยมิชักชา
มาตรา 35 ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือลบเลือนในสาระสําคัญใหผูรับ
อนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการ
สูญหาย ถูกทําลายหรือลบเลือน
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 4
หนาที่ของเภสัชกร
-------------------------มาตรา 36 ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(1) ควบคุมการผลิตใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ควบคุมใหมีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ตามมาตรา 29 (3)
(3) ควบคุมการบรรจุ และการปดฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
(4) ควบคุมการจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ใหเปนไปตามมาตรา 31
(5) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปดทําการ
มาตรา 37 ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการจําหนายยาเสพติดใหโทษ ในประเภท 3
ปฏิบัตดิ ังตอไปนี้
(1) ควบคุมการแยกเก็บยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ตามมาตรา 31 (2)
(2) ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา 31 (3)
(3) ควบคุมการจําหนายใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(4) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปดทําการ
มาตรา 38 ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการนําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 ปฏิบัติดังตอไปนี้

(1) ควบคุมยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่นําเขาหรือสงออกใหถูกตองตามตํารับยาที่ได
ขึ้นทะเบียนไว
(2) ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา 30 (3) และ (4)
(3) ควบคุมการจําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ใหเปนไป ตามมาตรา 31
(4) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปดทําการ
หมวด 5
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ปลอม ผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ
---------------------มาตรา 39 หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออก ซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 ดังตอไปนี้
(1) ยาปลอมตามมาตรา 40
(2) ยาผิดมาตรฐานตามมาตรา 41
(3) ยาเสื่อมคุณภาพตามมาตรา 42
4) ยาที่ตองขึ้นทะเบียนตํารับยาแตมิไดขึ้นทะเบียนตํารับยา ตามมาตรา 43
(5) ยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาตามมาตรา 46
มาตรา 40 ยาเสพติใหโทษในประเภท 3 หรือสิ่งตอไปนี้ ใหถือวา เปนยาปลอม
(1) ยาหรือสิ่งที่ทําขึ้นโดยแสดงไมวาดวยประการใด ๆ วาเปนยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 โดยความจริงมิไดมียาเสพติดใหโทษในประเภท 3 อยูดวย
(2) ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่แสดงชื่อวาเปนยาเสพติดใหโทษอืน่ หรือแสดงเดือน
ป ที่ยาเสพติดใหโทษสิ้นอายุเกินความจริง
(3) ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิต หรือที่ตั้งของ
สถานที่ผลิตซึ่งมิใชความจริง
(4) ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 หรือยาเสพติดใหโทษตามที่ระบุชื่อไวในประกาศของ
รัฐมนตรี ตามมาตรา 8 (1) หรือตามตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไว ซึ่ง
ทั้งนี้มิใชความจริง
(5) ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานถึงขนาดสารออก
ฤทธิ์ขาดหรือเกินกวารอยละสิบของปริมาณที่กําหนดไวจากเกณฑต่ําสุด หรือสูงสุดตามที่กําหนดไวใน
ประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา 8 (3) หรือตามที่กําหนดไวในตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่ได
ขึ้นทะเบียนตํารับยาไว

มาตรา 41 ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนยาเสพติดใหโทษผิด
มาตรฐาน
(1) ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตราฐาน โดยสารออกฤทธิ์
ขาดหรือเกินกวาปริมาณทีก่ ําหนดไวจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด ตามที่กําหนดไวในประกาศของ
รัฐมนตรี ตามมาตรา 8 (3) หรือตามที่กําหนดไวในตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่ไดขึ้นทะเบียน
ตํารับยาไว แตไมถึงรอยละสิบ
(2) ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นซึ่งมี
ความสําคัญตอคุณภาพของสารออกฤทธิ์ผิดไปจากเกณฑที่กําหนดไวในประกาศของรัฐมนตรี ตาม
มาตรา 8 (3) หรือตามที่กําหนดไวในตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับยาไว
มาตรา 42 ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนยาเสพติดใหโทษเสื่อม
คุณภาพ
(1) ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่สิ้นอายุตามที่แสดงไวในฉลาก ซึ่งขึ้นทะเบียนตํารับ
ยาไว
(2) ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกับยาปลอมตาม
มาตรา 40 หรือยาเสพติดใหโทษผิดมาตรฐานตามมาตรา 41
หมวด 6
การขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3
-----------------------------มาตรา 43* ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 จะผลิตหรือ
นําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษดังกลาว ตองนําตํารับยาเสพติดใหโทษนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดให
โทษตอพนักงานเจาหนาที่กอ น และเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษแลว จึงจะ
ผลิตหรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษนัน้ ได
การขอขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 และการออกใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
*[มาตรา 43 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530]
มาตรา 44* ผูรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 เมื่อไดรับ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษตามมาตรา 43 แลว จะแกไขรายการขึน้ ทะเบียนตํารับ
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ดังกลาวไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอนุญาต

การขอแกไขรายการและการอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา 44 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530]
มาตรา 45 ใบสําคัญในการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ใหมีอายุหา ป
นับแตวันที่ออกใบสําคัญ ถาผูรับใบสําคัญประสงค จะขอตออายุใบสําคัญจะตองยืน่ คําขอกอนใบสําคัญ
สิ้นอายุและเมือ่ ไดยื่นคําขอแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตอ อายุ
ใบสําคัญนั้น
การขอตออายุใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 46 เมื่อคณะกรรมการเห็นวาทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ใดที่ได
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนไวแลว ตอมาปรากฏวาไมมีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนตํารับยาไว หรืออาจไม
ปลอดภัยแกผใู ชหรือมีเหตุผล อันไมสมควรที่จะอนุญาตใหตอไป ใหคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรี และ
ใหรัฐมนตรีมอี ํานาจสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 นั้นได
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 47 ในกรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 สูญหาย
ถูกทําลาย หรือลบเลือนในสาระสําคัญใหผูรับอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยืน่ คําขอรับใบแทนใบสําคัญขึ้น
ทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ภายในสิบหาวันนับแตวนั ที่ไดทราบถึงการสูญหายถูก
ทําลาย หรือลบเลือน
การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 และการ
ออกใบแทนใบสําคัญดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 7
การโฆษณา
-----------------------มาตรา 48 หามมิใหผูใดโฆษณาเพื่อการคาซึ่งยาเสพติดใหโทษ เวนแต
(1) การโฆษณายาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ซึ่งกระทําโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนั ชัน้ หนึ่งในสาขาทันตกรรม หรือเภสัชกรรม หรือผูประกอบการ
บําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง หรือ
(2) เปนฉลากหรือเอกสารกํากับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่ภาชนะ
หรือหีบหอบรรจุยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 หรือ ประเภท 4

หมวด 8
พนักงานเจาหนาที่
----------------------มาตรา 49 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอาํ นาจ ดังตอไปนี้
(1) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในเวลากลางวันระหวางพระ
อาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกเพื่อตรวจ คนยึดยาเสพติดใหโทษที่มีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือที่มีเหตุ
อันควรสงสัยวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ แตในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติดใหโทษ
ซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมายประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาหากไมดําเนินการในทันที ยาเสพติดให
โทษนั้นจะถูกโยกยายหรือทําลาย ก็ใหมีอํานาจเขาไปในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตยตกได
(2) คนเคหสถาน สถานที่ หรือบุคคลใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวา มียาเสพติดใหโทษ
ซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย ยึดยาเสพติดใหโทษหรือทรัพยสนิ อื่นใดทีไ่ ดใชหรือจะใชัในการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี หรือที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได
พนักงานเจาหนาที่ตําแหนงใดและระดับใดจะมีอํานาจหนาที่ตามที่ได กําหนดไวตาม
วรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแตบางสวน ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดดวยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ โดยทําเอกสารมอบหมายใหไวประจําตัว พนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายนัน้
ในการปฏิบัตหิ นาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลทีเ่ กี่ยวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร
มาตรา 50 ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวและเอกสาร
มอบหมายตามมาตรา 49 วรรคสอง ตอบุคคลที่เกี่ยวของทุกครั้ง
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 51 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
หมวด 9
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
----------------------มาตรา 52 ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎ
กระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมี
อํานาจสั่งพักใหใบอนุญาตไดโดยมีกาํ หนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน แตในกรณีที่มีการฟองผูรับ
อนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตจะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอ
คําพิพากษาถึงที่สุดก็ได

ผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ในระหวางถูกพัก
ใชใบอนุญาตอีกไมได
มาตรา 53 ถาปรากฏวาผูรับอนุญาตผูใดขาดคุณสมบัติตาม มาตรา 19 หรือกระทํา
ความผิดตามมาตรา 39 ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ที่มีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ได
ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ อีกไมได
จนกวาจะพนสองปนับแตวนั ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 54 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงให
ผูรับอนุญาตทราบ ในกรณีไมพบตัวผูถูกสั่งหรือผูถูกสั่งไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหปด คําสั่งไว ณ ที่เปดเผย
เห็นไดงายที่สถานที่ ซึ่งระบุไวในใบอนุญาต และใหถือวาผูถูกสั่งไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันทีร่ ับหรือ
ปดคําสั่งแลวแตกรณี
มาตรา 55 ใหพนักงานเจาหนาที่ยึดยาเสพติดใหโทษที่เหลือของผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาต และใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช หรือเพิกถอนนั้นไปเก็บรักษาไวที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือในกรณีจําเปนจะเก็บรักษาไวที่อื่นตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดก็ได
ในกรณีเพิกถอนใบอนุญาต ใหยาเสพติดใหโทษที่ยดึ ไวตามวรรคหนึ่ง ตกเปนของ
กระทรวงสาธารณสุข
มาตรา 56 เมื่อพนกําหนดการพักใชใบอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาที่ คืนยาเสพติดใหโทษและ
ใบอนุญาตที่ยดึ ไวตามมาตรา 55 ใหผูรับอนุญาต
หมวด 10
มาตราการควบคุมพิเศษ
-----------------------มาตรา 57 หามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 หรือประเภท 5
มาตรา 58 หามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 เวนแตการเสพนั้นเปนการเสพ
เพื่อการรักษาโรคตามคําสั่งของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนั ชั้นหนึ่ง
ในสาขาทันตกรรมที่ไดรับใบอนุญาต ตามมาตรา 17
มาตรา 59 ใหรัฐมนตรีกําหนดจํานวนยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ที่จะตองใชในทาง
การแพทยและทางวิทยาศาสตรทั่วราชอาณาจักรประจําป โดยใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาไมชา กวา
เดือนมกราคมของแตละป และใหกําหนดจํานวนเพิ่มเติมไดในกรณีจาํ เปนโดยใหประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เชนกัน

มาตรา 60 ใหรัฐมนตรีกําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ที่ผูรับอนุญาตจะ
จําหนายหรือมีไวในครอบครองไดประจําป
ในกรณีที่ผูรับอนุญาตประสงคที่จะจําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 2 เกินปริมาณที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนกรณีพิเศษ
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 61 ในกรณีผูรับใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 2 ตายกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ ใหทายาทผูครอบครอง หรือผูจัดการมรดกแจงใหผูอนุญาตทราบ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันทีผ่ ูรับอนุญาตตายและใหมีพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดยาเสพติดใหโทษที่ผูรับ
อนุญาตมีเหลือมาเก็บรักษาไวที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขยาเสพติดให
โทษที่ยึดไวนนั้ ใหกระทรวงสาธารณสุขจายคาตอบแทนตามที่เห็นสมควร
มาตรา 62 ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 17 มาตรา 20 และมาตรา 26 จัดใหมีการทําบัญชี
รับจายยาเสพติดใหโทษและเสนอรายงานตอเลขาธิการเปนรายเดือนและรายป บัญชีดังกลาวใหเก็บรักษาไว
และพรอมที่จะแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ไดทุกเวลาในขณะเปดทําการ ทั้งนี้ภายในหาป นับแตวันที่ลง
รายการครั้งสุดทายในบัญชี
บัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่กําหนด ในกฎกระทรวง
มาตรา 63 เมื่อไดจัดตั้งสถานพยาบาลสําหรับบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษตาม
มาตรา 8 (7) แลว ใหรัฐมนตรีกําหนดระเบียบขอบังคับ เพื่อควบคุมการบําบัดรักษา และระเบียบวินัย
สําหรับสถานพยาบาลดังกลาวดวย
หมวด 11
การนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษ
----------------------มาตรา 64 ในการนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 และ
ประเภท 5 ตองมีใบอนุญาตของเจาหนาทีผ่ ูมีอํานาจของประเทศที่สงออกนั้นมาพรอมกับยาเสพติดใหโทษ
และตองแสดงใบอนุญาตดังกลาวตอพนักงานศุลกากร กับตองยินยอมใหพนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือ
ควบคุมยาเสพติดใหโทษนั้นไว
ใหพนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 ประเภท 2
ประเภท 4 และประเภท 5 นั้นไวในที่สมควรจนกวาผูทนี่ ําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษจะนํายาเสพติดใหโทษ
ดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักร

ในกรณีที่ผูนําผานซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 และ
ประเภท 5 ไมนํายาเสพติดใหโทษดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต
วันนําเขา ใหพนักงานศุลกากรรายงานใหเลขาธิการทราบ เลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่งใหผูนําผานซึ่ง
ยาเสพติดใหโทษนํายาเสพติดใหโทษดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักร ภายในกําหนดหกสิบวันนับแต
วันที่ออกคําสัง่ ในกรณีผูไดรบั คําสั่งไมปฏิบัติตามใหยาเสพติดใหโทษดังกลาวตกเปนของกระทรวง
สาธารณสุข
หมวด 12
บทกําหนดโทษ
-------------------มาตรา 65 ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 ตองระวางโทษ
จําคุกตลอดชีวติ
ถาการกระทําผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษประหารชีวิต
มาตรา 66 ผูใดจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย ซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 1 มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกินหนึ่งรอยกรัม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงจําคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหา หมื่นบาทถึงหาแสนบาท
ถายาเสพติดใหโทษนั้นมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์เกินหนึ่งรอยกรัม ตองระวาง
โทษจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต
มาตรา 67 ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติใหโทษในประเภท 1 มีปริมาณคํานวณเปน
สารบริสุทธิ์ไมถึงยี่สิบกรัมโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา 15 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบ
ป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา 68 ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 อันเปนการฝา
ฝนมาตรา 16 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมืน่ บาทถึงหนึ่งแสนบาท
*ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนมอรฟน ฝน หรือโคคาอีน
ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกตั้งแตยี่สิบปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหาแสนบาท
*[ความในวรรคสองของมาตรา 68 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528]
มาตรา 69 ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 อันเปนการฝาฝน
มาตรา 17 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปและปรับไมเกินหาหมืน่ บาท
ผูใดจําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 อัน
เปนการฝาฝนมาตรา 17 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึง่ หมื่นบาทถึงหนึ่งแสน
บาท

*ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนมอรฟน ฝน หรือโคคาอีนมี
ปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไมเกินหนึ่งรอยกรัม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงยี่สิบป และ
ปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
*ถามอรฟน ฝน หรือโคคาอีนนั้นมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์เกินกวาหนึ่งรอยกรัม
ขึ้นไป ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท
ถาผูไดรับอนุญาตตามมาตรา 17 กระทําการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรค
สาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาหมื่นบาท
*[ความในวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา 69 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528]
มาตรา 70 ผูใดผลิต หรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 อันเปนการฝาฝน
มาตรา 20 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 71 ผูใดจําหนาย หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 อันเปนการฝาฝน
มาตรา 20 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมิน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 72 ผูนําเขา หรือสงออกแตละครั้งซึง่ ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 อันเปนการ
ฝาฝนมาตรา 22 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 73 ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4
อัน เปนการฝาฝนมาตรา 26 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมืน่ บาทถึง
หนึ่งแสนบาท
มาตรา 74 ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 อันเปนการฝาฝน
มาตรา 26 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาหมื่นบาท
ถามีไวครอบครองเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตัง้ แต
หนึ่งหมืน่ บาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา 75* ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติด ใหโทษประเภท 5 อันเปน
การฝาฝนมาตรา 26 ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน
หาหมื่นบาท
ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมานัน้ เปนพืชกระทอม
ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท
*[มาตรา 75 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528]
มาตรา 76* ผูใดมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 อันเปนการฝาฝน
มาตรา 26 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาหมื่นบาท
ถามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และ
ปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนหาหมื่นบาท

ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคหนึ่งนัน้ เปน
พืชกระทอม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมาในวรรคสองนั้นเปนพืช
กระทอม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท
*[มาตรา 76 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528]
มาตรา 77 ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 27 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 78 ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 29 มาตรา 30 หรือ มาตรา 31 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 79 ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาหมืน่ บาท
มาตรา 80 ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งหมืน่ บาท
มาตรา 81 เภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมผูใดไมปฏิบัติการใหเปนไป ตามมาตรา 36
มาตรา 37 หรือมาตรา 38 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 82 ผูใดผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ปลอม อันเปน
การฝาฝนมาตรา 39 (1) ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตสามปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท
มาตรา 83 ผูใดจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ปลอม อันเปนการฝาฝน
มาตรา 39 (1) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหาหมืน่ บาท
มาตรา 84 ผูใดผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ผิดมาตรฐานหรือ
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 เสื่อมคุณภาพ อันเปนการฝาฝนมาตรา 39 (2) หรือ (3) ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา 85 ผูใดจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ผิดมาตรฐาน หรือยาเสพติดให
โทษในประเภท 3 เสื่อมคุณภาพ อันเปนการ ฝาฝนมาตรา 39 (2) หรือ(3) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
ป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 86 ผูใดผลิต นําเขาหรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่ตองขึ้น
ทะเบียนตํารับยาแตมิไดขึ้นทะเบียนตํารับยา หรือยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอน
ทะเบียนตํารับยาอันเปนการฝาฝนมาตรา 39 (4) หรือ (5) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท
มาตรา 87 ผูใดจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่ตองขึ้นทะเบียนตํารับยาแต
มิไดขึ้นทะเบียนตํารับยา หรือยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยา
อันเปนการฝาฝนมาตรา 39 (4) หรือ (5) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกินสามหมืน่ บาท

มาตรา 88 ผูใดแกไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 อันเปนการฝา
ฝนมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป และปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาท
มาตรา 89 ผูใดฝาฝนมาตรา 48 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 90 ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา 49 หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 55 ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 91 ผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 อันเปนการฝาฝนมาตรา 57 หรือ
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 อันเปนการฝาฝน มาตรา 58 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบ
ป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา 92* ผูใดเสพยาเสพติดใหโทษประเภท 5 อันเปนการฝาฝนมาตรา 57 ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาท
ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมานัน้ เปนพืชกระทอม
ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
*[มาตรา 92 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528]
มาตรา 93 ผูใดใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลอง
ธรรมหรือใชวธิ ีขมขืนใจดวยประการอื่นใดใหผูอื่นเสพยาเสพติดใหโทษ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งป
ถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ถาไดกระทําโดยมีอาวุธหรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันตั้งแตสองคนขึ้นไป ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนหาหมืน่ บาท
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคลซึ่งยังไม
บรรลุนิติภาวะ หรือเปนการกระทําเพื่อจูงใจใหผูอื่น กระทําความผิดทางอาญาหรือเพื่อประโยชนแกตนเอง
หรือผูอื่นในการกระทําความผิดทางอาญาผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงจําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงหาแสนบาท
ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนมอรฟนหรือโคคาอีนผูกระทํา
ตองระวางโทษเพิ่มขึ้นอีกกึง่ หนึ่ง และถาเปนการกระทําตอหญิง หรือบุคคลซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ ผูกระทํา
จะตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหาแสนบาท
ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท1
ผูกระทําจะตองระวางโทษเปนสองเทา และถาเปนการกระทําตอหญิง หรือตอบุคคลซึ่งยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวติ

มาตรา 93 ทวิ* ผูใดยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 หรือยาเสพติด
ใหโทษในประเภท 2 โดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป
และปรับตั้งแตหนึ่งหมืน่ บาทถึงหาหมื่นบาท
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการยุยงสงเสริมใหผูอื่นเสพยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 5 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป และปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาท
*[มาตรา 93 ทวิ เพิ่มเติมแกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530]
มาตรา 94 ผูใดเสพยาเสพติดใหโทษและไดสมัครขอเขารับการบําบัดรักษาใน
สถานพยาบาลกอนความผิดจะปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่อีก
ทั้งไดปฏิบัติครบถวนตามระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบ วินัย
สําหรับสถานพยาบาลดังกลาว จนไดรับการรับรองเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีกาํ หนด
แลว ใหไดรับการยกเวนโทษสําหรับความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา 91 และมาตรา 92
มาตรา 94 ทวิ* ผูใดบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษเปนปกติธุระ โดยใชยาตามกฎหมาย
วาดวยยา วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตาม
กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ ซึ่งมิไดกระทําในสถานพยาบาลไมวาจะไดรับประโยชนตอบแทน
หรือไม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*[มาตรา 94 ทวิ เพิ่มเติมแกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530]
มาตรา 95 ทายาท ผูครอบครอง หรือผูจัดการมรดกผูใดฝาฝน มาตรา 61 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 96 ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 62 วรรคหนึ่งตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาพันบาท
มาตรา 97 ผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกสําหรับความผิดตามพระราช
บัญญัตินี้ ถากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหวางที่ยังตองรับโทษอยูหรือภายในเวลาหาปนับ
แตวนั พนโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจําคุกใหเพิ่มโทษที่จะลงแกผนู ั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษ
ที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง
มาตรา 98 ผูใดตองโทษตามมาตรา 91 หรือมาตรา 92 เปนครั้งที่สามเมื่อพนโทษแลวให
พนักงานเจาหนาที่โดยคําสั่งรัฐมนตรีนําไปควบคุมไว ณ สถานพยาบาลที่รัฐมนตรีประกาศจัดตั้งขึ้น
โดยเฉพาะ และใหทําการบําบัดรักษาจนกวาจะไดรับการรับรองเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ที่
รัฐมนตรี กําหนดวาเปนผูไดรับการบําบัดรักษาครบถวนตามระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษา
และระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลดังกลาวแลว

มาตรา 99 ผูใดหลบหนีไปในระหวางที่ถูกควบคุมไว ณ สถานพยาบาล ตามมาตรา 98
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 100 กรรมการและพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือขาราชการหรือ
พนักงานองคการและหนวยงานของรัฐผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษอันเปน
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือรวมมือสนับสนุนในการกระทําดังกลาวไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา 101* ในกรณีที่มกี ารยึดยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือ
ประเภท 3 ตามมาตรา 49 (2) หรือตามกฎหมายอื่นและไมมีการฟองคดีตอศาล ถาไมมีผูใดมาอางวาเปน
เจาของภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันทีย่ ดึ ใหยาเสพติดใหโทษนั้นตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข
*[มาตรา 101 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530]
มาตรา 101 ทวิ* ในกรณีที่มีการยึดยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือประเภท 5 ตามมาตรา 49 (2)
หรือตามกฎหมายอื่น ไมวาจะมีการฟองคดีตอศาลหรือไมก็ตาม เมื่อไดมีการตรวจพิสูจนชนิดและปริมาณ
แลววาเปนยาเสพติดใหโทษในประเภทดังกลาว โดยบันทึกงานการตรวจพิสูจนไว ใหกระทรวงสาธารณสุข
หรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด
*[มาตรา 101 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2530]
มาตรา 102 บรรดายาเสพติดใหโทษในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 หรือประเภท 5
เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะหรือวัตถุอื่น ซึ่งบุคคลไดใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให
โทษอันเปนความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบเสียทัง้ สิ้น

บทเฉพาะกาล
---------------------มาตรา 103 ในขณะทีย่ ังไมมีประกาศระบุชื่อยาเสพติดใหโทษตามมาตรา 8 (1) แหง
พระราชบัญญัตินี้ ให
(1) เฮโรอีน หรือเกลือของเฮโรอีน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 4 ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พระพุทธศักราช 2465 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2504 เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 1
(2) ยาเสพติดใหโทษที่มีชื่อในบัญชีทายกฎกระทรวง และประกาศ กระทรวง
สาธารณสุข ดังตอไปนี้ เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 2
(ก) ตามบัญชีทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พระพุทธศักราช 2465
(ข) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดรายชื่อยาเสพติดใหโทษเพิ่มเติม ออก
ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พุทธศักราช 2465 ฉบับลงที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2511
ฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2512 ฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ฉบับลงวันที่ 26 เมษายน
พ.ศ. 2514 ฉบับลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2516 และ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2516
(3) อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด (Acetyl chloride) เปน
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 4
(4) กัญชา ตามพระราชบัญญัติกัญชา พุทธศักราช 2477 และพืช กระทอมตามพระราช
บัญญัติพืชกระทอม พุทธศักราช 2486 เปนยาเสพติด ใหโทษในประเภท 5
มาตรา 104 ใหยา ยกเวนตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ ซึ่งใชอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ตามความในพระราชบัญญัตินี้
ใหผูรับอนุญาตผลิต ขาย หรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ดังกลาวในวรรค
หนึ่งตามกฎหมายวาดวยยา ยื่นคําขอรับใบอนุญาตผลิต จําหนาย หรือนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 ตามมาตรา 20 และในกรณีผูผลิต หรือผูนําเขาใหยนื่ คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 3 ตามมาตรา 43 ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนั ที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับและเมื่อไดยนื่ คําขอรับใบอนุญาตและคําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาดังกลาวแลว ใหผูยื่นคําขอดําเนิน
กิจการไปพลางกอนได แตถา ผูอนุญาตมีคําสั่งเปนหนังสือไมออกใบอนุญาตให หรือผูนั้นไมมายืน่ คําขอรับ
ใบอนุญาตผลิต จําหนาย หรือนําเขา และขอขึ้นทะเบียนตํารับยาภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหเปนอัน
หมดสิทธิตามมาตรานี้นับแตวันที่ทราบคําสั่งหรือวันทีพ่ นกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวนั ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแลวแตกรณีและใหนําความในมาตรา 55 มาใช บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 105 ใหผูไดรับใบอนุญาตนํายายกเวนเขาในราชอาณาจักร ตามแบบ ย.ส. 9 ทาย
กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พุทธศักราช 2465 ตามที่ได
แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2479 นํายายกเวนเขาใน
ราชอาณาจักรไดตามใบอนุญาตดังกลาว แตตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 104 ดวย
มาตรา 106 ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหซื้อ มี และจายยาเสพติดใหโทษ หรือใบอนุญาตพิเศษ
ใหซื้อ มี และจายยาเสพติดใหโทษเพิ่มขึ้นกวาจํานวนที่กาํ หนดไวตามความในกฎหมายวาดวยยาเสพติดให
โทษซึ่งใชอยูกอ นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงมียาเสพติดใหโทษไวในครอบครองดําเนินกิจการ
ตอไปได จนกวาใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ และถาประสงคจะดําเนินกิจการตอไปใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุ แตถาผูอนุญาตมีคําสั่งผูอนุญาตมีคําสั่งเปนหนังสือไม
ออกใบอนุญาตให ผูนั้นไมมสี ิทธิดําเนินกิจการนับแตวันที่ทราบคําสั่งเปนตนไป และใหนําความใน
มาตรา 55 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี
อัตราคาธรรมเนียม*
------------------------(1) ใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 2
ฉบับละ 500 บาท
(2) ใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3
ฉบับละ 500 บาท
(3) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ใหโทษในประเภท 2 ฉบับละ 100 บาท
(4) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ใหโทษในประเภท 4 ฉบับละ 100 บาท
(5) ใบอนุญาตผลิตยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 หรือประเภท 4 ฉบับละ 3,000 บาท
(6) ใบอนุญาตนําเขาซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 หรือประเภท 4 ฉบับละ 3,000 บาท

(7) ใบอนุญาตสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 หรือประเภท 4
ฉบับละ 100 บาท
(8) ใบอนุญาตนําหรือสงออกแตละครัง้ ซึ่ง
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ฉบับละ 50 บาท
(9) ใบอนุญาตจําหนายหรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 เกิน
ปริมาณที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 60 ฉบับละ 100 บาท
(10) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติด
ใหโทษในประเภท 3
ฉบับละ 1,000 บาท
(11) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 50 บาท
(12) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ฉบับละ 50 บาท
(13) การอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียน
ตามมาตรา 44
ฉบับละ 500 บาท
(14) การตออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดใหโทษ ครั้งละเทากับคาธรรมเนียม
สําหรับใบอนุญาตหรือใบสําคัญนั้น
*[อัตราคาธรรมเนียมฯ แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2530]
-----------------------------------------------------------หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษที่
ใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชบังคับมานานแลว และมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมกับกาลสมัย สมควรปรับปรุง
กฎหมายดังกลาวเพื่อใหการปราบปรามและควบคุมยาเสพติดใหโทษเปนไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยยาเสพติดใหโทษซึ่งประเทศไทยเปนภาคี
สมาชิกอยู จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
--------------------------พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528
มาตรา 10 ในขณะทีไ่ มมีประกาศใหฝน มูลฝน หรือพันธุฝนเปนยาเสพติดใหโทษประเภทใดตาม
มาตรา 7 และมาตรา 8 (1) ใหฝนหรือมูลฝนตามกฎหมายวาดวยฝนเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 2 และ
พันธุฝน ตามกฎหมายวาดวยฝนเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 5
---------------------------

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 37 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2501 ประกาศยกเลิกการเสพฝนและการจําหนายฝนทัว่ ราชอาณาจักร กฎหมายฝนจึงยังคง
ใชบังคับแตเฉพาะเรื่องฐานความผิด และบทกําหนดโทษเทานั้น ฉะนัน้ จึงเห็นสมควรยกเลิกพระราชบัญญัติ
ฝน พุทธศักราช 2472 และฉบับแกไขเพิม่ เติมทั้งหมด โดยกําหนดใหฝนเปนยาเสพติดใหโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้ นอกจากนี้ ยาเสพติดใหโทษประเภทพืชกระทอมเปนยาเสพติดใหโทษที่มีอันตรายนอย
กวายาเสพติดใหโทษประเภทกัญชา จึงเห็นควรกําหนดบทลงโทษของยาเสพติดใหโทษประเภทพืช
กระทอมใหต่ําลง เพื่อความเหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
[รก.2528/154/31พ/24 ตุลาคม 2528]
--------------------------พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให
โทษ พ.ศ. 2522 มิไดมีคํานิยามวา "เสพ" ใหแตกตางจากคําวา "ติดยาเสพติดใหโทษ" และมิไดมีคํานิยามวา
"บําบัดรักษา" ไวซึ่งทําใหมปี ญหาในทางปฏิบัติ และบทบัญญัติบางประการเกีย่ วกับความหมายและการ
จําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 และการยึดยาเสพติดใหโทษในประเภทตาง ๆ ยังไมเหมาะสมกับ
ทางปฏิบัติในปจจุบัน ตลอดจนยังไมมีบทกําหนดโทษสําหรับผูที่ยุยงสงเสริมหรือกระทําดวยประการ
ใด ๆ อันเปนการชวยเหลือใหความสะดวกในการที่ผูอื่นเสพยาเสพติดใหโทษโดยฝาฝนบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ และไมมีบทกําหนดโทษสําหรับผูที่บําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษเปนปกติธุระโดย
มิไดกระทําในสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัตินี้ สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให
โทษ พ.ศ. 2522 โดยนิยามถอยคําดังกลาวใหชัดเจน และแกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับความหมายและการ
จําหนายยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 และการยึดยาเสพติดใหโทษใหเหมาะสมและตรงกับทางปฏิบัติ
ยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มบทกําหนดโทษสําหรับกรณี เชนวานั้น และสมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมทาย
พระราชบัญญัติ ฯ ดวย
เพื่อใหสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนายยาเสพติดใหโทษ ในประเภท 3 และ
ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4
ไดจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2530/269/49พ/28 ธันวาคม 2530]

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. ๒๕๕๙

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๓) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

“วัตถุ อ อกฤทธิ์ ” หมายความว่ า วั ตถุที่ อ อกฤทธิ์ ต่อ จิต และประสาทที่เ ป็นสิ่ งธรรมชาติ หรื อ
ที่ได้จากสิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
“วัตถุตํารับ” หมายความว่า สิ่งปรุงไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่มีวัตถุออกฤทธิ์รวมอยู่ด้วย ทั้งนี้
รวมทั้งวัตถุออกฤทธิ์ที่มีลักษณะเป็นวัตถุสําเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่งพร้อมที่จะนําไปใช้แก่คนหรือสัตว์ได้
“วัตถุตํารับยกเว้น” หมายความว่า วัตถุตํารับที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ได้รับการยกเว้น
จากมาตรการควบคุมบางประการสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในวัตถุตํารับนั้น
“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมายหรือข้อความใด ๆ ซึ่งแสดงไว้ที่ภาชนะ
หรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์
“เอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์” หมายความว่า กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทําให้ปรากฏความหมาย
ด้วยรูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมายหรือข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งสอดแทรกหรือรวมไว้
กับภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์
“ผลิต” หมายความว่า ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพาะ
หรือปลูกเฉพาะพืชที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ และให้หมายความรวมถึงการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุด้วย
“ขาย” หมายความว่า จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ ส่งมอบหรือมีไว้เพื่อขาย
“นําเข้า” หมายความว่า นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
“ส่งออก” หมายความว่า นําหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
“นําผ่าน” หมายความว่า นําหรือส่งผ่านราชอาณาจักร แต่ไม่รวมถึงการนําหรือส่งวัตถุออกฤทธิ์
ผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้มีการขนถ่ายออกจากอากาศยานที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ
“เสพ” หมายความว่า การรับวัตถุออกฤทธิ์เข้าสู่ร่างกายโดยรู้อยู่ว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ไม่ว่าด้วยวิธีใด
“ติดวัตถุออกฤทธิ์” หมายความว่า เสพวัตถุออกฤทธิ์เป็นประจําติดต่อกันจนตกอยู่ในสภาพที่
จําเป็นต้องพึ่งวัตถุออกฤทธิ์นั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ
“การบําบัดรักษา” หมายความว่า การบําบัดรักษาผู้ติดวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งรวมตลอดถึงการฟื้นฟู
สมรรถภาพและการติดตามผลภายหลังการบําบัดรักษาด้วย
“สถานพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานพักฟื้นหรือสถานที่อื่นใด
ที่ให้การบําบัดรักษาผู้เสพหรือผู้ติดวัตถุออกฤทธิ์ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“สถานที่” หมายความว่า อาคารหรือส่วนของอาคาร และให้หมายความรวมถึงบริเวณของ
อาคารนั้น
“เภสัชกร” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม
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“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริงไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ภาพ
ภาพยนตร์ แสง เสียงหรือเครื่องหมาย และให้หมายความรวมถึงการกระทําใด ๆ ให้ปรากฏด้วยสิ่งนั้น
อันทําให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้
“โฆษณา” หมายความว่ า การเผยแพร่ ห รื อ การสื่ อ ความหมายไม่ ว่ า กระทํ า โดยวิ ธี ใ ด ๆ
ให้ ป ระชาชนเห็ น หรื อ ทราบข้ อ ความเพื่ อ ประโยชน์ ใ นทางการค้ า แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง เอกสารทางวิ ช าการ
หรือตําราที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็น
ผู้รับใบอนุญาต ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดําเนินกิจการเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ด้วย
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา นอกจากการอนุญาตใน (๒)
(๒) ผู้ว่ า ราชการจัง หวั ด ในจัง หวัด อื่ น นอกจากกรุ ง เทพมหานคร หรื อ ผู้ ซึ่ งได้ รั บ มอบหมาย
จากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น เฉพาะสําหรับการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓
หรือประเภท ๔ การสั่งพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว ในจังหวัดที่อยู่ในเขตอํานาจ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ม่ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
และให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานการรับ การจ่าย การเก็บรักษาและวิธีการปฏิบัติ
อย่างอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ต่อคณะกรรมการทุกหกเดือนของปีปฏิทิน
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้
ยกเว้นค่าธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดในเรื่อง
ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

(๑) ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ว่าวัตถุออกฤทธิ์อยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(ก) ประเภท ๑ วัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ และอาจก่อให้เกิดการนําไปใช้
หรือมีแนวโน้มในการนําไปใช้ในทางที่ผิดสูง
(ข) ประเภท ๒ วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ที่ ใ ช้ ใ นทางการแพทย์ และอาจก่ อ ให้ เ กิ ด การนํ า ไปใช้
หรือมีแนวโน้มในการนําไปใช้ในทางที่ผิดสูง
(ค) ประเภท ๓ วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ที่ ใ ช้ ใ นทางการแพทย์ และอาจก่ อ ให้ เ กิ ด การนํ า ไปใช้
หรือมีแนวโน้มในการนําไปใช้ในทางที่ผิด
(ง) ประเภท ๔ วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ที่ ใ ช้ ใ นทางการแพทย์ และอาจก่ อ ให้ เ กิ ด การนํ า ไปใช้
หรือมีแนวโน้มในการนําไปใช้ในทางที่ผิดน้อยกว่าประเภท ๓
(๒) กําหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ ส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่น
ของวัตถุออกฤทธิ์ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ตาม (๑)
(๓) เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตาม (๑)
(๔) ระบุ ชื่ อ และประเภทวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ที่ ห้ า มผลิ ต ขาย นํ า เข้ า ส่ ง ออก นํ า ผ่ า นหรื อ มี ไ ว้
ในครอบครอง
(๕) ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ซึ่งอนุญาตให้ผลิตเพื่อส่งออกและส่งออกได้
(๖) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคําเตือนหรือข้อควรระวัง และข้อความของคําเตือน
หรือข้อควรระวังให้ผู้ใช้ระมัดระวังตามความจําเป็นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
(๗) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องแจ้งกําหนดการสิ้นอายุไว้ในฉลาก
(๘) เพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับ ระบุวัตถุตํารับให้เป็นวัตถุตํารับยกเว้น และเพิกถอนวัตถุตํารับ
ยกเว้น
(๙) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาต
ให้ผลิต ขาย นําเข้าหรือมีไว้ในครอบครอง
(๑๐) กําหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมีไว้ในครอบครองได้ตามมาตรา ๙๐
(๑๑) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ประเทศหนึ่งประเทศใดห้ามนําเข้าตามมาตรา ๑๑๑
(๑๒) กําหนดสถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์ที่นําเข้า ส่งออก
หรือนําผ่าน
(๑๓) ระบุหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๑ (๒) มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๙ (๓)
และมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง
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(๑๔) กําหนดสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๕) กําหนดระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาล
หมวด ๑
คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสุขภาพจิต
อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายกแพทยสภา นายกสภาเภสัชกรรม
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์เกี่ยวกับ
วัตถุออกฤทธิ์ เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะมี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย บกพร่ อ งหรื อ ไม่ สุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอื่น
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เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทน
และให้ผู้นั้นอยู่ในตําแหน่งตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คําแนะนําต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๗
(๒) ให้ความเห็นชอบต่อผู้อนุญาตในการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ
(๓) ให้ความเห็นชอบต่อผู้อนุญาตในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต
(๔) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ให้ความเห็นหรือคําแนะนําต่อผู้อนุญาตในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ เ ป็ น อํ า นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา ศึกษาหรือวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และให้นําความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับแก่การประชุม
ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๒
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์
มาตรา ๑๔ ห้ามผู้ใดผลิต ขาย นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ เว้นแต่
ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
การผลิต นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง ให้สันนิษฐานว่าผลิต นําเข้าหรือส่งออกเพื่อขาย
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มาตรา ๑๕ ห้ามผู้ใดผลิต นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ เว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
(๒) เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ หรือ
(๓) เป็นการผลิตเพื่อส่งออกและส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ บางชนิดที่รัฐมนตรี
ประกาศระบุชื่อตามมาตรา ๗ (๕)
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
การพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขออนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์
หรือประเมินเอกสารทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
การผลิต นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง ให้สันนิษฐานว่าผลิต นําเข้าหรือส่งออกเพื่อขาย
มาตรา ๑๖ ห้ามผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ ผู้อนุญาตอาจอนุญาตให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ
ที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔
ในปริมาณเท่าที่จําเป็นต้องใช้ประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะนั้นได้
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๕ ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) การนําวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไม่เกิน
ปริมาณที่จําเป็นต้องใช้รักษาเฉพาะตัวภายในสามสิบวัน โดยมีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือ
(๒) การนําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ในปริมาณเท่าที่จําเป็นต้องใช้ประจํา
ในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร
มาตรา ๑๙ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ได้ เมื่อปรากฏว่า
ผู้ขออนุญาตเป็น
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(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่บําบัดรักษาหรือป้องกันโรค และสภากาชาดไทย
(๒) หน่วยงานของรัฐที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๑)
(๓) ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าตามมาตรา ๑๕ (๒) หรือ
(๔) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
แล้วแต่กรณี และ
(ก) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(ข) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกสําหรับความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
การใช้ ส ารระเหย กฎหมายว่ า ด้ ว ยมาตรการในการปราบปรามผู้ ก ระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด
และกฎหมายว่าด้วยยา
(ค) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
(ง) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(จ) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ในการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตจะต้องคํานึงถึงความจําเป็นของผู้ขออนุญาต
ในการมีไว้เพื่อขาย และจะกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๒๐ ห้ามผู้ใดผลิต ขาย นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔
หรือนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
การผลิต นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ หรือนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ทุกประเภท คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง ให้สันนิษฐานว่าผลิต นําเข้า ส่งออก
หรือนําผ่านเพื่อขาย
มาตรา ๒๑ บทบัญญัติมาตรา ๒๐ ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) การผลิตซึ่งกระทําโดยการปรุง การแบ่งบรรจุหรือการรวมบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓
หรือประเภท ๔ ของเภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการขายตามมาตรา ๕๑ เฉพาะตามใบสั่งยาของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสําหรับคนไข้เฉพาะราย หรือของผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งสําหรับสัตว์เฉพาะราย
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(๒) การผลิต ขาย นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ โดยกระทรวง
ทบวง กรม และสภากาชาดไทย หรือหน่วยงานของรัฐตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๓) การขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ซึ่งขายเฉพาะสําหรับ
คนไข้ที่ตนให้การรักษาพยาบาล หรือในสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ของ
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งซึ่งขายเฉพาะสําหรับสัตว์ที่ตนทําการบําบัดหรือป้องกันโรค
(๔) การนําวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
ไม่เกินปริมาณที่จําเป็นต้องใช้รักษาเฉพาะตัวภายในสามสิบวัน โดยมีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือ
(๕) การนําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ในปริมาณเท่าที่
จําเป็นต้องใช้ประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
ระหว่างประเทศ ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร
มาตรา ๒๒ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิต ขายหรือนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓
หรือประเภท ๔ ได้เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาต
(๑) ได้รับใบอนุญาตผลิต ขายหรือนําเข้าซึ่งยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา แล้วแต่กรณี และ
(๒) มีเภสัชกรอยู่ประจําตลอดเวลาที่เปิดทําการ
ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ได้ เมื่อปรากฏว่า
ผู้ขออนุญาตได้รับใบอนุญาตผลิต ขายหรือนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ขายวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวที่ตนผลิตหรือนําเข้าได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตขายอีก
มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๘๘
และมาตรา ๑๐๐ ให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตด้วย
ให้ถือว่าการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตที่ได้รับการคุ้มกันตามวรรคหนึ่ง
เป็นการกระทําของผู้รับอนุญาตด้วย เว้นแต่ผู้รับอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการสุดวิสัย
ที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้
มาตรา ๒๔ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๘ (๑) และมาตรา ๘๘
ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
ต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่ง
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
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ผู้รับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไม่เกินสามสิบวัน จะยื่นคําขอผ่อนผันพร้อมแสดงเหตุผล
การขอผ่อนผันการต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ แต่การยื่นขอผ่อนผันนี้ไม่เป็นเหตุให้พ้นความรับผิดสําหรับ
การประกอบกิจการในระหว่างใบอนุญาตสิ้นอายุ ซึ่งได้กระทําไปก่อนขอต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ในกรณีผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขออนุญาต
หรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของ
ผู้อนุญาตแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ให้ รั ฐ มนตรี วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ อุ ท ธรณ์
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ในกรณีมีการอุทธรณ์การขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์
รัฐมนตรีจะสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนเมื่อมีคําขอของผู้อุทธรณ์ก็ได้
มาตรา ๒๖ ให้ผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติการตามกฎหมาย
ว่าด้วยยาอีก
หมวด ๓
หน้าที่ของผู้รับอนุญาต
มาตรา ๒๗ ห้ามผู้รับอนุญาตผู้ใด ผลิต ขาย นําเข้าหรือเก็บไว้ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท
นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
มาตรา ๒๘ ผู้อนุญาตอาจออกใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓
หรือประเภท ๔ นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การขายส่งตรงแก่ผู้รับอนุญาตอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
(๒) การขายในบริเวณสถานที่ที่มีการประชุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๙ ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ จะขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ได้
โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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(๑) ขายเฉพาะสําหรับคนไข้ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ให้การรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐ
หรือขายเฉพาะสําหรับใช้กับสัตว์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งทําการบําบัดหรือป้องกันโรค
ณ สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และ
(๒) ขายเฉพาะวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ที่ผู้อนุญาตได้อนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้า
ความใน (๑) ไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๙ (๒) และ (๓) แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
การขายที่เลขาธิการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๐ ผู้รับอนุญาตผลิต นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ตามมาตรา ๑๕
ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ตามมาตรา ๑๙ (๓) และผู้รับอนุญาตผลิต ขาย นําเข้า
หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ตามมาตรา ๒๐ ต้องจัดให้มีเภสัชกรอยู่ประจํา
ควบคุมกิจการตามเวลาที่เปิดทําการซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต
ในระหว่างที่เภสัชกรมิได้อยู่ประจําควบคุมกิจการ ห้ามผู้รับอนุญาตดําเนินการผลิตหรือขายวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔
ในกรณีที่เภสัชกรพ้นจากหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ให้ผู้รับอนุญาต
จัดให้มีเภสัชกรอื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนได้เป็นระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบวันโดยแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต
และให้ถือว่าเภสัชกรผู้ทําหน้าที่แทนมีหน้าที่เหมือนผู้ที่ตนแทน
ในกรณี ที่ ผู้ รั บ อนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ประสงค์ จ ะเปลี่ ย นตั ว เภสั ช กรให้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ ผู้ อ นุ ญ าต
และจะเปลี่ยนตัวได้เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
มาตรา ๓๑ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นก่อนนําออกจากสถานที่ผลิตโดยต้องมีการวิเคราะห์
ทุกครั้งและมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสิบปีนับแต่วันวิเคราะห์
(๒) จัดให้มีฉลากสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิต หรือจัดให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์
สําหรับวัตถุตํารับที่ผลิ ต ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการและเงื่อนไขที่ คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น
(๔) จัดให้มีการทําบัญชีเกี่ยวกับการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) ดําเนินการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตยาตามกฎหมาย
ว่าด้วยยา
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มาตรา ๓๒ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตวัตถุออกฤทธิ์ กับป้ายแสดงชื่อและเวลาทําการของ
เภสัชกรไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร ณ สถานที่ผลิต ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความ
ที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) จัดให้มีการวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นก่อนนําออกจากสถานที่ผลิตโดยต้องมีการวิเคราะห์
ทุกครั้งและมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสิบปีนับแต่วันวิเคราะห์
(๓) จัดให้มีฉลากสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิต หรือจัดให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์
ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับไว้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น
(๕) จัดให้มีการทําบัญชีเกี่ยวกับการผลิตและการขายวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๖) ดําเนินการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตยาตามกฎหมาย
ว่าด้วยยา
มาตรา ๓๓ ให้ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ผู้รับอนุญาตผลิต
หรือนําเข้าจัดไว้
(๒) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น
(๓) จัดให้มีการทําบัญชีเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๔ ให้ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ กับป้ายแสดงชื่อและเวลาทําการของ
เภสัชกรไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร ณ สถานที่ขาย ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความ
ที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ผู้รับอนุญาตผลิต
หรือนําเข้าจัดไว้
(๓) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น
(๔) จัดให้มีการทําบัญชีเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๓๕ ให้ผู้รับอนุญาตนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตซึ่งแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ที่นําเข้า
(๒) จัดให้มีฉลากสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่นําเข้า หรือจัดให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์
สําหรับวัตถุตํารับที่นําเข้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น
(๔) จัดให้มีการทําบัญชีเกี่ยวกับการนําเข้าวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๖ ให้ผู้รับอนุญาตนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่นําเข้าวัตถุออกฤทธิ์ กับป้ายแสดงชื่อและเวลาทําการของ
เภสัชกรไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร ณ สถานที่นําเข้า ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความ
ที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตซึ่งแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ที่นําเข้า
(๓) จัดให้มีฉลากสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่นําเข้า หรือจัดให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์
ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับไว้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น
(๕) จัดให้มีการทําบัญชีเกี่ยวกับการนําเข้าและการขายวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๗ ให้ผู้รับอนุญาตส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ผู้รับอนุญาตผลิต
หรือนําเข้าจัดไว้
(๒) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น
(๓) จัดให้มีการทําบัญชีเกี่ยวกับการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๘ ให้ผู้รับอนุญาตส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
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(๑) จัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ กับป้ายแสดงชื่อและเวลาทําการของ
เภสัชกรไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร ณ สถานที่ส่งออก ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความ
ที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ผู้รับอนุญาตผลิต
หรือนําเข้าจัดไว้
(๓) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น
(๔) จัดให้มีการทําบัญชีเกี่ยวกับการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๙ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕
มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตผลิต นําเข้าหรือส่งออกเพื่อการศึกษาวิจัย
หรือกรณีอื่นตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามที่เลขาธิการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๐ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายหรื อ ถู ก ทํ า ลายในสาระสํ า คั ญ ให้ ผู้ รั บ อนุ ญ าต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลาย
ดังกล่าว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๑ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตของตนไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
มาตรา ๔๒ ห้ามผู้รับอนุญาตย้าย เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ผลิต สถานที่ขาย สถานที่นําเข้า
หรือสถานที่เก็บซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๓ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๔๒ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ตามรายการ
ในใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๘๘
ให้ผู้รับอนุญาตยื่นคําขอต่อผู้อนุญาตเพื่อแก้ไขรายการในใบอนุญาตดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เลขาธิการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๔๔ ผู้รับอนุญาตผู้ใดจะเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แจ้ง
การเลิกกิจการเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่เลิกกิจการ
ตามที่แจ้งไว้นั้น
ผู้รั บ อนุ ญ าตที่ เลิ ก กิจ การโดยมิ ได้ ป ฏิบั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง ต้อ งแจ้ งการเลิ ก กิจ การเป็น หนัง สื อ
ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลิกกิจการ และให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่เลิกกิจการ
มาตรา ๔๕ ให้ผู้รับอนุญาตซึ่งได้แจ้งการเลิกกิจการ ไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้อนุญาต
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ทําลายหรือขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔
ของตนที่เหลืออยู่ในส่วนที่เกินกว่าที่กฎหมายให้มีไว้ในครอบครอง ในกรณีที่ขายให้ขายแก่ผู้รับอนุญาตอื่น
ตามประเภทนั้น หรือแก่ผู้ซึ่งผู้อนุญาตเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันเลิกกิจการ วันที่ใบอนุญาต
สิ้น อายุ ห รื อ วั น ที่ ผู้ อ นุ ญ าตไม่ อ นุ ญ าตให้ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต แล้ ว แต่ก รณี เว้ น แต่ ผู้ อ นุ ญ าตจะผ่ อ นผั น
ขยายระยะเวลาต่อไปอีกแต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้วัตถุออกฤทธิ์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของกระทรวง
สาธารณสุข และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้
ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
มาตรา ๔๖ ถ้าผู้รับอนุญาตตาย และทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอมจากทายาทแสดง
ความจํานงต่อผู้อนุญาตเพื่อขอประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนั้นต่อไปภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับ
อนุญาตตาย เมื่อผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๙ (๔) หรือมาตรา ๒๒
แล้วแต่กรณี ให้ผู้แสดงความจํานงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ และให้ถือว่า
ผู้แสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย
การแสดงความจํานงและการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ไม่มีการแสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้ทายาทผู้ครอบครอง
วัตถุออกฤทธิ์นั้นมีหน้าที่ดําเนินการตามมาตรา ๔๕ ต่อไป
มาตรา ๔๗ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๘๘
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
ซึ่งมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ไว้ในครอบครองในปริมาณไม่เกินที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตามมาตรา ๙๐ รวมทั้งกระทรวง ทบวง กรม และสภากาชาดไทยหรือหน่วยงานของรัฐตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด ที่ไ ด้ดําเนิน กิจการเกี่ย วกับการผลิต การขาย การนํ าเข้ า การส่งออก การนํา ผ่า น
หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ที่มิใช่วัตถุตํารับยกเว้น ต้องเสนอรายงานเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการดังกล่าวต่อเลขาธิการ

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

รายงานตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามแบบและระยะเวลาที่ เ ลขาธิ ก ารกํ า หนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๔
หน้าที่ของเภสัชกร
มาตรา ๔๘ ให้ เ ภสั ช กรผู้ มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม การผลิ ต วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ใ นประเภท ๒ ปฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ควบคุมให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๓๑ (๒)
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น
(๔) ควบคุมการทําบัญชีเกี่ยวกับการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ
มาตรา ๔๙ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ควบคุมให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๓๒ (๓)
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น
(๔) ควบคุมการทําบัญชีเกี่ยวกับการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ
มาตรา ๕๐ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๓๓ (๑)
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น
(๔) ควบคุมการทําบัญชีเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

มาตรา ๕๑ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๓๔ (๒)
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น
(๔) ควบคุมการปรุงหรือการแบ่งบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพ
ตาม (๕)
(๕) ดูแลให้มีฉลากสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่ปรุงหรือแบ่งบรรจุตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๖) ควบคุมการส่งมอบวัตถุออกฤทธิ์ให้ถูกต้องตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพตาม (๕)
(๗) ควบคุมการทําบัญชีเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๘) ควบคุมมิให้มีการขายวัตถุออกฤทธิ์แก่ผู้ซึ่งไม่มีใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพตาม (๕)
หรือแก่ผู้ซ่งึ ไม่ได้รับใบอนุญาตผลิต ขายหรือนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
(๙) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ
มาตรา ๕๒ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมการนําเข้าวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๓๕ (๒)
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น
(๔) ควบคุมการทําบัญชีเกี่ยวกับการนําเข้าวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ
มาตรา ๕๓ ให้ เ ภสั ช กรผู้ มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม การนํ า เข้ า ซึ่ ง วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ใ นประเภท ๓
หรือประเภท ๔ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมการนําเข้าวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๓๖ (๓)
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

(๔) ควบคุมการทําบัญชีเกี่ยวกับการนําเข้าวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ
มาตรา ๕๔ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๓๗ (๑)
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น
(๔) ควบคุมการทําบัญชีเกี่ยวกับการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ
มาตรา ๕๕ ให้ เ ภสั ช กรผู้ มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม การส่ ง ออกซึ่ ง วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ใ นประเภท ๓
หรือประเภท ๔ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๓๘ (๒)
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น
(๔) ควบคุมการทําบัญชีเกี่ยวกับการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมกิจการไม่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมกิจการนั้นแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พ้นหน้าที่
หมวด ๕
วัตถุออกฤทธิท์ ี่ห้ามผลิต ขาย นําเข้าหรือส่งออก
มาตรา ๕๗ ห้ามผู้ใดผลิต ขาย นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุออกฤทธิ์ปลอม
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน
(๓) วัตถุออกฤทธิ์เสื่อมคุณภาพ

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

(๔) วัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้
(๕) วัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับ
มาตรา ๕๘ วัตถุออกฤทธิ์หรือสิ่งต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ปลอม
(๑) สิ่งที่ทําเทียมวัตถุออกฤทธิ์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ที่แสดงชื่อว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์อ่ืนหรือแสดงเดือนปีที่วัตถุออกฤทธิ์สิ้นอายุ
ซึ่งไม่ใช่ความจริง
(๓) วัตถุออกฤทธิ์ที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตซึ่งไม่ใช่ความจริง
(๔) วัตถุออกฤทธิ์หรือสิ่งที่แสดงว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๗ (๑) หรือตามตํารับของวัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งไม่ใช่ความจริง
(๕) วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานถึงขนาดสารออกฤทธิ์ขาดหรือ เกินกว่า
ร้อยละสิบของปริมาณที่กําหนดไว้ไปจากเกณฑ์ต่ําสุดหรือสูงสุด ตามที่กําหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๗ (๒) หรือตามตํารับของวัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไว้
มาตรา ๕๙ วัตถุออกฤทธิ์ต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน
(๑) วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยมีสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินจากเกณฑ์
ต่ําสุดหรือสูงสุด ตามที่กําหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗ (๒) หรือตามตํารับของวัตถุตํารับ
ที่ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ไม่ถึงขนาดที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๘ (๕)
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นซึ่งมีความสําคัญต่อคุณภาพของ
วัตถุออกฤทธิ์ผิดไปจากเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗ (๒) หรือตามตํารับของ
วัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไว้
มาตรา ๖๐ วัตถุออกฤทธิ์ต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์เสื่อมคุณภาพ
(๑) วัตถุออกฤทธิ์ที่สิ้นอายุตามที่แสดงไว้ในฉลากซึ่งขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับไว้
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ที่แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุออกฤทธิ์ปลอมตามมาตรา ๕๘ (๕)
หรือวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานตามมาตรา ๕๙
มาตรา ๖๑ ห้ามผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปหรือขายวัตถุออกฤทธิ์และยา
รวมกันหลายขนาน โดยจัดเป็นชุดไว้ล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ทางการค้า
หมวด ๖
การขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ
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มาตรา ๖๒ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔
จะผลิตหรือนําเข้าซึ่งวัตถุตํารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว ต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับนั้นต่อผู้อนุญาตก่อน
และเมื่อได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับแล้วจึงจะผลิตหรือนําเข้าซึ่งวัตถุตํารับนั้นได้
การขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับ อนุญาตผลิตหรือ นํ าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓
หรือประเภท ๔ ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้าตัวอย่างของวัตถุตํารับที่จะขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้าตัวอย่างของวัตถุตํารับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
การพิ จ ารณาออกใบสํ า คั ญ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ ข อขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ ตํ า รั บ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์หรือประเมินเอกสารทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๓ การขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับตามมาตรา ๖๒ ต้องแจ้งรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อวัตถุตํารับ
(๒) ชื่อและปริมาณของวัตถุต่าง ๆ อันเป็นส่วนประกอบของวัตถุตํารับ
(๓) ขนาดบรรจุ
(๔) วิธีวิเคราะห์มาตรฐานของส่วนประกอบของวัตถุตํารับ
(๕) ฉลาก
(๖) เอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์
(๗) ชื่อผู้ผลิตและประเทศที่สถานที่ผลิตตั้งอยู่
(๘) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับฉลากหรือเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๔ การแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ต้องได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากผู้อนุญาต
การขอแก้ไขรายการและการอนุญาตแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจไม่รับขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ
ในกรณีดังต่อไปนี้
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(๑) การขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๖๓ หรือตามกฎกระทรวงที่อ อก
ตามมาตรา ๖๒
(๒) วัตถุตํารับที่ขอขึ้นทะเบียนไม่เป็นที่เชื่อถือในสรรพคุณหรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้
(๓) วัตถุตํารับที่ขอขึ้นทะเบียนใช้ชื่อในทํานองโอ้อวด ไม่สุภาพหรืออาจทําให้เข้าใจผิดจากความจริง
(๔) วัตถุตํารับที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ปลอมตามมาตรา ๕๘ หรือเป็นวัตถุตํารับ
ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนตามมาตรา ๖๘
คําสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับของผู้อนุญาตให้เป็นที่สุด
มาตรา ๖๖ บทบัญญัติมาตรา ๖๕ ให้ใช้บังคับแก่การแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๖๗ ใบสํ า คั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ ตํ า รั บ ให้ มี อ ายุ ห้ า ปี นั บ แต่ วั น ที่ อ อกใบสํ า คั ญ
ถ้าผู้รับใบสําคัญประสงค์จะขอต่ออายุใบสําคัญ จะต้องยื่นคําขอก่อนใบสําคัญสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอแล้ว
จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าจะได้มีคําสั่งไม่ต่ออายุใบสําคัญนั้น
การขอต่ออายุและการต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ขอต่ออายุใบสําคัญไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบสําคัญ ให้นําความในมาตรา ๒๕
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๘ เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าวัตถุตํารับใดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วนั้น ต่อมาปรากฏว่า
ไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ หรือเป็นวัตถุออกฤทธิ์ปลอม หรือใช้ชื่อผิด
ไปจากที่ขึ้นทะเบียนไว้ ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนทะเบียน
วัตถุตํารับนั้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คําสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ
ให้ผู้รับอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับต่อผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกล่าว
การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับและการออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
วัตถุตํารับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๗
การโฆษณา
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มาตรา ๗๐ ห้ามผู้ใดโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ เว้นแต่
(๑) เป็นฉลากหรือเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ หรือ
(๒) เป็นการโฆษณาซึ่งกระทําโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
การโฆษณาตาม (๒) ในกรณีที่เป็นเอกสาร ภาพ ภาพยนตร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกเสียง
หรือภาพ ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะใช้โฆษณาได้
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๐ วรรคสอง หรือมีการใช้
ข้อความโฆษณาซึ่งไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(๓) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
(๔) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น
ในการออกคําสั่งตาม (๔) ให้ผู้อนุญาตกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาโดยคํานึงถึงประโยชน์
ของประชาชนกับความสุจริตในการกระทําของผู้ทําการโฆษณา
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ผู้ได้รับคําสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๗๑ ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งดังกล่าว
ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้
มาตรา ๗๓ การอุทธรณ์ตามมาตรา ๗๒ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่
ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบคําสั่งของผู้อนุญาต
หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
การอุทธรณ์คําสั่งตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผู้อนุญาต เว้นแต่คณะกรรมการ
จะสั่งเป็นอย่างอื่นเป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หมวด ๘
พนักงานเจ้าหน้าที่
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มาตรา ๗๔ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้ าไปในสถานที่ ทําการของผู้รั บอนุญ าตนํา เข้าหรื อ ส่ งออก สถานที่ผ ลิต สถานที่ข าย
สถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์หรือสถานที่ที่ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในเวลาทําการของสถานที่นั้น
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจค้นเมื่อมีเหตุเชื่อได้ตามสมควรว่ามีทรัพย์สิน
ซึ่ ง มี ไ ว้ เ ป็ น ความผิ ด หรื อ ได้ ม าโดยการกระทํ า ความผิ ด หรื อ ได้ ใ ช้ ห รื อ จะใช้ ใ นการกระทํ า ความผิ ด
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้า
กว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ทําลายหรือทําให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(๓) ค้นบุคคลหรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีวัตถุออกฤทธิ์ซุกซ่อนอยู่โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
(๔) ยึด หรื อ อายั ด วัต ถุ อ อกฤทธิ์ ที่ มีไ ว้ โ ดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย หรื อ ทรั พ ย์ สิน อื่ น ใดที่ ไ ด้ ใ ช้
หรือจะใช้ในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดและแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้น รายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นต่อ ผู้บังคับบัญชา
และผู้อนุมัติตามวรรคสาม บันทึกเหตุอันควรเชื่อตามสมควร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงเอกสาร
เพื่อแสดงตนและเอกสารที่แสดงอํานาจในการตรวจค้น รวมทั้งเหตุอันควรเชื่อที่ทําให้สามารถเข้าค้นได้
เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถาน สถานที่ค้น เว้นแต่ไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ค้นส่งมอบสําเนาเอกสารและหนังสือนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวทันทีที่กระทําได้ และหากเป็น
การเข้าค้นในเวลากลางคืนพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่
ระดับชํานาญการขึ้นไป หรือข้าราชการตํารวจตําแหน่งตั้งแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าซึ่งมียศตั้งแต่พันตํารวจโท
ขึ้นไป
พนักงานเจ้าหน้าที่ตําแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอํานาจหน้าที่ตามที่ได้กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทั้งหมด
หรือแต่บางส่วน หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนดําเนินการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ โดยมีเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายนั้น
มาตรา ๗๕ ในการปฏิ บั ติ ก ารของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามมาตรา ๗๔ (๑) และ (๒)
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจนําวัตถุออกฤทธิ์จากสถานที่นั้นในปริมาณพอสมควรไปเพื่อเป็นตัวอย่าง
ในการตรวจสอบหรื อ วิ เ คราะห์ และหากปรากฏว่ า วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ใ ดเป็ น วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย
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หรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ให้ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุออกฤทธิ์ที่นําไป
ตรวจสอบหรือวิเคราะห์นั้นให้ประชาชนทราบตามวิธีการที่เห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ
เพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้วัตถุออกฤทธิ์ ในกรณีที่ปรากฏต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่อันเชื่อได้ว่าวัตถุออกฤทธิ์ใดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวไว้ หรือสั่งให้ผู้รับอนุญาตงดผลิต ขาย นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
จัดเก็บวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวกลับคืนมาภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด และอาจสั่งทําลาย
วัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวเสียได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัว
ต่อผู้รับอนุญาตหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๗๗ ในการปฏิ บั ติ ก ารของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕
และมาตรา ๗๙ วรรคสาม ให้ผู้รับอนุญาตและบุคคลที่เกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๗๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๙
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๗๙ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้โดยมีกําหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ในกรณีมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่า
ได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้อนุญาตจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้รอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔
แล้วแต่กรณี ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยา ให้ผู้อนุญาตสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ของผู้รับอนุญาตด้วย แล้วแต่กรณี
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่อายัดวัตถุออกฤทธิ์ที่เหลือของผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตไว้ ณ สถานที่ทําการ
ของผู้รับอนุญาต
ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกไม่ได้
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มาตรา ๘๐ ผู้รับอนุญาตผู้ใดขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา ๑๙ (๔) หรือ มาตรา ๒๒ (๑)
หรื อ ไม่ จั ด ให้ มี เ ภสั ช กรอยู่ ป ระจํ า ควบคุ ม กิ จ การตลอดเวลาที่ เ ปิ ด ทํ า การตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง
ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นสองปีนับแต่วันที่ถูกสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๘๑ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับอนุญาตทราบ ในกรณีไม่พบตัวผู้รับอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ปิดคําสั่งไว้
ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับอนุญาตได้ทราบคําสั่งนั้นแล้ว
ตั้งแต่วันที่รับหรือปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี
คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะโฆษณาในหนังสือพิมพ์
หรือโดยวิธีอื่นอีกด้วยก็ได้
มาตรา ๘๒ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งยกเลิกคําสั่งพักใช้
ใบอนุ ญ าตก่ อ นกํ า หนดเวลาได้ เมื่ อ เป็ น ที่ พ อใจว่ า ผู้ รั บ อนุ ญ าตซึ่ ง ถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตได้ ป ฏิ บั ติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
มาตรา ๘๓ ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่ง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้ยกอุทธรณ์ ยกเลิกคําสั่งพักใช้
ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือแก้ไขคําสั่งของผู้อนุญาตในทางที่เป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ได้
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต
มาตรา ๘๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้องทําลายหรือขายวัตถุออกฤทธิ์ของตนที่เหลืออยู่
ในส่วนที่เกินกว่าที่กฎหมายให้มีไว้ในครอบครอง ในกรณีที่ขายให้ขายแก่ผู้รับอนุญาตอื่นหรือแก่ผู้ซึ่ง
ผู้อนุญาตเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ได้ทราบ
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี เว้นแต่ผู้อนุญาตจะผ่อนผันขยายระยะเวลาต่อไปอีกแต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน
ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้วัตถุออกฤทธิ์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของ
กระทรวงสาธารณสุข และให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ ผู้ ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุ ข มอบหมายทํ า ลาย
หรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
หมวด ๑๐
มาตรการควบคุมพิเศษ
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มาตรา ๘๕ ให้ถือว่าวัตถุตํารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่งประเภทใดปรุงผสมอยู่เป็น
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภทนั้นด้วย
มาตรา ๘๖ ในกรณี ที่ วั ต ถุ ตํ า รั บ มี วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ อั น ระบุ อ ยู่ ใ นประเภทต่ า งกั น มากกว่ า
หนึ่งประเภทผสมอยู่ ให้ถือว่าวัตถุตํารับนั้นเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่มีการควบคุมเข้มงวดที่สุดในบรรดา
วัตถุออกฤทธิ์ที่ผสมอยู่นั้น
มาตรา ๘๗ รัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดให้วัตถุตํารับใดซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นวัตถุตํารับ
ยกเว้นได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๑) มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
ปรุงผสมอยู่
(๒) มีลักษณะที่ไม่อาจก่อให้เกิดการใช้ที่ผิดทาง
(๓) ไม่สามารถจะแยกสกัดเอาวัตถุออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในวัตถุตํารับนั้นกลับมาใช้ในปริมาณที่จะทําให้
เกิดการใช้ที่ผิดทาง และ
(๔) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางด้านสุขภาพและสังคมได้
วัตถุตํารับยกเว้นที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีอาจประกาศเพิกถอนได้เมื่อปรากฏว่าวัตถุตํารับนั้น
ไม่ตรงลักษณะที่กําหนดไว้
มาตรา ๘๘ ห้ า มผู้ ใ ดมี ไ ว้ ใ นครอบครองหรื อ ใช้ ป ระโยชน์ ซึ่ ง วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ทุ ก ประเภท
เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
การมีวัตถุออกฤทธิ์ชื่อและประเภทใดไว้ในครอบครองซึ่งคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อขาย
มาตรา ๘๙ บทบัญญัติมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) การมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทสําหรับกิจการของ
ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย นําเข้า ส่งออกหรือนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภทนั้น ๆ
(๒) การมีไว้ในครอบครองของบุคคลในปริมาณพอสมควรเพื่อการเสพ การรับเข้าร่างกาย
หรือการใช้ด้วยวิธีอื่นใดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามคําสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ บําบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของบุคคลหรือสัตว์นั้น

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

(๓) การมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ตามหน้าที่ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔
ของกระทรวง ทบวง กรม และสภากาชาดไทย หรือหน่วยงานของรัฐตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๔) การมี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่ ง วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ใ นประเภท ๒ ประเภท ๓ หรื อ ประเภท ๔
ในปริมาณเท่าที่จําเป็นต้องใช้ประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใช้ใน
การขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร
มาตรา ๙๐ ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีจะประกาศกําหนดวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓
หรือประเภท ๔ ที่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมีไว้ในครอบครองในปริมาณที่รัฐมนตรีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
โดยไม่ต้องขออนุญาตก็ได้
มาตรา ๙๑ ห้ามผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑
มาตรา ๙๒ ห้ามผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ เว้นแต่เป็นการเสพตามคําสั่งของ
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้นั้น
มาตรา ๙๓ ห้ า มผู้ ใ ดจู ง ใจ ชั ก นํ า ยุ ย งส่ ง เสริ ม ใช้ อุ บ ายหลอกลวง ขู่ เ ข็ ญ ใช้ อํ า นาจ
ครอบงําผิดคลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อื่นเสพวัตถุออกฤทธิ์
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมอาจแนะนําหรือสั่งให้ผู้อื่นเสพวัตถุ
ออกฤทธิ์เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้นั้นได้
มาตรา ๙๔ ในกรณี จํ า เป็ น และมี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ า มี บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลใด
เสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในเคหสถาน
สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
มีอํานาจตรวจหรือทดสอบ หรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมีวัตถุออกฤทธิ์
ดังกล่าวอยู่ในร่างกายหรือไม่
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตําแหน่งใด ระดับใด
หรือชั้นยศใด จะมีอํานาจหน้าที่ตามที่ได้กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะต้องได้รับ
อนุมัติจากบุคคลใดก่อนดําเนินการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
โดยมีเอกสารที่ได้รับมอบหมายประจําตัวพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
มอบหมายนั้น
วิ ธี ก ารตรวจหรื อ การทดสอบตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ในประกาศดังกล่าวอย่างน้อ ยต้องมี
มาตรการเกี่ยวกับการแสดงความบริสุทธิ์ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติหน้าที่ และมาตรการเกี่ยวกับการห้ามเปิดเผยผลการตรวจหรือทดสอบแก่ผู้ที่ไม่มีหน้าที่
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เกี่ยวข้องในกรณีที่ปรากฏผลในเบื้องต้นเป็นที่สงสัยว่ามีวัตถุออกฤทธิ์อยู่ในร่างกายจนกว่าจะได้มีการตรวจ
ยืนยันผลเป็นที่แน่นอนแล้ว
มาตรา ๙๕ ผู้ รั บ อนุ ญ าตผลิ ต ขาย นํ า เข้ า ส่ ง ออก นํ า ผ่ า นหรื อ มี ไ ว้ ใ นครอบครอง
หรื อ ใช้ ป ระโยชน์ ซึ่ ง วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารป้ อ งกั น ตามสมควรเพื่ อ มิ ใ ห้ วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ สู ญ หาย
หรือมีการนําไปใช้โดยมิชอบ
มาตรา ๙๖ ห้ามผู้ใดซึ่งมิใช่เภสัชกรที่อยู่ประจําควบคุมกิจการของสถานที่ผลิต สถานที่ขาย
หรือสถานที่นําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ขายวัตถุออกฤทธิ์ให้แก่ผู้อื่นในสถานที่นั้น เว้นแต่อยู่ในความควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิดของเภสัชกรประจําสถานที่นั้น
มาตรา ๙๗ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๙๘ เภสั ช กรจะขายวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ใ นประเภท ๓
หรือประเภท ๔ ให้ได้เฉพาะแก่กระทรวง ทบวง กรม และสภากาชาดไทย หรือหน่วยงานของรัฐตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ที่มีใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว หรือผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือมีไว้
ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ เท่านั้น และต้องจัดให้มีการลงบัญชีรายละเอียด
การขายทุกครั้งตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใบสั่งยาตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้ครั้งเดียว เว้นแต่ผู้สั่งจะได้กําหนดไว้ว่าให้จ่ายซ้ําได้แต่รวมกัน
ต้องไม่เกินสามครั้ง และจํานวนยาที่สั่งแต่ละครั้งต้องไม่เกินจํานวนที่จําเป็นต้องใช้ในเวลาไม่เกินสามสิบวัน
ใบสั่งยาแต่ละฉบับให้ใช้ได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออก
มาตรา ๙๘ ในกรณีที่ไม่มีสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล สถานพยาบาลของรัฐ
สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ หรือสถานพยาบาลสัตว์ของรัฐ ซึ่งมีผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ให้การรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในปริมณฑลห้ากิโลเมตรนับจากสถานที่ที่มีใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ เภสัชกรที่อยู่ประจํา
ควบคุมกิจการของสถานที่ขายนั้นจะขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ สําหรับผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย
โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวก็ได้ แต่ทั้งนี้จะขายสําหรับการใช้แต่ละรายได้จํานวนไม่เกิน
สามวันต่อเดือน และต้องจัดให้มีการลงบัญชีรายละเอียดการขายทุกครั้งตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๙ ในการส่งมอบวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ เภสัชกรต้องมอบ
คําเตือนหรือข้อควรระวังตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗ (๖) ให้แก่ผู้ซื้อด้วย
หมวด ๑๑
การค้าระหว่างประเทศ

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

มาตรา ๑๐๐ การนํ า เข้ า หรื อ ส่ ง ออกซึ่ ง วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ข องผู้ รั บ อนุ ญ าตตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๐ นอกจากจะต้อ งได้รับใบอนุญาตตามมาตราดังกล่าวแล้ว ในการนําเข้า
หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ของผู้รับอนุญาตในแต่ละครั้งต้องได้รับใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกครั้งที่นําเข้า
หรือส่งออกอีกด้วย ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่สามารถส่งออกได้ตามปริมาณที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเฉพาะคราว
ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งไปยังเลขาธิการเพื่อแก้ไขใบอนุญาตเฉพาะคราวให้ถูกต้องตามปริมาณที่ส่งออกจริง
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐๑ ในการนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๓
ให้ผู้รับอนุญาตจัดให้มีสําเนาใบอนุญาตส่งออกหรือสําเนาหนังสือแสดงการอนุญาตให้ส่งออกของเจ้าหน้าที่
ผู้มีอํานาจของประเทศที่ส่งออกนั้นส่งมาพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์หนึ่งฉบับและจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
ของประเทศที่ส่งออกส่งสําเนาใบอนุญาตหรือสําเนาหนังสือแสดงการอนุญาตให้ส่งออกไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาด้วย
เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศที่ส่งออกได้ส่งสําเนาใบอนุญาตหรือสําเนาหนังสือแสดง
การอนุญาตให้ส่งออกตามวรรคหนึ่งมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเลขาธิการสลักหลังสําเนาใบอนุญาตหรือสําเนาหนังสือแสดงการอนุญาตให้ส่งออกโดยแจ้ง
วันเดือนปีและปริมาณที่แท้จริงของวัตถุออกฤทธิ์ที่นําเข้า และส่งสําเนานั้นกลับไปให้เจ้าหน้าที่ของประเทศ
ผู้ออกใบอนุญาตหรือหนังสือแสดงการอนุญาตให้ส่งออก พร้อมทั้งจัดทําสําเนาเก็บรักษาไว้ที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหนึ่งฉบับ
มาตรา ๑๐๒ ในการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ให้ผู้รับอนุญาต
นําใบอนุญาตนําเข้าของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศนั้นมามอบให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน
จึงจะได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออก และในการส่งออกให้ผู้รับอนุญาตแนบสําเนา
ใบอนุญาตเฉพาะคราวไปพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์ที่ส่งออกด้วยหนึ่งฉบับ
ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดส่งสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับนั้นด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับจัดส่งกลับมา
และให้เลขาธิการจัดให้มีการตรวจสอบสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวที่ส่งกลับมานั้น
มาตรา ๑๐๓ ในการนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ผู้รับอนุญาต
ต้องมีใบอนุญาตส่งออกของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศที่ส่งออกนั้นมาพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์และต้องแจ้ง
ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะที่ใช้บรรทุกทราบก่อนผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร และให้ผู้ควบคุมยานพาหนะนั้น
จัดให้มีการป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้วัตถุออกฤทธิ์สูญหายหรือมีการนําเอาวัตถุออกฤทธิ์ที่อยู่ในยานพาหนะนั้น
ไปใช้โดยมิชอบ

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๗ ก
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๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

ในกรณี ที่ มี ก ารขนถ่ า ยวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ อ อกจากยานพาหนะที่ ใ ช้ บ รรทุ ก ไปยั ง ยานพาหนะอื่ น
ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะที่ใช้บรรทุกมานั้นแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ที่นั้นทราบก่อน และให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากรนั้นมีหน้าที่ควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ในระหว่างขนถ่าย เมื่อขนถ่ายเสร็จให้ผู้ควบคุมยานพาหนะ
ที่รับขนถ่ายวัตถุออกฤทธิ์นั้นมีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ควบคุมยานพาหนะตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๐๔ ผู้รับอนุญาตนําเข้า ส่งออกหรือนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท จะต้องนํา
วัตถุออกฤทธิ์ที่ตนนําเข้า ส่งออกหรือนําผ่าน แล้วแต่กรณี มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบ
วัตถุออกฤทธิ์ที่กําหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๗ (๑๒) เพื่อทําการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐๕ ในการนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท ห้ามผู้ใดเปลี่ยนแปลงการส่งวัตถุออกฤทธิ์
ไปยังจุดหมายอื่นที่มิได้ระบุในใบอนุญาตส่งออกที่ส่งมาพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้ออกใบอนุญาตนั้น และเลขาธิการให้ความเห็นชอบด้วย
ในกรณีที่ไม่อาจส่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายที่กําหนดตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้รับอนุญาตส่งวัตถุออกฤทธิ์
กลับคืนไปยังประเทศที่ส่งออกภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่วัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร
หากผู้รับอนุญาตไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดให้วัตถุออกฤทธิ์นั้นตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข
และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้
ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
มาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการส่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายอื่นตามมาตรา ๑๐๕
ให้ถือว่าวัตถุออกฤทธิ์นั้นได้ส่งออกจากประเทศที่ออกใบอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร และให้เจ้าหน้าที่
ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสลักหลังสําเนาใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศที่ส่งออกนั้น
โดยแจ้งวันเดือนปีและปริมาณที่แท้จริงของวัตถุออกฤทธิ์ที่นําผ่าน และส่งสําเนานั้นกลับไปให้เจ้าหน้าที่
ของประเทศผู้ออกใบอนุญาต พร้อมทั้งจัดทําสําเนาเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หนึ่งฉบับ
ในการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายใหม่ตามวรรคหนึ่ง ผู้รับอนุญาตต้องนําใบอนุญาต
นําเข้าของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับใหม่มามอบให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน
จึงจะได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออก และให้ผู้รับอนุญาตแนบสําเนาใบอนุญาต
เฉพาะคราวนั้นไปพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์ที่ส่งไปยังจุดหมายใหม่ด้วยหนึ่งฉบับ
ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดส่งสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับใหม่ด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับจัดส่งกลับมา
และให้เลขาธิการจัดให้มีการตรวจสอบสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวที่ส่งกลับมานั้น
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มาตรา ๑๐๗ ในระหว่ างที่ มี ก ารนํ าผ่ านซึ่ ง วั ตถุ อ อกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรื อ ประเภท ๒
หรือในระหว่างที่วัตถุออกฤทธิ์อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง
ห้ามผู้ใดแปรรูปหรือแปรสภาพวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นอย่างอื่น หรือ เปลี่ยนหีบห่อที่บรรจุวัตถุออกฤทธิ์
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการ
มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือ จําเป็น เลขาธิการมีอํานาจผ่อนผันการใช้บังคับ
มาตรการควบคุมตามมาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๐๗ เกี่ยวกับการนําผ่าน
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๐๙ ในการนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท ห้ามผู้ใดส่งวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว
ไปยังบุคคลอื่นหรือสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากบุคคลหรือสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนําเข้า
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเป็น โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการ
มาตรา ๑๑๐ ในการส่ ง ออกแต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ใ นประเภท ๓ หรื อ ประเภท ๔
ให้ผู้รับอนุญาตแนบสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออกไปพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์ที่ส่งออกนั้นหนึ่งฉบับ
ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดส่งสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับนั้นด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับจัดส่งกลับมา
และให้เลขาธิการจัดให้มีการตรวจสอบสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวที่ส่งกลับมานั้น
มาตรา ๑๑๑ เมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้รับแจ้งการห้ามนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่ง
ประเภทใดที่ต่างประเทศได้แจ้งผ่านเลขาธิการสหประชาชาติระบุห้ามนําเข้าไปยังประเทศนั้น ให้รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดการห้ามนําเข้าของประเทศนั้น
มาตรา ๑๑๒ ห้ามผู้ใดส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังประเทศที่ระบุห้ามนําเข้าตามมาตรา ๑๑๑
เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวจากประเทศนั้นและใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวเพื่อส่งออก
จากเลขาธิการ
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑๓ การมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ในปริมาณ
พอสมควรเท่าที่จําเป็นต้องใช้ประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใช้
ในการขนส่ ง สาธารณะระหว่ า งประเทศ ให้ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น จากมาตรการควบคุ ม สํา หรั บ การนํ า เข้ า
ส่งออก หรือนําผ่านตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑๔ ผู้ควบคุมยานพาหนะตามมาตรา ๑๑๓ ต้องจัดให้มีการป้องกันตามสมควร
เพื่อมิให้วัตถุออกฤทธิ์นั้นสูญหายหรือมีการนําไปใช้โดยมิชอบ
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หมวด ๑๒
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๑๕ ผู้ใดผลิต นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําเพื่อขาย ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่เจ็ดปี
ถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่เจ็ดแสนบาทถึงสองล้านบาท
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุและมีปริมาณ
คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึงปริมาณที่กําหนดตามมาตรา ๑๔ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปี
ถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคสามเป็นการกระทําเพื่อขาย ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปี
ถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท
มาตรา ๑๑๖ ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท
มาตรา ๑๑๗ ผู้ใดผลิต นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําเพื่อขาย ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่เจ็ดปี
ถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่เจ็ดแสนบาทถึงสองล้านบาท
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุและมีปริมาณ
คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึงปริมาณที่กําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปี
ถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคสามเป็นการกระทําเพื่อขาย ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปี
ถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท
มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท
มาตรา ๑๑๙ ผู้ใดผลิต นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔
หรือนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
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ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําเพื่อขาย ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปี
ถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท
มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๑๒๑ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๘ (๑) หรือมาตรา ๘๘
ผู้ใดดําเนินการภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว โดยมิได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับ
วันละห้าร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจนถึงวันที่ยื่นคําขอผ่อนผันต่ออายุใบอนุญาต
ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
มาตรา ๑๒๒ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๒๓ ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๔ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนมาตรา ๓๐
วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคสามหรือวรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๒๕ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๒๖ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๖๙
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๒๗ ผู้รับ อนุ ญ าตผู้ใดไม่ ปฏิ บัติ ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ ง ต้ องระวางโทษปรั บ
ไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๑๒๘ ผู้รับ อนุ ญ าตผู้ใดไม่ ปฏิ บัติ ตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ ง ต้ องระวางโทษปรั บ
ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๒๙ เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมกิจการผู้ใดละทิ้งหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม
กิจการของผู้รับอนุญาตโดยไม่มีเหตุอันควรตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒
มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๓๐ เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมกิจการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสามพันบาท
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มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดผลิต นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ปลอมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ (๑)
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท
ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ปลอมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ (๑) ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดผลิต นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๕๗ (๒) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดขายวั ต ถุอ อกฤทธิ์ ผิ ด มาตรฐานอัน เป็น การฝ่ าฝื น มาตรา ๕๗ (๒) ต้อ งระวางโทษจํา คุ ก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๓ ผู้ใดขาย นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เสื่อมคุณภาพอันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๕๗ (๓) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดผลิต ขาย นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ
แต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ (๔) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดผลิต นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน
วัตถุตํารับอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ (๕) ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ (๕)
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท
มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๗ ผู้ใดแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับ ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ วอันเป็นการฝ่าฝื น
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๓๘ ผู้ใดโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๗๑ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําของเจ้าของสื่อโฆษณาหรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา
ผู้กระทําต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับผู้โฆษณา
ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

มาตรา ๑๓๙ ผู้รับอนุญาตหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๙ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้รับอนุญาตหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๑๔๐ ผู้ ใ ดมี ไ ว้ ใ นครอบครองหรื อ ใช้ ป ระโยชน์ ซึ่ ง วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ใ นประเภท ๑
หรื อ ประเภท ๒ อั น เป็ น การฝ่ า ฝื น มาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ ง ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ปี ถึ ง ห้ า ปี
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ ใ ดมี ไ ว้ ใ นครอบครองหรื อ ใช้ ป ระโยชน์ ซึ่ ง วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ใ นประเภท ๓ หรื อ ประเภท ๔
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๑ ผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙๑ หรือผู้ใด
เสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๒ ผู้ใดให้ผู้อื่นเสพวัตถุออกฤทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙๓ ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทําโดยใช้กําลังประทุษร้าย หรือโดยใช้อาวุธ ผู้กระทํา
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นการกระทําต่อหญิงหรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ หรือเป็นการกระทําเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทําความผิดทางอาญาหรือเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นในการกระทําความผิดทางอาญา ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงจําคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงห้าล้านบาท
มาตรา ๑๔๓ ผู้ ใ ดขั ด ขวางหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของพนั ก งานฝ่ า ยปกครองหรื อ ตํ า รวจ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๔๔ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่จัดให้มีการป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้วัตถุออกฤทธิ์สูญหาย
หรือมีการนําไปใช้โดยมิชอบอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๕ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๖ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท
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มาตรา ๑๔๖ เภสั ช กรผู้ ใ ดขายวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ อั น เป็ น การฝ่ า ฝื น มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ ง
หรือมาตรา ๙๘ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๔๗ เภสัชกรผู้ใดไม่จัดให้มีการลงบัญชีรายละเอียดการขายตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง
หรือมาตรา ๙๘ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๑๔๘ ผู้รับอนุญาตนําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕
หรือมาตรา ๒๐ ผู้ใดกระทําการนําเข้าหรือส่งออกในแต่ละครั้งซึ่งวัตถุออกฤทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๐
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๔๙ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท
มาตรา ๑๕๐ ผู้ควบคุมยานพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๓ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๕๑ ผู้ รั บ อนุ ญ าตนํ า เข้ า ส่ ง ออกหรื อ นํ า ผ่ า นซึ่ ง วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามมาตรา ๑๐๔ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๗ หรือมาตรา ๑๑๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๔ ผู้ ค วบคุ ม ยานพาหนะตามมาตรา ๑๑๓ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๑๑๔
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๕๕ ผู้ ใ ดเสพ เสพและมี ไ ว้ ใ นครอบครอง เสพและมี ไ ว้ ใ นครอบครองเพื่ อ ขาย
หรื อ เสพและขายซึ่ ง วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ต ามลั ก ษณะ ชนิ ด ประเภทและปริ ม าณที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง
และได้สมัครใจขอเข้ารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และได้ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษา
และระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลตามมาตรา ๗ (๑๕) จนได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการ
หรือหัวหน้าสถานพยาบาลนั้น ให้พ้นจากความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีความผิด
ที่ได้กระทําภายหลังการสมัครใจเข้ารับการบําบัดรักษา
การรับเข้าบําบัดรักษาในสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๑๕๖ ผู้ใดทําการบําบัดรักษาผู้ติดวัตถุออกฤทธิ์เป็นปกติไม่ว่าโดยวิธีใดซึ่งมิได้กระทํา
ในสถานพยาบาลตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
มาตรา ๑๕๗ บรรดาวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ยานพาหนะหรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น
ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทําความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ริบเสียทั้งสิ้น
มาตรา ๑๕๘ วัตถุออกฤทธิ์ ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ที่ยึดไว้ตามมาตรา ๗๔ หรือตามกฎหมายอื่น รวมทั้งในกรณีที่มีการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาลเพราะเหตุไม่ปรากฏผู้กระทําความผิด
และพนักงานอัยการสั่งงดการสอบสวน หรือเพราะพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือเพราะมี
การเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๖๐ หรือมีการฟ้องคดีต่อศาลและศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไม่ริบ ถ้าไม่มี
ผู้ใดมาอ้างว่ าเป็น เจ้าของภายในกําหนดเก้ าสิบวั นนับแต่วันที่พ นักงานอัยการมีคํา สั่งงดการสอบสวน
หรือพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือเพราะมีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๖๐ หรือมีการฟ้องคดี
ต่อศาลและศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไม่ริบ ให้วัตถุออกฤทธิ์ ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์และ
เอกสารนั้นตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
มอบหมายทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ถ้ามีผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของตามวรรคหนึ่ง แสดงต่อคณะกรรมการได้ว่าเป็นเจ้าของแท้จริงและมิได้
รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด ถ้าสิ่งที่ได้ยึดไว้ยังคงอยู่ในครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้คณะกรรมการสั่งให้คืนสิ่งที่ได้ยึดแก่ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงได้
มาตรา ๑๕๙ ในกรณีที่มีการฟ้องคดีความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อศาลและไม่ได้มีการโต้แย้ง
เรื่องประเภท จํานวนหรือน้ําหนักของวัตถุออกฤทธิ์นั้น ถ้าศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ริบวัตถุออกฤทธิ์
ดังกล่าวตามมาตรา ๑๕๗ หรือตามกฎหมายอื่นและไม่มีคําเสนอต่อศาลว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วย
ในการกระทําความผิดภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ริบวัตถุออกฤทธิ์นั้น
ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบ
ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
มาตรา ๑๖๐ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว ให้เลขาธิการหรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการมีอํานาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

มาตรา ๑๖๑ กรรมการหรือ พนัก งานเจ้า หน้า ที่ต ามพระราชบัญ ญัตินี้ เจ้า หน้า ที่ข องรัฐ
ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ใด ผลิต ขาย
นํา เข้ า หรื อ ส่ ง ออกซึ่ ง วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ หรื อ สนั บ สนุ น ในการกระทํ า ดั งกล่ า วอั น เป็ น การกระทํ า ความผิ ด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๑๖๒ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกและปรับ ให้ศาลลงโทษจําคุก
และปรับด้วยเสมอ โดยคํานึงถึงการลงโทษในทางทรัพย์สินเพื่อป้องปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
วัตถุออกฤทธิ์
มาตรา ๑๖๓ ในกรณีที่ศาลเห็นว่าการกระทําความผิดของผู้ใด เมื่อได้พิเคราะห์ถึงความร้ายแรง
ของการกระทําความผิด และพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว กรณีมีเหตุอันสมควรเป็นการเฉพาะราย
ศาลจะลงโทษจําคุกน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ําที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นก็ได้ และถ้าเป็นกรณีที่มี
อัตราโทษปรับขั้นต่ํา ถ้าศาลได้พิเคราะห์ถึงความร้ายแรงของการกระทําความผิด ฐานะของผู้กระทําความผิด
และพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว กรณีมีเหตุอันสมควรเป็นการเฉพาะราย ศาลจะลงโทษปรับน้อยกว่า
อัตราโทษขั้นต่ําที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นก็ได้
มาตรา ๑๖๔ ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทําความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่สําคัญในชั้นจับกุมหรือชั้นสอบสวน
อันเป็นการเปิดเผยถึงการกระทําความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ของบุคคลที่เป็นเครือข่ายและเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการปราบปรามหรือดําเนินคดีแก่บุคคลเหล่านั้น ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ํา
ที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นก็ได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๖๕ คํ า ขอใดที่ ไ ด้ ยื่ น ไว้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และประสาท
พ.ศ. ๒๕๑๘ และยังอยู่ในระหว่างพิจารณาให้ถือว่าเป็นคําขอตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่คําขอ
มีข้อแตกต่างไปจากคําขอซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไข
เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น เพื่อให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖๖ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย นําเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ยังคงดําเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ และถ้าประสงค์จะดําเนินกิจการต่อไปให้ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุ แต่ถ้าผู้อนุญาตมีคําสั่งเป็นหนังสือไม่ออก
ใบอนุญาตให้ ผู้นั้นไม่มีสิทธิดําเนินกิจการนับแต่วันที่ทราบคําสั่งเป็นต้นไป

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

มาตรา ๑๖๗ ให้ ค ณะกรรมการวั ต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และประสาทตามพระราชบั ญ ญั ติ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะได้มีคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๖๘ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียม
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)

ใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓
หรือประเภท ๔
ใบอนุญาตผลิตเพื่อส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒
ใบอนุญาตนําเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓
หรือประเภท ๔
ใบอนุญาตส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓
หรือประเภท ๔
ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓
หรือประเภท ๔
ใบอนุญาตนําผ่านวัตถุออกฤทธิ์
ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์
ใบอนุญาตนําเข้าหรือส่งออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๗๐
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ
การอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับตามมาตรา ๖๔
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ
การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ
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ครั้ ง ละไม่ เ กิ น ค่ า ธรรมเนี ย ม
สําหรับใบอนุญาตหรือ
ใบสําคัญนั้น

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบันซึ่งมีสภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ
วัตถุออกฤทธิ์ หน้าที่ของผู้รับอนุญาต หน้าที่ของเภสัชกร การโฆษณาและอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
รวมทั้งเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์และการให้โอกาสแก่ผู้เสพ เสพและมีไว้ในครอบครอง
เสพและมี ไ ว้ ใ นครอบครองเพื่ อ ขาย หรื อ เสพและขายซึ่ ง วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ไ ด้ ส มั ค รใจเข้ า รั บ การบํ า บั ด รั ก ษา
ในสถานพยาบาล ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

