
พระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 

เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระพุทธศักราช 2465 

(2) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2479 

(3) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2502 

(4) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2504 

(5) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 

(6) พระราชบัญญัติกันชา พุทธศักราช 2477 

(7) พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พุทธศักราช 2486 
 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96/ตอนที่ 63/ฉบับพิเศษ หน้า 40/27 เมษายน 2522 



มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ยาเสพติดให้โทษ”2 หมายความว่า สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะ

โดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้วท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ เช่น 
ต้องเพ่ิมขนาดการเสพข้ึนเป็นล าดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่าง
รุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้
ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ
ด้วย  ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจ าบ้านบางต ารับตาม
กฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ 

“ผลิต” หมายความว่า เพาะ ปลูก ท า ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมตลอดถึงการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุด้วย 

“จ าหน่าย” หมายความว่า ขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ 
“น าเข้า” หมายความว่า น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

“ส่งออก” หมายความว่า น าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร 

“เสพ”3 หมายความว่า การรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด 

“ติดยาเสพติดให้โทษ”4 หมายความว่า เสพเป็นประจ าติดต่อกันและตกอยู่ในสภาพที่จ าเป็นต้อง
พ่ึงยาเสพติดให้โทษนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ 

“หน่วยการใช้”5 หมายความว่า เม็ด ซอง ขวด หรือหน่วยอย่างอ่ืนที่ท าข้ึนซึ่งโดยปกติส าหรับการ
ใช้เสพหนึ่งครั้ง 

“การบ าบัดรักษา”6 หมายความว่า การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ซึ่งรวมตลอดถึงการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการติดตามผลหลังการบ าบัดรักษาด้วย 

“สถานพยาบาล”7 หมายความว่า โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานพักฟ้ืน หรือสถานที่อ่ืนใด
เฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นสถานที่ท าการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 

“เภสัชกร”8 หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม 

                                                           
2 มาตรา 4 นิยามค าว่า “ยาเสพติดให้โทษ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 

3 มาตรา 4 นิยามค าว่า “เสพ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530 

4 มาตรา 4 นิยามค าว่า “ติดยาเสพติดให้โทษ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530 

5 มาตรา 4 นิยามค าว่า “หน่วยการใช้” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

6 มาตรา 4 นิยามค าว่า “การบ าบัดรักษา” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530 

7 มาตรา 4 นิยามค าว่า “สถานพยาบาล” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 

8 มาตรา 4 นิยามค าว่า “เภสัชกร” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 



“ต ารับยา” หมายความว่า สูตรของสิ่งปรุงไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่มียาเสพติดให้โทษรวมอยู่
ด้วย ทั้งนี้ รวมทั้งยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นวัตถุส าเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่งพร้อมที่จะน าไปใช้แก่คนหรือ
สัตว์ได้ 

“ข้อความ”9 หมายความรวมถึงการกระท าให้ปรากดด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง 
เครื่องหมายหรือการกระท าอย่างใด ๆ ที่ท าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 

“โฆษณา”10 หมายความรวมถึงกระท าการไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า แต่ไม่หมายความรวมถึงเอกสารทางวิชาการหรือต าราที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปดิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 5  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวง

สาธารณสุข แต่ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รายงานการรับ การจ่าย การเก็บ
รักษา และวิธีการปดิบัติอย่างอ่ืนที่เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดให้โทษให้คณะกรรมการทราบทุกหกเดือน แล้วให้
คณะกรรมการเสนอพร้อมกับให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป 

  
มาตรา 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
นี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืน กับออกประกาศ  ทั้งนี้ เพ่ือปดิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
มาตรา 7  ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

(1) ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin) 

                                                           
9 มาตรา 4 นิยามค าวา่ “ข้อความ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัตยิาเสพตดิให้โทษ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2545 

10 มาตรา 4 นิยามค าวา่ “โฆษณา” เพ่ิมโดยพระราชบญัญัติยาเสพตดิให้โทษ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2545 



(2) ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine) โคเดอีน 
(Codeine) ฝิ่นยา (Medicinal Opium) 

(3)11 ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต ารับยา และมียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 
ผสมอยู่ด้วย ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(4) ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น อาเซติค
แอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด์ (Acetyl Chloride) 

(5) ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น กัญชา พืชกระท่อม 

ทั้งนี ้ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศระบุชื่อยาเสพติดให้โทษตามมาตรา 8 (1) 
เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ค าว่า ฝิ่นยา (Medicinal Opium) หมายถึง ฝิ่นที่ได้ผ่านกรรมวิธีปรุง

แต่งโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือใช้ในทางยา 

  
มาตรา 8  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิ จจา

นุเบกษา 

(1) ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษว่า ยาเสพติดให้โทษชื่อใดอยู่ในประเภทใดตามมาตรา 7 

(2) เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทยาเสพติดให้โทษตาม (1) 
(3) ก าหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ ส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอ่ืนของยา

เสพติดให้โทษตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษ 

(4) ก าหนดจ านวนและจ านวนเพ่ิมเติมซึ่งยาเสพติดให้โทษที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์และทาง
วิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจ าปี 

(5)12 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้
ผลิต น าเข้า จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองได ้

(6)13 ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตามมาตรา 7 (3) 
(7) จัดตั้งสถานพยาบาล 

(8) ก าหนดระเบียบข้อบังคับ เพ่ือควบคุมการบ าบัดรักษาและระเบียบวินัยส าหรับสถานพยาบาล 

  
หมวด 1 

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ  

                                                           
11 มาตรา 7 (3) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2530 

12 มาตรา 8 (5) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2545 

13 มาตรา 8 (6) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2530 



มาตรา 9  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรียกว่า  “คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้
โทษ” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย์หรือผู้แทน อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือผู้แทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้แทน อธิบดีกรมต ารวจหรือผู้แทน อธิบดีกรมอัยการ
หรือผู้แทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผู้แทน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไม่เกินเจ็ดคนซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และให้เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็น กรรมการและ
เลขานุการ และหัวหน้ากองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายกแพทยสภา นายก
สภาการแพทย์แผนไทย และนายกสภาเภสัชกรรม เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษตาม
วรรคหนึ่งเพ่ิมข้ึนด้วย เฉพาะในวาระท่ีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 514 

  
มาตรา 10  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
  
มาตรา 11  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) รัฐมนตรีให้ออก 

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ 

(7) ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทน
ได ้

                                                           
14 มาตรา 9 วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 



ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ไม่
ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ซ่ึงแต่งต้ังไวแ้ลว้ 

  
มาตรา 12  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปดิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา 13  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ 
(1) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีตามมาตรา 5 

(2) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีเพื่อปดิบัติการตามมาตรา 8 

(3) ให้ความเห็นชอบต่อผู้อนุญาตในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

(4) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการก าหนดต าแหน่งและระดับของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ปดิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(5) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรี เพ่ือวางระเบียบปดิบัติราชการในการประสานงานกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกระทรวงทบวงกรมอ่ืน 

(6)15 ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการอนุญาตให้ผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 

(6/1)16 ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา 26/2 (3) มาตรา 
26/4 (1) และมาตรา 26/5 (2) และปดิบัติการตามมาตรา 26/6 และมาตรา 58/2 

(6/2)17 ให้ความเห็นชอบต่อผู้อนุญาตในการอนุญาตให้ผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้
โทษในประเภท 5 ตามมาตรา 26/2 (1) และ (2) 

(6/3)18 ให้ความเห็นชอบในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 26/5 (7) 

                                                           
15 มาตรา 13 (6) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

16 มาตรา 13 (6/1) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

17 มาตรา 13 (6/2) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

18 มาตรา 13 (6/3) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 



(6/4)19 ประกาศก าหนดลักษณะกัญชง (Hemp) ตามมาตรา 26/2 (2) 
(7)20 ปดิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของ

คณะกรรมการ หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

  
มาตรา 14  คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปดิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่

คณะกรรมการจะมอบหมายก็ได้ 
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้น ามาตรา 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
หมวด 2 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
 

  
มาตรา 1521  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้

โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

การผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณ 
ดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐานว่าเป็นการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

(1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้า
มิลลิกรัมข้ึนไป หรือมียาเสพติดท่ีมีสารดังกล่าวผสมอยู่จ านวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ าหนักสุทธิตั้งแต่สาม
ร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป 

(2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ด
สิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จ านวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ าหนักสุทธิ
ตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป 

(3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่
สามกรัมข้ึนไป22 

  

                                                           
19 มาตรา 13 (6/4) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

20 มาตรา 13 (7) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

21 มาตรา 15 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

22 มาตรา 15 วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 



มาตรา 1623  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

การพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขออนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจ
วิเคราะห์ หรือประเมินเอกสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 17  ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เว้น

แต่ได้รับใบอนุญาต 

การมียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ไว้ในครอบครองค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่หนึ่ง
ร้อยกรัมขึ้นไป ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย24 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 18  บทบัญญัติมาตรา 17 ไม่ใช้บังคับแก่ 

(1) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ไว้ในครอบครองไม่เกินจ านวนที่จ าเป็นส าหรับใช้รักษา
โรคเฉพาะตัว โดยมีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งใน
สาขาทันตกรรมซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา 

(2) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ไว้ในครอบครองไม่เกินจ านวนที่จ าเป็นส าหรับใช้ประจ า
ในการปฐมพยาบาล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืนใดที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
ระหว่างประเทศท่ีไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร แต่ถ้ายานพาหนะดังกล่าวจดทะเบียนในราชอาณาจักร ให้ยื่น
ค าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 17 

  
มาตรา 19  ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้

โทษในประเภท 2 ได้เมื่อปรากดว่าผู้ขออนุญาตเป็น 

(1) กระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย 
หรือองค์การเภสัชกรรม 

                                                           
23 มาตรา 16 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

24 มาตรา 17 วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 



(2) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ หรือ 

(3)25 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง และ 

(ก) มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

(ข) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย กฎหมายว่าด้วย
มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายว่าด้วยยา 

(ค )  ไม ่อยู ่ร ะหว ่า งถ ูกสั ่งพ ัก ใช ้หร ือ เพ ิกถอนใบอน ุญาต เป ็นผู ้ประกอบว ิชาช ีพ เวช
กรรม ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

(ง) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(จ) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ในการพิจารณาอนุญาตแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตจะต้องค านึงถึงความจ าเป็นในการมีไว้
เพ่ือจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ในการนี้ ผู้อนุญาตจะก าหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้ 

  
มาตรา 2026  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยา

เสพติดให้โทษในประเภท 3 เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ 

(1) การจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายเฉพาะผู้ป่วยซึ่งตนให้
การรักษา 

(2) การจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายเฉพาะสัตว์ที่ตนบ าบัด 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทยช์ั้นหนึ่ง ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในมาตรา 19 (3) 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

                                                           
25 มาตรา 19 (3) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

26 มาตรา 20 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 



การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 เกินจ านวนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

  
มาตรา 21  ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิต จ าหน่าย น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้

โทษในประเภท 3 ได้ เมื่อปรากดว่าผู้ขออนุญาต 

(1) ได้รับใบอนุญาตให้ผลิต ขาย หรือน าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันตาม
กฎหมายว่าด้วยยา และ 

(2) มีเภสัชกรอยู่ประจ าตลอดเวลาท าการ 

ให้ผู้รับอนุญาตผลิต หรือน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษ
ดังกล่าวที่ตนผลิตหรือน าเข้าได้โดยไม่ต้องรับใบอนุญาตจ าหน่ายอีก 

  
มาตรา 22  ในการน าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือประเภท 5 ของผู้ที่

ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 20 หรือมาตรา 26/2 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี แต่ละครั้งต้องได้รับใบอนุญาตทุก
ครั้งที่น าเข้าหรือส่งออกจากผู้อนุญาตด้วย27 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 23  ใบอนุญาตตามมาตรา 17 มาตรา 20 มาตรา 26/2 (1) และ (2) และมาตรา 26/3 

ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค า
ขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตนั้น28 

ถ้าผู้รับอนุญาตไม่ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้อนุญาตสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามความ
ในวรรคหนึ่ง บรรดายาเสพติดให้โทษที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้ขอต่อใบอนุญาตมีอยู่ในครอบครองให้ตกเป็นของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขให้ค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควร 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

  

                                                           
27 มาตรา 22 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

28 มาตรา 23 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 



มาตรา 24  ใบอนุญาตตามมาตรา 20 และมาตรา 22 ให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับ
อนุญาตด้วย 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า การกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตที่ได้กระท าไปต าม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นการกระท าของผู้รับอนุญาตด้วย 

  
มาตรา 25  ผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปดิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยยาและกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีก 

  
มาตรา 2629  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด

ให้โทษในประเภท 4 เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป 

การมียาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ไว้ในครอบครองมีปริมาณตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป ให้
สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา 26/130  ปริมาณยาเสพติดให้โทษที่จะอนุญาตได้ตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามมาตรา 8 (5) 

  
มาตรา 26/231  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เว้นแต่ใน

กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัย

และพัฒนา  ทั้งนี้ ให้รวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพ่ือประโยชน์ทาง
การแพทย์ด้วย ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(2 ) ใ น ก ร ณี ที่ เ ป็ น กั ญ ช ง  (Hemp) ซึ่ ง เ ป็ น พื ช ที่ มี ชื่ อ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ว่า Cannabis sativa L. subsp. sativa และมีลักษณะตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ซึ่งได้น าไปใช้ประโยชน์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ให้กระท าได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                                                           
29 มาตรา 26 แก้ไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

30 มาตรา 26/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

31 มาตรา 26/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 



(3) ในกรณีที่เป็นการน าติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไม่เกินปริมาณที่จ าเป็น
ส าหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา ให้กระท าได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากผู้
อนุญาต  ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพ้ืนบ้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

การผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีปริมาณตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้น
ไป ให้สันนิษฐานว่าเป็นการผลิต น าเข้า หรือส่งออกเพ่ือจ าหน่าย 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในการพิจารณาอนุญาต ให้ผู้ขออนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์หรือ
ประเมินเอกสารทางวิชาการ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 26/332  ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การมียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ไว้ในครอบครองมีปริมาณตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป ให้สันนิษฐาน
ว่ามีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 26/433  บทบัญญัติมาตรา 26/3 ไม่ใช้บังคับแก่ 

(1) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ไว้ในครอบครองไม่เกินปริมาณที่จ าเป็นส าหรับใช้รักษา
โรคเฉพาะตัว โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตก
รรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้านตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและ
หมอพ้ืนบ้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

                                                           
32 มาตรา 26/3 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

33 มาตรา 26/4 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 



(2) การมียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ไว้ในครอบครองไม่เกินปริมาณท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ประจ า
ในการปฐมพยาบาล หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนใดที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
ระหว่างประเทศท่ีไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร แต่ถ้ายานพาหนะดังกล่าวจดทะเบียนในราชอาณาจักร ให้ยื่น
ค าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 26/3 

  
มาตรา 26/534  ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย  หรือมีไว้ใน

ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ได้เมื่อปรากดว่าผู้ขออนุญาตเป็น 

(1) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์หรื อมีหน้าที่
ให้บริการทางเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการ
ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย 

(2) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทยและหมอพ้ืนบ้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

(3) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและ
จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 

(4) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียน
ตามกฎหมายว่ าด้ วยสหกรณ์  ซึ่ งด า เนินการภายใต้ความร่ วมมือและก ากับดูแลของผู้ ขออนุญาต
ตาม (1) หรือ (3) ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังกล่าว สามารถร่วมผลิตและพัฒนาสูตรต ารับยาแผนโบราณ
หรือยาสมุนไพรได้ เ พ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลของผู้ขออนุญาต
ตาม (1) หรือ (3) ด้วย 

(5) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 

(6) ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจ าเป็นต้องน ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ติดตัว
เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือใช้รักษาโรคเฉพาะตัว 

(7) ผู้ขออนุญาตอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดในกฎกระทรวง 
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ผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง (2) (3) (4) และ (7) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย
และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และกรรมการของนิติบุคคล 
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีส านักงานในประเทศไทย 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตในกรณีกัญชง (Hemp) ตามมาตรา 26/2 (2) ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

ในการพิจารณาอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ผู้อนุญาตจะต้องค านึงถึง
ความจ าเป็นในการผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองตามที่ขออนุญาต   ในการนี้ ผู้อนุญาตจะ
ก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตตามที่เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้ 
  

มาตรา 26/635  ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย การลดอันตรายจากการ ใช้ยา
เสพติดให้โทษ หรือการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ อาจมีมติให้รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดเขตพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใด เพ่ือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ก็ได้ 

(1) ทดลองเพาะปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 หรืออาจใช้ผลิต
เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

(2) ผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

(3) เสพหรือครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ในปริมาณท่ีก าหนด 

การก าหนดเขตพ้ืนที่และการกระท าการตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการเสพและการครอบครองยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 ด้วย 

ให้การกระท าการในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดในวรรคหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ
การเสพและการครอบครองยาเสพติดให้โทษตามวรรคสองไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมวด 3 

หน้าที่ของผู้รับอนุญาต 

 

มาตรา 2736  ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 17 และผู้รับอนุญาตตามมาตรา 26/3 จ าหน่าย
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และประเภท 5 แล้วแต่กรณี นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
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มาตรา 28  ให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 17 ปดิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดเก็บรักษายาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ไว้เป็นสัดส่วนในที่เก็บซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมี

กุญแจใส่ไว้ หรือเครื่องป้องกันอย่างอ่ืนที่มีสภาพเท่าเทียมกัน 

(2) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ถูกโจรกรรมหรือสูญหายหรือถูกท าลายต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า 

  
มาตรา 29  ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ปดิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตยาเสพติดให้

โทษ ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความท่ีแสดงในป้าย ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(2) จัดให้มีการวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ผลิตขึ้นก่อนน าออกจากสถานที่ผลิต 
โดยต้องมีการวิเคราะห์ทุกครั้ง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วัน
วิเคราะห์ 

(3) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือค าเตือนหรือข้อควรระวัง
การใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ผลิตขึ้น  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(4) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ซึ่งใช้เพ่ือการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ต้องเก็บ
รักษาไว้ให้เป็นสัดส่วนในที่เก็บซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้หรือเครื่องป้องกันอย่างอ่ืนที่มีสภาพเท่าเทียมกัน 

(5) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ตาม (4) ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย 
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า 

  
มาตรา 30  ให้ผู้รับอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ปดิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ท าการของผู้รับอนุญาตแสดงว่าเป็นสถานที่

น าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้ายให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(2) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตแหล่งเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพยาเสพติดให้
โทษในประเภท 3 ที่น าเข้าหรือส่งออก 

(3) จัดให้มีฉลากที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 

(4) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือค าเตือน หรือข้อควรระวัง
การใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่น าเข้าหรือส่งออก  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



มาตรา 31  ให้ผู้รับอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ปดิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่จ าหน่ายแสดงว่าเป็นสถานที่จ าหน่ายยาเสพ

ติดให้โทษในประเภท 3 ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้ายให้เห็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

(2) จัดให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 เป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอ่ืน 

(3) ดูแลให้มีฉลาก เอกสารก ากับ ค าเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 
ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 มิให้ช ารุดบกพร่อง 

  
มาตรา 32  ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ปดิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตยาเสพติดให้

โทษในประเภท 4 ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความท่ีแสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(2) จัดให้มีการวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ที่ผลิตขึ้นก่อนน าออกจากสถานที่ผลิต 
โดยต้องมีการวิเคราะห์ทุกครั้ง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วัน
วิเคราะห์ 

(3) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือค าเตือนหรือข้อควรระวัง
การใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ที่ผลิตขึ้น  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(4) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ซึ่งผลิตขึ้น ต้องเก็บรักษาไว้ให้เป็นสัดส่วนในที่เก็บซึ่งมั่นคง
แข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้ หรือเครื่องป้องกันอย่างอ่ืนที่มีสภาพเท่าเทียมกัน 

(5) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูกท าลาย ต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า 

  
มาตรา 33  ให้ผู้รับอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ปดิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ท าการของผู้รับอนุญาตแสดงว่าเป็นสถานที่

น าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้ายให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(2) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตแหล่งเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพยาเสพติดให้
โทษในประเภท 4 ที่น าเข้าหรือส่งออก 



(3) จัดให้มีฉลากที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือค าเตือน หรือข้อควร
ระวังการใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ที่น าเข้าหรือส่งออก  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(4) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ซึ่งน าเข้าหรือส่งออก ต้องเก็บรักษาไว้ให้เป็นสัดส่วนในที่เก็บ
ซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้หรือเครื่องป้องกันอย่างอ่ืนที่มีสภาพเท่าเทียมกัน 

(5) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ถูกโจรกรรม หรือสูญหาย หรือถูกท าลายต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า 

  
มาตรา 34  ให้ผู้รับอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ปดิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่จ าหน่าย แสดงว่าเป็นสถานที่จ าหน่ายยาเสพ

ติดให้โทษในประเภท 4 ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

(2) จัดให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 เป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอ่ืน 

(3) ดูแลให้มีฉลาก เอกสารก ากับ ค าเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 
ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 มิให้ช ารุดบกพร่อง 

(4) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ถูกโจรกรรมหรือสูญหาย หรือถูกท าลายต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า 

  
มาตรา 34/137  ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ปดิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตยาเสพติดให้

โทษในประเภท 5 ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความท่ีแสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(2) จัดให้มีการวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ผลิตขึ้นก่อนน าออกจากสถานที่ผลิตโดย
ต้องมีการวิเคราะห์ทุกครั้ง และมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(3) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 หรือค าเตือน หรือข้อควรระวัง
การใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ผลิตขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(4) จัดให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอ่ืน และเก็บใน
ที่ซึ่งม่ันคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้ หรือเครื่องป้องกันอย่างอ่ืนที่มีสภาพเท่าเทียมกัน 
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(5) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกท าลาย ต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า 

(6) ปดิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 34/238  ให้ผู้รับอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ปดิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ท าการของผู้รับอนุญาตแสดงว่าเป็นสถานที่
น าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความที่แสดงในป้ายให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(2) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตแหล่งเดิม แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพยาเสพติดให้
โทษในประเภท 5 ที่น าเข้าหรือส่งออก 

(3) จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 หรือค าเตือน หรือข้อควรระวัง
การใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่น าเข้าหรือส่งออก  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(4) จัดให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอ่ืน และเก็บใน
ที่ซึ่งม่ันคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้ หรือเครื่องป้องกันอย่างอ่ืนที่มีสภาพเท่าเทียมกัน 

(5) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกท าลาย ต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า 

(6) ปดิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 34/339  ให้ผู้รับอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

ปดิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เป็นสัดส่วนจากยาหรือวัตถุอ่ืน และเก็บในที่

ซึ่งมั่นคงแข็งแรงและมีกุญแจใส่ไว้ หรือเครื่องป้องกันอย่างอ่ืนที่มีสภาพเท่าเทียมกัน 

(2) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 หรือค าเตือน หรือข้อควร
ระวังการใช้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มิให้ช ารุดบกพร่อง 

(3) ในกรณีที่ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ถูกโจรกรรม สูญหาย หรือถูกท าลาย ต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า 

(4) ปดิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา 34/440  ให้ผู้รับอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 จัดให้มีการท าบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษและเสนอรายงานต่อเลขาธิการเป็นรายเดือนและ
รายปี บัญชีดังกล่าวให้เก็บรักษาไว้และพร้อมที่จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลาในขณะเปิดท าการ   ทั้งนี้ 
ภายในห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายในบัญชี 

บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษและรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 35  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือลบเลือนในสาระส าคัญให้ผู้รับอนุญาตแจ้ง

ต่อผู้อนุญาตและยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ลบเลือน 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
หมวด 4 

หน้าที่ของเภสัชกร 
 

  
มาตรา 36  ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ปดิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ควบคุมให้มีฉลากและเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตามมาตรา 29 (3) 
(3) ควบคุมการบรรจุ และการปิดฉลากท่ีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(4) ควบคุมการจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ให้เป็นไปตามมาตรา 31 

(5) ต้องอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดท าการ 

  
มาตรา 37  ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ปดิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตามมาตรา 31 (2) 
(2) ควบคุมการปดิบัติตามมาตรา 31 (3) 
(3) ควบคุมการจ าหน่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(4) ต้องอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดท าการ 

  
มาตรา 38  ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการน าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 

ปดิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่น าเข้าหรือส่งออกให้ถูกต้องตามต ารับยาที่ได้ขึ้น

ทะเบียนไว้ 
(2) ควบคุมการปดิบัติตามมาตรา 30 (3) และ (4) 
(3) ควบคุมการจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ให้เป็นไปตามมาตรา 31 

(4) ต้องอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดท าการ 

  
หมวด 5 

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ปลอม ผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ 
 
 

มาตรา 39  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จ าหน่าย น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ยาปลอมตามมาตรา 40 

(2) ยาผิดมาตรฐานตามมาตรา 41 

(3) ยาเสื่อมคุณภาพตามมาตรา 42 

(4) ยาที่ต้องขึ้นทะเบียนต ารับยาแต่มิได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาตามมาตรา 43 

(5) ยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนต ารับยาตามมาตรา 46 

  
มาตรา 40  ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือสิ่งต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นยาปลอม 

(1) ยาหรือสิ่งที่ท าขึ้นโดยแสดงไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ว่าเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 โดย
ความจริงมิได้มียาเสพติดให้โทษในประเภท 3 อยู่ด้วย 

(2) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่แสดงชื่อว่าเป็นยาเสพติดให้โทษอ่ืน หรือแสดงเดือน ปี ที่ยา
เสพติดให้โทษสิ้นอายุเกินความจริง 

(3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิต 
ซึ่งมิใช่ความจริง 

(4) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือยาเสพติดให้โทษตามที่ระบุชื่อไว้ในประกาศของรัฐมนตรี 
ตามมาตรา 8 (1) หรือตามต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้ ซึ่งทั้งนี้มิใช่ความจริง 



(5) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ถึงขนาดสารออกฤทธิ์ขาด
หรือเกินกว่าร้อยละสิบของปริมาณที่ก าหนดไว้จากเกณฑ์ต่ าสุดหรือสูงสุดตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรี 
ตามมาตรา 8 (3) หรือตามท่ีก าหนดไว้ในต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้ 

  
มาตรา 41  ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษผิดมาตรฐาน 

(1) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยสารออกฤทธิ์ขาดหรือ
เกินกว่าปริมาณที่ก าหนดไว้จากเกณฑ์ต่ าสุดหรือสูงสุดตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา 8 (3) 
หรือตามท่ีก าหนดไว้ในต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้ แต่ไม่ถึงร้อยละสิบ 

(2) ยาเสพติดให ้โทษในประเภท 3 ที ่ผล ิตขึ ้นโดยมีความบริส ุทธิ ์หร ือล ักษณะอื ่นซึ ่งมี
ความส าคัญต่อคุณภาพของสารออกฤทธิ์ผิดไปจากเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรี  ตามมาตรา 8 (3) 
หรือตามที่ก าหนดไว้ในต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว้ 

  
มาตรา 42  ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษเสื่อมคุณภาพ 

(1) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่สิ้นอายุตามท่ีแสดงไว้ในฉลากซึ่งข้ึนทะเบียนต ารับยาไว้ 
(2) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับยาปลอมตามมาตรา 40 

หรือยาเสพติดให้โทษผิดมาตรฐานตามมาตรา 41 

  
หมวด 6 

การขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 
 

  
มาตรา 4341  ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 จะผลิตหรือ

น าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษดังกล่าว ต้องน าต ารับยาเสพติดให้โทษนั้นมาขอขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน และเม่ือได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษแล้ว จึงจะผลิตหรือน าเข้าซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษนั้นได ้

การขอขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และการออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียน
ต ารับยาเสพติดให้โทษดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

                                                           
41 มาตรา 43 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530 



การพิจารณาออกใบส าคัญตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษเป็น
ผู้รับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์หรือประเมินเอกสารทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา42 

  
มาตรา 4443  ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 เมื่อได้รับใบส าคัญ

การขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษตามมาตรา 43 แล้ว จะแก้ไขรายการทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 3 ดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อนุญาต 

การขอแก้ไขรายการและการอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 
3 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 45  ใบส าคัญในการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ให้มีอายุห้าปีนับแต่

วันที่ออกใบส าคัญ ถ้าผู้รับใบส าคัญประสงค์จะขอต่ออายุใบส าคัญ จะต้องยื่นค าขอก่อนใบส าคัญสิ้นอายุและเมื่อได้
ยื่นค าขอแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญนั้น 

การขอต่ออายุใบส าคัญและการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 3 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 46  เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ใดที่ได้

ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ต่อมาปรากดว่าไม่มีสรรพคุณตามที่ข้ึนทะเบียนต ารับยาไว้ หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่
ผู้ใช้ หรือมีเหตุผลอันไม่สมควรที่จะอนุญาตให้ต่อไป ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีมีอ านาจ
สั่งเพิกถอนทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 นั้นได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ค าสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 47  ในกรณีใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 สูญหาย ถูก

ท าลาย หรือลบเลือนในสาระส าคัญให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาตและยื่นค าขอรับใบแทนใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือลบ
เลือน 

การขอรับใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และการออกใบ
แทนใบส าคัญดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

                                                           
42 มาตรา 43 วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2545 

43 มาตรา 44 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530 



หมวด 7 

การโฆษณา 
 

  
มาตรา 4844  ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณายาเสพติดให้โทษ เว้นแต่ 
(1) เป็นการโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 5 ซึ่งกระท า

โดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ให้รวมถึงการโฆษณากับผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้วย หรือ 

(2) เป็นฉลากหรือเอกสารก ากับยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 หรือประเภท 
5 ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 หรือประเภท 5 

โฆษณาตามวรรคหนึ่งที่เป็นเอกสาร ภาพ ภาพยนตร์ การบันทึกเสียงหรือภาพ ต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะใช้โฆษณาได้ 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา 48/145  ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการ

ดังกล่าวโดยใช้ชื่อของตน หรือชื่อหรือที่ตั้ง หรือกิจการของสถานพยาบาลของตน หรือคุณวุฒิหรือความสามารถ
ของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลของตน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต  

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่สถานพยาบาลของรัฐ 

  
มาตรา 48/246  ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา 48 วรรคสอง หรือมาตรา 

48/1 วรรคสอง หรือมีการใช้ข้อความโฆษณาไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจออก
ค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

                                                           
44 มาตรา 48 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

45 มาตรา 48/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

46 มาตรา 48/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 



(1) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 

(2) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากดในการโฆษณา 

(3) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีนั้นในการโฆษณา 

(4) ให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดที่อาจเกิดข้ึน 

ในการออกค าสั่งตาม (4) ให้ผู้อนุญาตก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาโดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนกับความสุจริตใจในการกระท าของผู้ท าการโฆษณา 

  
หมวด 8 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

  
มาตรา 4947  ในการปดิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในสถานที่ท าการของผู้รับอนุญาตน าเข้าหรือส่งออก สถานที่ ผลิต สถานที่จ าหน่าย 

สถานที่เก็บยาเสพติดให้โทษ หรือสถานที่ที่ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือตรวจสอบการปดิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(2) เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ตามสมควรว่ามี
ทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระท าความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะ
เอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(3) ค้นบุคคลหรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามียาเสพติดให้โทษซุกซ่อน
อยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(4) ค้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(5) ยึดหรืออายัดยาเสพติดให้โทษที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่ได้ใช้หรือ
จะใช้ในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

การใช้อ านาจตามวรรคหนึ่ง (2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นปดิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนดแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้น รายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปบันทึก
เหตุอันควรเชื่อตามสมควร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงเอกสารเพ่ือแสดงตนและเอกสารที่แสดงอ านาจในการ
ตรวจค้น รวมทั้งเหตุอันควรเชื่อที่ท าให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถาน สถานที่ค้น 
เว้นแต่ไม่มีผู ้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั ้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นส่งมอบส าเนาเอกสารและหนังสือนั้นให้แก่ผู้

                                                           
47 มาตรา 49 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 



ครอบครองดังกล่าวทันทีที่กระท าได้ และหากเป็นการเข้าค้นในเวลากลางคืนพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าใน
การเข้าค้นต้องเป็นข้าราชการพลเรือนต าแหน่งตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจต าแหน่งตั้งแต่สารวัตร
หรือเทียบเท่าซึ่งมียศตั้งแต่พันต ารวจโทข้ึนไป 

พนักงานเจ้าหน้าที่ต าแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอ านาจหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนด าเนินการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีก าหนดด้วย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยท าเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายนั้น 

ในการปดิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

ให้รัฐมนตรีจัดท ารายงานผลการปดิบัติตามมาตรานี้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือรายงานผลการ
ปดิบัติงานประจ าปี โดยให้รายงานข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค ปริมาณการปดิบัติงาน และผลส าเร็จของการ
ปดิบัติงานโดยละเอียด เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานดังกล่าวพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

  
มาตรา 50  ในการปดิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวและเอกสาร

มอบหมายตามมาตรา 49 วรรคสอง ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 51  ในการปดิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญา 

  
หมวด 9 

การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 
 

  
มาตรา 52  ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปดิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือ

ประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
โดยมีก าหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ในกรณีที่มีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ผู้อนุญาตจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้รอค าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 

ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ในระหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีกไม่ได ้ 



มาตรา 53  ถ้าปรากดว่าผู้รับอนุญาตผู้ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา 19 หรือกระท าความผิดตาม
มาตรา 39 ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น
สองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

  
มาตรา 54  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

อนุญาตทราบ ในกรณีไม่พบตัวผู้ถูกสั่งหรือผู้ถูกสั่งไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ปิดค าสั่งไว้ ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายที่
สถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้ทราบค าสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่รับหรือปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 55  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดยาเสพติดให้โทษที่เหลือของผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิก

ถอนใบอนุญาต และใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนนั้นไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กระทรวงสาธารณสุข หรือในกรณีจ าเป็นจะเก็บรักษาไว้ที่อ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดก็ได้ 

ในกรณีเพิกถอนใบอนุญาต ให้ยาเสพติดให้โทษที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่งตกเป็นของกระทรวง
สาธารณสุข 

  
มาตรา 56  เมื่อพ้นก าหนดการพักใช้ใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนยาเสพติดให้โทษและ

ใบอนุญาตที่ยึดไว้ตามวรรค 55 ให้ผู้รับอนุญาต 

  
หมวด 10 

มาตรการควบคุมพิเศษ 
 

  
มาตรา 5748  ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 

  
มาตรา 5849  ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เว้นแต่การเสพนั้นเป็นการเสพเพ่ือ

การรักษาโรคตามค าสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 
17 

                                                           
48 มาตรา 57 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

49 มาตรา 58 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 



ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เว้นแต่การเสพนั้นเป็นการเสพเพ่ือการรักษาโรค
ตามค าสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่
ได้รับใบอนุญาต หรือเป็นการเสพเพ่ือการศึกษาวิจัย  ทั้งนี้ ต ารับยาที่เสพได้ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 

  
มาตรา 58/150  ในกรณีจ าเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเสพยาเสพติด

ให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ 
หรือยานพาหนะ ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ มีอ านาจตรวจ 
หรือทดสอบ หรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมียาเสพติดให้โทษดังกล่าวอยู่ใน
ร่างกายหรือไม ่

พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต าแหน่งใด 
ระดับใด หรือชั้นยศใดจะมีอ านาจหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หรือจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนด าเนินการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ โดยท าเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ได้รับมอบหมายนั้น 

วิธีการตรวจหรือการทดสอบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้ ในประกาศดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการ
เกี่ยวกับการแสดงความบริสุทธิ์ของพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปดิบัติหน้าที่ 
และมาตรการเกี่ยวกับการห้ามเปิดเผยผลการตรวจหรือทดสอบแก่ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ปรากดผล
เบื้องต้นเป็นที่สงสัยว่ามียาเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกาย จนกว่าจะได้มีการตรวจยืนยันผลเป็นที่แน่นอนแล้ว 

  
มาตรา 58/251  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด อาจมีมติให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่
ที่ท าการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

การเสพและการครอบครองพืชกระท่อมที่กระท าตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

                                                           
50 มาตรา 58/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

51 มาตรา 58/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 



มาตรา 59  ให้รัฐมนตรีก าหนดจ านวนยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่จะต้องใช้ในทาง
การแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจ าปี โดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่ช้ากว่าเดือน
มกราคมของแต่ละปี และให้ก าหนดจ านวนเพิ่มเติมได้ในกรณีจ าเป็นโดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเช่นกัน 

  
มาตรา 6052  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้

โทษในประเภท 2 หรือประเภท 5 เกินปริมาณที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 8 (5) ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา
นี้ 

การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ให้น าบทบัญญัติในมาตรา 8 (5) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 61  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 

ตายก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ให้ทายาทผู้ครอบครองหรือผู้จัดการมรดกแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ผู้รับอนุญาตตาย และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดยาเสพติดให้โทษท่ีผู้รับอนุญาตมีเหลือมาเก็บรักษาไว้ที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ยาเสพติดให้โทษที่ยึดไว้นั้นให้กระทรวงสาธารณสุข
จ่ายค่าตอบแทนตามท่ีเห็นสมควร 

  
มาตรา 61/153  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยา

เสพติดให้โทษในประเภท 5 ตายก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอมจากทายาทแสดง
ความจ านงต่อผู้อนุญาตเพ่ือขอประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนั้นต่อไปภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาต
ตาย เมื่อผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ให้ผู้แสดงความจ านงนั้นประกอบกิจการ
ต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ และให้ถือว่าผู้แสดงความจ านงเป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่
ผู้รับอนุญาตตาย 

การแสดงความจ านงและการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีกา ร และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่ไม่มีการแสดงความจ านงเพ่ือขอประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้ทายาทผู้ครอบครอง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 นั้นท าลายหรือจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่เหลืออยู่ในกรณีที่

                                                           
52 มาตรา 60 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

53 มาตรา 61/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 



จ าหน่าย ให้จ าหน่ายแก่ผู้รับอนุญาตอ่ืนตามประเภทนั้น หรือแก่ผู้ซึ่งผู้อนุญาตเห็นสมควร  ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย เว้นแต่ผู้อนุญาตจะผ่อนผันขยายระยะเวลาต่อไปอีกแต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 

ในกรณีที่ทายาทผู้ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ไม่ปดิบัติตามวรรคสาม ให้ยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 ที่เหลืออยู่ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขมอบหมายท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

มาตรา 62  ให้ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 17 มาตรา 20 และมาตรา 26 จัดให้มีการท าบัญชีรับจ่าย
ยาเสพติดให้โทษและเสนอรายงานต่อเลขาธิการเป็นรายเดือนและรายปี บัญชีดังกล่าวให้เก็บรักษาไว้และพร้อมที่
จะแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลาในขณะเปิดท าการ  ทั้งนี้ ภายในห้าปีนับแต่วันที่ลงรายการครั้งสุดท้ายใน
บัญชี 

บัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 63  เมื่อได้จัดตั้งสถานพยาบาลส าหรับบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษตามมาตรา 8 (7) 

แล้ว ให้รัฐมนตรีก าหนดระเบียบข้อบังคับเพ่ือควบคุมการบ าบัดรักษา และระเบียบวินัยส าหรับสถานพยาบาล
ดังกล่าวด้วย 

 

หมวด 11 

การน าผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษ 
 

  
มาตรา 64  ในการน าผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 และประเภท 

5 ต้องมีใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศที่ส่งออกนั้นมาพร้อมกับยาเสพติดให้โทษและต้องแสดง
ใบอนุญาตดังกล่าวต่อพนักงานศุลกากร กับต้องยินยอมให้พนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติดให้โทษ
นั้นไว้ 

ให้พนักงานศุลกากรเก็บรักษาหรือควบคุมยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 
และประเภท 5 นั้นไว้ในที่สมควรจนกว่าผู้ที่น าผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษจะน ายาเสพติดให้โทษดังกล่าวออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

ในกรณีที่ผู้น าผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 และประเภท 5 ไม่น า
ยาเสพติดให้โทษดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักรภายในก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันน าเข้า ให้พนักงาน
ศุลกากรรายงานให้เลขาธิการทราบ เลขาธิการมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้น าผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษน ายาเสพติ ดให้
โทษดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักรภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ออกค าสั่ง ในกรณีผู้ได้รับค าสั่งไม่ปดิบัติ
ตาม ให้ยาเสพติดให้โทษดังกล่าวตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข 



หมวด 11/1 

การอุทธรณ์54 
 

  
มาตรา 64/1  ในกรณีที่ผู้ได้รับค าสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา 48/2 ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าว 

ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ 
  
มาตรา 64/2  การอุทธรณ์ตามมาตรา 64/1 ให้ยื่นต่อคณะกรรมการภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้

อุทธรณ์ได้รับทราบค าสั่งของผู้อนุญาต 

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

การอุทธรณ์ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั ่งของผู้อนุญา ต 
เว้นแต่คณะกรรมการจะสั่งเป็นอย่างอ่ืนเป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

  
หมวด 12 

บทก าหนดโทษ 
 

  
มาตรา 6555  ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืน

มาตรา 15 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าเพ่ือจ าหน่าย ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ  ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระท าเพ่ือจ าหน่าย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้ งแต่สี่ปี
ถึงจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท 

  

                                                           
54 หมวด 11/1 การอุทธรณ์ มาตรา 64/1 และมาตรา 64/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

55 มาตรา 65 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 



มาตรา 6656  ผู้ใดจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 
โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจ านวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ าหนักสุทธิไม่ถึง
ปริมาณที่ก าหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาท
ถึงสามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่ก าหนดตาม
มาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสน
บาทถึงห้าล้านบาท 

ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณค านวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวาง
โทษจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต 

  
มาตรา 6757  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตต้อง

ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 6858  ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 อันเป็นการฝ่าฝืน

มาตรา 16 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท  

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดเป็นมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีน  ผู้นั้นต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ยี่สิบปีถึงจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองล้านบาทถึงห้าล้านบาท 

  
มาตรา 6959  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 

17 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้ใดจ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 อันเป็นการฝ่า
ฝืนมาตรา 17 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดตามวรรคสองเป็นมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคา
อีน มีปริมาณค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึงหนึ่งร้อยกรัม ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ สามปีถึงยี่สิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่ถ้ามอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีนนั้นมีปริมาณค านวณเป็น

                                                           
56 มาตรา 66 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

57 มาตรา 67 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 

58 มาตรา 68 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

59 มาตรา 69 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 



สารบริสุทธิ์ตั้งแต่หนึ่งร้อยกรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ห้าแสนบาท
ถึงห้าล้านบาท 

ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 17 กระท าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง วรรคสองหรือวรรคสาม ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

  
มาตรา 7060  ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 20 

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

  
มาตรา 7161  ผู้ใดจ าหน่าย มีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษใน

ประเภท 3 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคหนึ่ง โดยมีจ านวนยาเสพติดให้โทษไม่เกินที่ก าหนดตามมาตรา 20 
วรรคสี่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามียาเสพติดให้โทษในประเภท 3 เกินจ านวนตามมาตรา 20 วรรคสี่ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

  
มาตรา 7262  ผู้ใดน าเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 

22 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

  
มาตรา 7363  ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติด

ให้โทษในประเภท 4 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 26 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามียาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

  
มาตรา 7464  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 

26 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

                                                           
60 มาตรา 70 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

61 มาตรา 71 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

62 มาตรา 72 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

63 มาตรา 73 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

64 มาตรา 74 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 



มาตรา 7565  ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 อันเป็นการฝ่า
ฝืน มาตรา 26/2 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าเพ่ือจ าหน่าย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่ง
ปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองนั้นเป็นพืช
กระท่อม ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

  
มาตรา 7666  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 

26/3 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งนั้นเป็นพืชกระท่อม ผู้นั้น
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา 76/167  ผู้ใดจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 

5 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 26/3 โดยมีปริมาณยาเสพติดให้โทษไม่ถึงสิบกิโลกรัม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งนั้นเป็นพืชกระท่อม ผู้นั้น
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดตามวรรคสองนั้นเป็นพืชกระท่อม ผู้นั้น
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

  
มาตรา 7768  ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา 7869  ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 29 มาตรา 30 หรือมาตรา 31 ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  

                                                           
65 มาตรา 75 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

66 มาตรา 76 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

67 มาตรา 76/1 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 

68 มาตรา 77 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

69 มาตรา 78 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 



มาตรา 7970  ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา 79/171  ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 34/1 มาตรา 34/2 มาตรา 34/3 หรือมาตรา 
34/4 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 

  
มาตรา 8072  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปดิบัติตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง

หมื่นบาท 

  
มาตรา 8173  เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมผู้ใดไม่ปดิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา 36 มาตรา 37 

หรือมาตรา 38 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา 8274  ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ปลอม อันเป็นการฝ่า

ฝืนมาตรา 39 (1) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสองล้านบาท 

  
มาตรา 8375  ผู้ใดจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ปลอม อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 39 

(1) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

  
มาตรา 8476  ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ผิดมาตรฐาน

หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 เสื่อมคุณภาพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 39 (2) หรือ (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  

                                                           
70 มาตรา 79 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

71 มาตรา 79/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

72 มาตรา 80 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

73 มาตรา 81 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

74 มาตรา 82 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

75 มาตรา 83 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

76 มาตรา 84 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 



มาตรา 8577  ผู้ใดจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ผิดมาตรฐานหรือยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 3 เสื่อมคุณภาพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 39 (2) หรือ (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

มาตรา 8678  ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ต้องขึ้นทะเบียน
ต ารับยาแต่มิได้ขึ้นทะเบียนต ารับยา หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนต ารับยา อัน
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 39 (4) หรือ (5) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

  
มาตรา 8779  ผู้ใดจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ต้องขึ้นทะเบียนต ารับยาแต่มิได้ขึ้น

ทะเบียนต ารับยา หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนต ารับยาอันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา 39 (4) หรือ (5) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสามแสนบาท 

  
มาตรา 8880  ผู้ใดแก้ไขรายการทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 อันเป็นการฝ่าฝืน

มาตรา 44 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 8981  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 48 หรือมาตรา 48/1 หรือไม่ปดิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม

มาตรา 48 หรือมาตรา 48/1 หรือไม่ปดิบัติตามค าสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา 48/2 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 89/182  ถ้าการกระท าตามมาตรา 89 เป็นการกระท าของเจ้าของสื่อโฆษณา หรือผู้

ประกอบกิจการโฆษณา ผู้กระท าต้องระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น 

  
มาตรา 89/283  ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 89 หรือมาตรา 89/1 เป็นความผิดต่อเนื่อง 

ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินห้าพันบาท หรือไม่เกินสองเท่าของค่าใช้จ่ายที่ใช้ส าหรับการโฆษณานั้น 
ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปดิบัติตาม  

                                                           
77 มาตรา 85 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

78 มาตรา 86 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

79 มาตรา 87 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

80 มาตรา 88 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

81 มาตรา 89 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

82 มาตรา 89/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

83 มาตรา 89/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 



มาตรา 9084  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปดิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา 49 หรือขัดขวางการปดิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 55 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 9185  ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57 หรือยาเสพติด

ให้โทษในประเภท 2 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 58 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่ง
หมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 9286  ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 58 วรรคสอง ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งนั้นเป็นพืชกระท่อม ผู้นั้น
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

  
มาตรา 92/187  ผู้ใดไม่ปดิบัติตามค าสั่งของพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 58/1 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา 9388  ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม 

หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอ่ืนใด ให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติดให้โทษ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

ถ้าได้กระท าโดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป  ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นการกระท าต่อหญิงหรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ หรือเป็นการกระท าเพ่ือจูงใจให้ผู้อ่ืนกระท าผิดทางอาญา หรือเพ่ือประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในการกระท า
ความผิดทางอาญา ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงห้า
ล้านบาท 

                                                           
84 มาตรา 90 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

85 มาตรา 91 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

86 มาตรา 92 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

87 มาตรา 92/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

88 มาตรา 93 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 



ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดตามวรรคสามเป็นมอร์ฟีนหรือโคคาอีน 
ผู้กระท าต้องระวางโทษเพ่ิมขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง และถ้าเป็นการกระท าต่อหญิงหรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท 

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระท าความผิดตามวรรคสามเป็นเฮโรอีน ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษเป็นสองเท่า และถ้าเป็นการกระท าต่อหญิงหรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้กระท าต้องระวางโทษ
ประหารชีวิต 

มาตรา 93/189  ผู้ใดยุยงส่งเสริมให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 2 โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการยุยงส่งเสริมให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 93/290  ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลอง

ธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอ่ืนใดให้ผู้อ่ืนกระท าความผิดฐานผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย ครอบครอง
เพ่ือจ าหน่าย หรือครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ส าหรับ
ความผิดนั้น 

  
มาตรา 9491  ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษ เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครอง

เพ่ือจ าหน่าย หรือเสพและจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และได้สมัครใจขอเข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากดต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจอีกทั้งได้ปดิบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับเพ่ือควบคุมการ
บ าบัดรักษา และระเบียบวินัยส าหรับสถานพยาบาลดังกล่าว จนได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีก าหนดแล้ว ให้พ้นจากความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีความผิดที่ได้
กระท าไปภายหลังการสมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษา 

การรับเข้าบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด  

                                                           
89 มาตรา 93/1 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2545 

90 มาตรา 93/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

91 มาตรา 94 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 



มาตรา 94/192  ผู้ใดท าการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษเป็นปกติธุระโดยใช้ยาตามกฎหมาย
ว่าด้วยยา วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติด ให้โทษตาม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือกระท าการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษไม่ว่าโดยวิธีอ่ืนใด ซึ่งมิได้กระท า
ในสถานพยาบาลตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

มาตรา 9593  ทายาท ผู้ครอบครอง หรือผู้จัดการมรดกผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 61 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองพันบาท 

  
มาตรา 9694  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปดิบัติตามมาตรา 62 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง

หมื่นบาท 

  
มาตรา 97  ผู้ใดต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้า

กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ หาก
ศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจ าคุก ให้เพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลก าหนดส าหรับ
ความผิดครั้งหลัง 

  
มาตรา 98  ผู้ใดต้องโทษตามมาตรา 91 หรือมาตรา 92 เป็นครั้งที่สามเมื่อพ้นโทษแล้ว ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่โดยค าสั่งรัฐมนตรีน าไปควบคุมไว้ ณ สถานพยาบาลที่รัฐมนตรีประกาศจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ และให้ท า
การบ าบัดรักษาจนกว่าจะได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีก าหนดว่าเป็นผู้ได้รับการ
บ าบัดรักษาครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับเพ่ือควบคุมการบ าบัดรักษาและระเบียบวินัยส าหรับสถานพยาบาล
ดังกล่าวแล้ว 

  
มาตรา 9995  ผู้ใดหลบหนีไปในระหว่างที่ถูกควบคุมไว้ ณ สถานพยาบาลตามมาตรา 98 ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  

                                                           
92 มาตรา 94/1 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2545 

93 มาตรา 95 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

94 มาตรา 96 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

95 มาตรา 99 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 



มาตรา 10096  กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือข้าราชการหรือ
พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งยา
เสพติดให้โทษ หรือสนับสนุนในการกระท าดังกล่าว อันเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวาง
โทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

  
มาตรา 100/197  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจ าคุกและปรับ ให้ศาลลงโทษจ าคุกและ

ปรับด้วยเสมอ โดยค านึงถึงการลงโทษในทางทรัพย์สินเพื่อป้องปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 

ถ้าศาลเห็นว่าการกระท าความผิดของผู้ใดเมื่อได้พิเคราะห์ถึงความร้ายแรงของการกระท า
ความผิด ฐานะของผู้กระท าความผิดและพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว กรณีมีเหตุอันสมควรเป็นการเฉพาะราย 
ศาลจะลงโทษปรับน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ าท่ีก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นก็ได้ 

  
มาตรา 100/298  ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระท าความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์อย่าง

ยิ่งในการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือ
พนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นก็ได้ 

  
มาตรา 10199  ในกรณีที่มีการยึดยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 3 ตาม

มาตรา 49 (2) หรือตามกฎหมายอ่ืนและไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล ถ้าไม่มีผู้ใดมาอ้างว่าเป็นเจ้าของภายในก าหนดหก
เดือนนับแต่วันที่ยึด ให้ยาเสพติดให้โทษนั้นตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข 

  
มาตรา 101 ทวิ100  ในกรณีที่มีการยึดยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือประเภท 5 ตามมาตรา 

49 (2) หรือตามกฎหมายอ่ืน ไม่ว่าจะมีการฟ้องคดีต่อศาลหรือไม่ก็ตาม เมื่อได้มีการตรวจพิสูจน์ชนิดและปริมาณ
แล้วว่าเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทดังกล่าว โดยบันทึกรายงานการตรวจพิสูจน์ไว้ ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือ
ผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

 

                                                           
96 มาตรา 100 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2545 

97 มาตรา 100/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 

98 มาตรา 100/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 

99 มาตรา 101 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2530 

100 มาตรา 101 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530 



มาตรา 102  บรรดายาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 หรือประเภท 5 
เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะหรือวัตถุอ่ืนซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้น 

  
มาตรา 102 ทวิ101  ในกรณีที่มีการฟ้องคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือ

ในประเภท 2 ต่อศาล และไม่ได้มีการโต้แย้งเรื่องประเภท จ านวน หรือน้ าหนักของยาเสพติดให้โทษ ถ้าศาลชั้นต้น
มีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งให้ริบยาเสพติดให้โทษดังกล่าวตามมาตรา 102 หรือตามกฎหมายอ่ืน และไม่มีค าเสนอว่า
ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิดภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค า
พิพากษาหรือค าสั่งให้ริบยาเสพติดให้โทษนั้น ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
ท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  
มาตรา 103  ในขณะที่ยังไม่มีประกาศระบุชื่อยาเสพติดให้โทษตามมาตรา 8 (1) แห่ง

พระราชบัญญัตินี้ ให้ 
(1) เฮโรอีน หรือเกลือของเฮโรอีน ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 4 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พระพุทธศักราช 2465 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2504 เป็นยา
เสพติดให้โทษในประเภท 1 

(2) ยาเสพติดให้โทษที่มีชื่อในบัญชีท้ายกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ดังต่อไปนี้ เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 

(ก) ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พระพุทธศักราช 2465 

(ข) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดรายชื่อยาเสพติดให้โทษเพ่ิมเติม ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระพุทธศักราช 2465 ฉบับลงวันที่ 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 และฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2516 

(3) อาเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด์ (Acetyl Chloride) เป็นยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 4 
                                                           
101 มาตรา 102 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 



(4) กัญชา ตามพระราชบัญญัติกัญชา พุทธศักราช 2477 และพืชกระท่อมตามพระราชบัญญัติพืช
กระท่อม พุทธศักราช 2486 เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

  
มาตรา 104  ให้ยายกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ

นี้ใช้บังคับ เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ผู้ได้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง 

ตามกฎหมายว่าด้วยยา ยื่นค าขอรับใบอนุญาตผลิต จ าหน่าย หรือน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตาม
มาตรา 20 และในกรณีผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า ให้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตามมาตรา 
43 ภายในก าหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต
และค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินกิจการไปพลางก่อนได้ แต่ถ้าผู้อนุญาตมีค าสั่งเป็น
หนังสือไม่ออกใบอนุญาตให้ หรือผู้นั้นไม่มายื่นค าขอรับใบอนุญาตผลิต จ าหน่าย หรือน าเข้า และขอขึ้นทะเบียน
ต ารับยาภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้เป็นอันหมดสิทธิตามมาตรานี้นับแต่วันที่ทราบค าสั่ง หรือวันที่พ้นก าหนด
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แล้วแต่กรณี และให้น าความในมาตรา 55 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

  
มาตรา 105  ให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตน ายายกเว้นเข้าในราชอาณาจักร ตามแบบ ย.ส. 9 ท้าย

กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช 2465 ตามที่ได้แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2479 น ายายกเว้นเข้าในราชอาณาจักรได้ตาม
ใบอนุญาตดังกล่าว แต่ต้องปดิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 104 ด้วย 

  
มาตรา 106  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ซื้อ มี และจ่ายยาเสพติดให้โทษ หรือใบอนุญาตพิเศษให้ซื้อ มี 

และจ่ายยาเสพติดให้โทษเพ่ิมขึ้นกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ ตามความในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษซึ่งใช้อยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองด าเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตนั้น
สิ้นอายุ และถ้าประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตเดิม
จะสิ้นอายุ แต่ถ้าผู้อนุญาตมีค าสั่งเป็นหนังสือไม่ออกใบอนุญาตให้ ผู้นั้นไม่มีสิทธิด าเนินกิจการนับแต่วันที่ทราบ
ค าสั่งเป็นต้นไป และให้น าความในมาตรา 55 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
  
 
 



ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ส.  โหตระกิตย์ 
รองนายกรัฐมนตรี 

 
 

อัตราค่าธรรมเนียม102 
 

  
(1) ใบอนุญาตให้ผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษ 

ในประเภท 2                                                       ฉบับละ        1,000  บาท 

(2) ใบอนุญาตให้น าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษ 

ในประเภท 2                                                       ฉบับละ        1,000  บาท 

(3) ใบอนุญาตให้ส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษ 

ในประเภท 2                                                       ฉบับละ        1,000  บาท 

(4) ใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษ 

ในประเภท 2                                                       ฉบับละ        1,000  บาท 

(5) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ 

ในประเภท 2                                                       ฉบับละ           200  บาท 

(6) ใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษ 

ในประเภท 3                                                       ฉบับละ        1,000  บาท 

(7) ใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษ 

ในประเภท 3 หรือประเภท 4                                     ฉบับละ        6,000  บาท 

(8) ใบอนุญาตน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษ 

ในประเภท 3 หรือประเภท 4                                     ฉบับละ        6,000  บาท 

(9) ใบอนุญาตส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษ 

ในประเภท 3 หรือประเภท 4                                     ฉบับละ           200  บาท 

(10) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ 

ในประเภท 4                                                       ฉบับละ           200  บาท 

(11) ใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกแต่ละครั้งซึ่งยาเสพติดให้โทษ 

                                                           
102 อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 



ในประเภท 3                                                       ฉบับละ           100  บาท 

(12) ใบอนุญาตจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง 

ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เกินปริมาณ 

ที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 60                                 ฉบับละ           200  บาท 

(13) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษ 

ในประเภท 3                                                       ฉบับละ        2,000  บาท 

(14) ใบอนุญาตโฆษณาเพ่ือการค้าซึ่งยาเสพติดให้โทษ 

ตามมาตรา 48 และมาตรา 48/1                                ฉบับละ        3,000  บาท 

(15) ใบแทนใบอนุญาต                                                 ฉบับละ          100  บาท 

(16) ใบแทนใบส าคัญการข้ึนทะเบียนต ารับ 

ยาเสพติดให้โทษประเภท 3                                       ฉบับละ          100  บาท 

(17) การอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียน 

ตามมาตรา 44                                                      ฉบับละ        1,000  บาท 

(18) การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบส าคัญ 

การข้ึนทะเบียนต ารับยาเสพติดให้โทษ                           ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม 

                                                                              ส าหรับใบอนุญาตหรือ 

                                                                              ใบส าคัญนั้น 

 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ใช้บังคับมานานแล้วและมีบทบัญญัติที่ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย สมควรปรับปรุงกฎหมาย
ดังกล่าวเพ่ือให้การปราบปรามและควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพ่ือให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยยาเสพติดให้โทษซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
                      
  



พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2528103 
 

มาตรา 10  ในขณะที่ไม่มีประกาศให้ฝิ่น มูลฝิ่น หรือพันธุ์ฝิ่น เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทใด
ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 (1) ให้ฝิ่นหรือมูลฝิ่นตามกฎหมายว่าด้วยฝิ่นเป็นยาเสพติดให้ โทษประเภท 2 และ
พันธุ์ฝิ่นตามกฎหมายว่าด้วยฝิ่นเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

  
หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศคณะปดิวัติ ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2501 ประกาศยกเลิกการเสพฝิ่นและการจ าหน่ายฝิ่นทั่วราชอาณาจักร  กฎหมายฝิ่นจึงยังคงใช้บังคับแต่
เฉพาะเรื่องฐานความผิด และบทก าหนดโทษเท่านั้น  ฉะนั้น จึงเห็นสมควรยกเลิกพระราชบัญญัติฝิ่น พุทธศักราช 
2472 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทั้งหมด โดยก าหนดให้ฝิ่นเป็นยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากนี้ ยา
เสพติดให้โทษประเภทพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษที่มีอันตรายน้อยกว่ายาเสพติดให้โทษประเภทกัญชา จึง
เห็นควรก าหนดบทลงโทษของยาเสพติดให้โทษประเภทพืชกระท่อมให้ต่ าลง เพ่ือความเหมาะสม   จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2530104 

  
หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 
2522 มิได้นิยามค าว่า “เสพ” ให้แตกต่างจากค าว่า “ติดยาเสพติดให้โทษ” และมิได้นิยามค าว่า “บ าบัดรักษา” ไว้ 
ซึ่งท าให้มีปัญหาในทางปดิบัติ และบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับความหมายและการจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 3 และการยึดยาเสพติดให้โทษในประเภทต่าง ๆ ยังไม่เหมาะสมกับทางปดิบัติในปัจจุบัน ตลอดจนยังไม่มี
บทก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ยุยงส่งเสริมหรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกใน
การที่ผู้อ่ืนเสพยาเสพติดให้โทษโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และไม่มีบทก าหนดโทษส าหรับผู้ที่
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษเป็นปกติธุระโดยมิได้กระท าในสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัตินี้ สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยนิยามถ้อยค าดังกล่าวให้ชัดเจน และแก้ไขบทบัญญัติ
เกี่ยวกับความหมายและการจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และการยึดยาเสพติดให้โทษให้เหมาะสมและ
ตรงกับทางปดิบัติยิ่งขึ้นตลอดจนเพ่ิมบทก าหนดโทษส าหรับกรณีเช่นว่านั้น และสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชบัญญัติฯ ด้วยเพื่อให้สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 
3 และใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ได ้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
103 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102/ตอนที่ 154/ฉบับพิเศษ หน้า 31/24 ตุลาคม 2528 

104 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104/ตอนที่ 269/ฉบับพิเศษ หน้า 49/28 ธันวาคม 2530 



พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2543105 

  
มาตรา 4  บรรดาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือในประเภท 2 ที่ไม่ได้มี

การโต้แย้งเรื่องประเภท จ านวน หรือน้ าหนักของยาเสพติดให้โทษ ถ้าศาลชั้นต้นได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ริบยา
เสพติดให้โทษดังกล่าวตามมาตรา 102 หรือตามกฎหมายอ่ืน ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและไม่มีค าเสนอ
ว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิดภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค า
พิพากษาหรือค าสั่งให้ริบยาเสพติดให้โทษนั้น ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
ท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

  
หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันคดียาเสพติดให้โทษมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี และการพิจารณาคดีต้องใช้เวลานานกว่าคดีจะถึงที่สุด ในระหว่างนั้นศาลชั้นต้นมีค าพิพากษา
หรือค าสั่งให้ริบของกลางยาเสพติดให้โทษตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 หรือ
ตามกฎหมายอ่ืน พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ยังไม่มีบทบัญญัติให้กระทรวงสาธารณสุข หรือผู้
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายมีอ านาจท าลายหรือน าของกลางยาเสพติดให้โทษไปใช้ประโยชน์ได้ ส่งผลให้
รัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นจ านวนมากในแต่ละปี เพ่ือการเก็บรักษาและดูแลของกลางยาเสพติดให้โทษไม่ให้
สูญหาย  ดังนั้น เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 
2522 เพ่ือให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายมีอ านาจท าลายยาเสพติดให้โทษที่ศาล
ชั้นต้นมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งให้ริบหรือน ายาเสพติดให้โทษดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545106 

  
มาตรา 38  ในระหว่างที่ยังมิได้มีกฎกระทรวงหรือประกาศตามมาตรา 15 วรรคสอง มาตรา 16 

วรรคสอง มาตรา 20 วรรคสี่ มาตรา 48 วรรคสาม มาตรา 48/1 วรรคสอง และมาตรา 60 วรรคสอง ให้รัฐมนตรี
หรือผู้อนุญาต แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาตได้ตามท่ีเห็นสมควร 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากสภาพปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
ในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ให้

                                                           
105 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117/ตอนที่ 111 ก/หน้า 35/29 พฤศจิกายน 2543 

106 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119/ตอนที่ 96 ก/หน้า 8/30 กันยายน 2545 



เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยแก้ไขโทษในความผิดเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครอง มีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย และ
จ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษจ านวนเล็กน้อยให้มีโทษขั้นสูงลดลงเพ่ือให้เหมาะสมกับความผิด และให้บุคคลซึ่งต้อง
หาว่าเสพเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามกฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และให้ศาล
สามารถลงโทษได้เมื่อมีค ารับสารภาพโดยพนักงานอัยการไม่ต้องสืบพยานประกอบเสมอไป และให้ศาลสามารถใช้
มาตรการรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษได้กว้างขวางขึ้น นอกจากนี้ สมควรมีมาตรการให้ทางราชการ
สามารถขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษเพ่ือประโยชน์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และสมควรเพ่ิมมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดให้โทษโดยให้มีการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น การให้มีอ านาจสั่งตรวจหรือทดสอบว่าบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดมียาเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกายหรือไม่ และเพ่ิมขอบเขตให้ผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือ
จ าหน่าย หรือผู้เสพและจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษที่มีจ านวนเล็กน้อย มีโอกาสสมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษาได้
กว้างขวางขึ้น รวมทั้งปรับปรุงบทก าหนดโทษให้ลดหลั่นกันตามความร้ายแรงของการกระท าความผิดและใช้
มาตรการโทษปรับเป็นหลักในการลงโทษผู้กระท าผิดที่มุ่งหมายประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนก าหนดมาตรการ
ควบคุมการครอบครองเพ่ือจ าหน่ายยาทั่วไปซึ่งมีส่วนผสมของยาเสพติดให้โทษและก าหนดวิธีการและควบคุมการ
โฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ การบ าบัดรักษา สถานพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เพ่ือให้
อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2560107 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 8  บทบัญญัติมาตรา 15 วรรคสาม มาตรา 17 วรรคสอง และมาตรา 26 วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไม่ให้ใช้บังคับแก่คดีที่ศาล
ชั้นต้นมีค าพิพากษาแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้น ากฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ บังคับแก่คดีดังกล่าวต่อไปจนกว่าคดีถึงที่สุด108 
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108 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง ในส่วนที่ห้ามมิให้น ามาตรา 15 วรรคสาม มาตรา 17 วรรคสอง และมาตรา 26 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับแก่คดีที่ยังไม่ถึงที่สุด เป็นบทบัญญัติที่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 26 และมาตรา 29 วรรคสอง โดยผลของค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 6 - 7/2561 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 



คดีซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้นในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือ
ทั้งสองฝ่ายยื่นค าแถลงขอสืบพยานหลักฐานเพ่ิมเติมว่าการกระท าของจ าเลยเป็นการกระท าเพ่ือจ าหน่ายหรือไม่ ก็
ให้ศาลสืบพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได้ตามท่ีเห็นสมควร 

  
มาตรา 9  ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษผู้กระท าความผิดตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง แห่ง

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและคดีถึง
ที่สุดแล้ว ถ้าผู้กระท าความผิดยังไม่ได้รับโทษ หรือก าลังรับโทษอยู่ เมื่อความปรากดแก่ศาล หรือเมื่อผู้กระท า
ความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น ผู้อนุบาลของผู้นั้นหรือพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดี
นั้นมีอ านาจก าหนดโทษใหม่ตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในการที่ศาลจะก าหนดโทษใหม่นี้ให้ศาลมีอ านาจไต่สวนผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นว่า
จ าเป็น ถ้าปรากดว่า ผู้กระท าความผิดได้รับโทษมาบ้างแล้วและศาลเห็นเป็นการสมควร ศาลจะรอการลงโทษที่
เหลืออยู่หรือจะปล่อยผู้กระท าความผิดไปก็ได้ 

  
มาตรา 10  ให้ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน 

  
หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายปัจจุบันมีบทบัญญัติบางส่วนที่
ก าหนดว่าบุคคลใดซึ่งกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 และประเภท 
5 โดยมียาเสพติดให้โทษเกินปริมาณที่ก าหนดไว้ ให้ถือเป็นเด็ดขาดว่าผู้นั้นกระท าเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้เปิดโอกาส
ให้พิจารณาจากพฤติการณ์หรือค านึงถึงเจตนาที่แท้จริงของผู้กระท าความผิดและไม่ได้ให้สิทธิผู้ต้องหาหรือจ าเลย
ในการพิสูจน์ความจริงในคดี สมควรแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้มีลักษณะเป็นเพียงข้อสันนิษฐาน เพ่ือให้
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีโอกาสพิสูจน์ความจริงได้ นอกจากนี้ อัตราโทษส าหรับความผิดเกี่ยวกับการผลิต น าเข้า หรือ
ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ที่ก าหนดโทษให้จ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้า
ล้านบาท หรือประหารชีวิต ยังไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขปรับปรุงบทก าหนดโทษดังกล่าวเพ่ือให้การลงโทษ
ผู้กระท าความผิดมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
ประกาศส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผลแห่งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ109 
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พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562110 

  
มาตรา 20  ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการ

ควบคุมยาเสพติดให้โทษประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการอนุญาตให้ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ทุกหกเดือน ในกรณีที่เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการอนุญาตดังกล่าว ให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเสนอรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การอนุญาตต่อไป 

  
มาตรา 21  ในวาระเริ่มแรกภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับการขอรับ

ใบอนุญาตผลิต น าเข้า หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือ
การรักษาผู้ป่วยตามมาตรา 26/2 (1) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ .ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้อนุญาตได้เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 26/5 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ หรือเป็นผู้ขออนุญาตตาม
มาตรา 26/5 (2) (3) (4) หรือ (7) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ .ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้  ซึ่งด าเนินการร่วมกับผู้ขออนุญาตที่ เป็นหน่วยงานของรัฐตามมา ตรา 26/5 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) การขอรับใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาเพ่ือประโยชน์ทาง

การแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วยตามมาตรา 26/2 (1) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 
26/5 (2) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเป็นการปรุง
ยาส าหรับคนไข้เฉพาะรายซึ่งตนเองเป็นผู้ให้การรักษา 

(2) การขอรับใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาตาม
มาตรา 26/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ผู้
ขออนุญาตเป็นผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศตามมาตรา 26/5 (6) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
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ให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษประเมินผลมาตรการตามวรรคหนึ่งทุ กหกเดือนใน
กรณีที่เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษด าเนินการได้ตามความเหมาะสม   ทั้งนี้ โดยตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา 

  
มาตรา 22  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาเพ่ือประโยชน์

ทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย การใช้รักษาโรคเฉพาะตัว หรือการศึกษาวิจัย อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ไม่ต้องรับโทษส าหรับการกระท านั้นเมื่อด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีที่เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 26/5 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้สามารถครอบครองยาเสพติดให้โทษดังกล่าวได้ต่อไป
จนกว่าการพิจารณาอนุญาตจะแล้วเสร็จ ในกรณีไม่ได้รับอนุญาต ให้ยาเสพติดให้โทษนั้นตกเป็นของกระทรวง
สาธารณสุขหรือให้ท าลาย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 

(2) ในกรณีนอกจาก (1) ให้แจ้งการครอบครองต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาภายใน
ก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้ หากเป็นผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องใช้ยาเสพติดให้
โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาเพ่ือรักษาโรคเฉพาะตัว และปดิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
ส าหรับบุคคลอ่ืนเมื่อแจ้งการครอบครองแล้วให้ยาเสพติดให้โทษดังกล่าวตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขหรือให้
ท าลาย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 

  
มาตรา 23  หนังสือส าคัญแสดงการอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ออกตาม

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตตามมาตรา 26/2 หรือมาตรา 26/3 แห่ง
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้น
อายุ 

  
มาตรา 24  ใบอนุญาตโฆษณาที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ .ศ. 2522 ก่อน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 
  



มาตรา 25  ค าขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ให้ถือว่าเป็นค าขอตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณี
ที่ค าขอใดมีข้อแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ .ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ผู้อนุญาตก าหนด ให้ค า
ขอนั้นเป็นอันตกไป 

  
มาตรา 26  กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 

พ.ศ. 2522 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ .ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ 

การด าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี 

  
มาตรา 27  ในขณะที่ยังไม่มีประกาศของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษก าหนดลักษณะ

กัญชง (Hemp) ตามมาตรา 26/2 (2) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ .ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้กัญชง (Hemp) มีลักษณะตามที่ก าหนดในบทนิยามค าว่า “เฮมพ์” (Hemp) ในข้อ 3 
แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 

  
มาตรา 28  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันนอกจากนี้
ปรากดผลการวิจัยว่าสารสกัดจากกัญชาและพืชกระท่อมมีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมากซึ่งหลายประเทศ
ทั่วโลกได้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ .ศ. 2522 
กัญชาและพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดเสพหรือน าไปใช้ในการบ าบัดรักษาผู้ป่วย



หรือน าไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และยังก าหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครองด้วย   ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
รับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์ในการรักษาและพัฒนาทางการแพทย์ 
ภายใต้ค าแนะน าของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาต เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้ท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และเพ่ือ
สร้างความมั่นคงทางด้านยาของประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดทางด้านยา สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เพ่ือเปิดโอกาสให้สามารถน ากัญชาและพืชกระท่อมไปท าการศึกษา
วิจัยและพัฒนาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถน าไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของ
แพทย์ได ้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 


