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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ

ประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“วัตถุออกฤทธิ์” หมายความวา วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่เปนสิ่ง

ธรรมชาติหรือที่ไดจากส่ิงธรรมชาติ หรือวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่เปนวัตถุสังเคราะห 
ท้ังน้ี ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“วัตถุตํารับ” หมายความวา สิ่งปรุงไมวาจะมีรูปลักษณะใด ท่ีมีวัตถุออกฤทธ์ิ
รวมอยูดวย ทั้งนี้รวมทั้งวัตถุออกฤทธิ์ที่มีลักษณะเปนวัตถุสําเร็จรูปทางเภสัชกรรม ซ่ึงพรอมท่ีจะ
นําไปใชแกคนหรือสัตวได 

                                      
๑ รก. ๒๕๑๘/๕/๘๖พ/๙ มกราคม ๒๕๑๘ 
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“วัตถุตํารับยกเวน” หมายความวา วัตถุตํารับที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหไดรับการยกเวนจากมาตรการควบคุมบางประการสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่มีอยูในวัตถุ
ตํารับนั้น 

“เอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์” หมายความวา กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทําให
ปรากฏความหมายดวยรปู รอยประดิษฐหรือขอความใด ๆ อันเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ ์ซ่ึง
สอดแทรกหรือรวมไวกับภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ 

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

“ขาย” หมายความรวมถึง จําหนาย จาย แจก แลกเปล่ียน สงมอบหรือมีไวเพ่ือ
ขาย 

“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขาในราชอาณาจักร 
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกจากราชอาณาจักร เพื่อไปตางประเทศ 
“นําผาน” หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักรแตไมรวมถึงการนําหรือ

สงวัตถุออกฤทธิ์ผานราชอาณาจักรโดยมิไดมีการขนถายออกจากเครื่องบินที่ใชในการขนสง
สาธารณะระหวางประเทศ 

“เสพ”๒  หมายความวา  การรับวัตถุออกฤทธิ์เขาสูรางกายโดยรูอยูวาเปนวัตถุ
ออกฤทธ์ิไมวาดวยวิธีใดหรือทางใด 

“ติดวัตถุออกฤทธิ์”๓  หมายความวา  เสพเปนประจําติดตอกันจนตกอยูใน
สภาพที่จําเปนตองพึ่งวัตถุออกฤทธิ์นั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลักวิชาการ 

“การรักษาพยาบาล”๔  หมายความวา  การรักษาพยาบาลผูติดวัตถุออกฤทธิ์
รวมตลอดถึงการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ เพื่อใหบุคคลนั้นกลับสูสภาพของปกติชน 

“สถานพยาบาล”๕  หมายความวา  สถานพยาบาลหรือสถานพักฟนที่ใหการ
รักษาพยาบาลหรือการฟนฟสูุขภาพและสมรรถภาพของผูติดวัตถุออกฤทธิ์ ที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๖ 

“สถานท่ี” หมายความรวมถงึ อาคารหรือสวนของอาคารและบริเวณของสถานที่
ดวย 

                                      
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “เสพ” เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและ

ประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ติดวตัถุออกฤทธ์ิ” เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอ

จิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “การรักษาพยาบาล” เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอ

จิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕ มาตรา ๔ นิยามคําวา “สถานพยาบาล” เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิต

และประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

“เภสัชกร” หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขา
เภสัชกรรม 

“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้ในกรณี
นิติบุคคลเปนผูรับใบอนุญาต ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งนิติบุคคลแตงตั้งใหเปนผูดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ดวย 

“ผูอนุญาต” หมายความวา 
(๑) เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย

จากเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(ก) สําหรับการอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือการใชประโยชนใด ๆ ซ่ึงวัตถุ

ออกฤทธิ์ทุกประเภท 
(ข) สําหรับการอนุญาตใหผลิต นําเขา หรือสงออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 

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

กรุงเทพมหานคร 
(๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด สําหรับ

การอนุญาตใหขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๓ และประเภท ๔ ในจังหวัดท่ีอยูในเขตอํานาจ ยกเวน
กรุงเทพมหานคร 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ ท้ังน้ี เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) ระบุชื่อและจัดแบงประเภทวัตถุออกฤทธิ์วาวัตถุออกฤทธิ์ใดอยูในประเภท 

๑ ประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) กําหนดมาตรฐานวาดวยปริมาณสวนประกอบคุณภาพ ความบริสุทธิ ์หรอื
ลักษณะอื่นของวัตถุออกฤทธิ์ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ตาม (๑) 

(๓) เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตาม (๑) 
(๔) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่หามมิใหผลิต ขาย นําเขา สงออก นํา

ผานหรือมีไวในครอบครอง 
(๔ ทวิ)๖  ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ซ่ึงอนุญาตใหผลิตเพ่ือสงออกและ

สงออกได 
(๕) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ตองมีคําเตือนหรือขอควรระวังเปน

หนังสือหรือเปนภาพ ใหผูใชระมัดระวังตามความจําเปนเพื่อความปลอดภัยของผูใช 
(๖) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ตองแจงกําหนดสิ้นอายุไวในฉลาก 
(๗) ระบุวัตถุตํารับใหเปนวตัถุตํารับยกเวน 
(๗ ทวิ)๗  กําหนดปริมาณการมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออก

ฤทธิ์ในประเภท ๑ หรอืประเภท ๒ ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ 
(๘) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่หามนําเขาไปยังประเทศหนึ่งประเทศใด

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

มาตรา ๖๓ (๓) 
(๑๐)๘  กําหนดสถานพยาบาลผูติดวัตถุออกฤทธิ์ 
(๑๑)๙  กําหนดระเบียบขอบังคับเพื่อควบคุมการรักษาพยาบาลและระเบียบ

วินัยสําหรับสถานพยาบาล 
 
 
 
 
 
 

                                      
๖ มาตรา ๖ (๔ ทว)ิ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗ มาตรา ๖ (๗ ทว)ิ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘ มาตรา ๖ (๑๐) เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙ มาตรา ๖ (๑๑) เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมวด ๑ 
คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

   
 
มาตรา ๗๑๐  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการวัตถุที่ออก

ฤทธิ์ตอจิตและประสาท”  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดี
กรมการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูแทน  อธิบดีกรมอนามัยหรือ
ผูแทน อธิบดีกรมตํารวจหรือผูแทน  อัยการสูงสุดหรือผูแทน  อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทน  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยา
เสพติดหรือผูแทน  ผูอํานวยการกองสุขภาพจิต  กรมการแพทย และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรี
แตงต้ังอีกไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ 

ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพ
ติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปกรรมการซึ่ง

พนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ 
(๖) ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรอื

ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 
เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรฐัมนตรีแตงต้ังผูอ่ืน

เปนกรรมการแทน และใหผูนั้นอยูในตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน 
 
มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

                                      
๑๐ มาตรา ๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติวตัถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๑  ใหคณะกรรมการมีหนาที่ใหความเห็น คําแนะนําหรือความเห็นชอบ

ในเรื่องตอไปนี้ 
(๑) การผลิต ขาย นําเขา สงออก นําผาน หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุออก

ฤทธ์ิ หรือการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ 
(๒) การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต การเพิกถอนทะเบียนวัตถุ

ตํารับ หรือการเพิกถอนวัตถตํุารับยกเวน 
(๓) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิต ขาย นําเขา 

สงออก นําผาน มีไวในครอบครอง หรือการนํามาเปนตัวอยาง ซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิ หรือวัตถุตํารับ
ยกเวนและการตรวจสอบสถานที่ผลิต สถานท่ีขาย สถานที่เก็บ และสถานท่ีประกอบธุรกิจอื่น ซ่ึง
วัตถุดังกลาว 

(๔) การออกกฎกระทรวงหรือประกาศที่ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

(๕) เรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 
มาตรา ๑๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา 

ศึกษา หรือวิจัยเกี่ยวกับเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ และใหนําความในมาตรา ๑๐ 
มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ 
   

 
มาตรา ๑๓๑๑  หามมิใหผูใดผลิต ขาย นําเขา หรือสงออก  ซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิใน

ประเภท ๑ 
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย

จากกระทรวงสาธารณสุข เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 

                                      
๑๑ มาตรา ๑๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๓ ทวิ๑๒  หามมิใหผูใดผลิต ขาย นําเขา หรอืสงออก  ซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิ
ในประเภท ๒ เวนแตการผลิตเพื่อสงออกและการสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ บางชนิด 
ที่รัฐมนตรีประกาศระบุชื่อตามมาตรา ๖ (๔ ทวิ) โดยไดรับใบอนุญาต 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมใชบังคับแกกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซ่ึง
ไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข  เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 
มาตรา ๑๔  กระทรวงสาธารณสุขอาจอนุญาตใหยานพาหนะท่ีใชในการขนสง

สาธารณะระหวางประเทศที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร นําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท ๒ ในปริมาณพอสมควร เทาที่จําเปนตองใชประจําในการปฐมพยาบาล หรือในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินในยานพาหนะนั้นได 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕๑๓  บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ทวิ ไมใชบังคับแก 
(๑)  การขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู

ประกอบโรคศิลปะแผนปจจบุันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม ขายเฉพาะสําหรับคนไขของตน หรอื
ผูประกอบการบาํบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง ขายเฉพาะสําหรับใชกับสัตวที่ตนบําบัดหรือปองกันโรค 

(๒)  การขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ โดยกระทรวง ทบวง กรมสภากาชาด
ไทย  หรือสถาบันอื่นของทางราชการตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓)  การนําวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ติดตัวเขามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรไมเกินปริมาณที่จําเปนตองใชรักษาเฉพาะตัวภายในสามสิบวัน  โดยมีหนังสือรับรอง
ของแพทย หรอื 

(๔)  การนําเขาหรือสงออก  ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒ ในปริมาณเทาที่
จําเปนตองใชประจําในการปฐมพยาบาลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ  เครื่องบิน หรือ
ยานพาหนะอื่นใด ที่ใชในการขนสงสาธารณะระหวางประเทศที่ไมไดจดทะเบียนในราชอาณาจักร 
แตถายานพาหนะดังกลาวจดทะเบียนในราชอาณาจักรใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ 

 

                                      
๑๒ มาตรา ๑๓ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๓ มาตรา ๑๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๖  หามมิใหผูใดผลิต ขาย นําเขา หรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท ๓ หรอืประเภท ๔ หรือนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท เวนแตไดรับใบอนุญาต 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๗  บทบัญญัติมาตรา ๑๖ ไมใชบังคับแก 
(๑) การผลิตยาที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรอืประเภท ๔ ตามใบส่ังยาของ

ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม
สําหรับคนไขเฉพาะราย หรือของผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่งสําหรับสัตวเฉพาะราย 

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

(๓) การขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรอืประเภท ๔ ที่ผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม หรือผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม ขายเฉพาะสําหรับคนไข
ของตน หรือที่ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่งขายเฉพาะสําหรับสัตวซึ่งตนบําบัดหรือ  
ปองกันโรค 

(๔) การนําวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรอืประเภท ๔ ติดตัวเขามาในหรือ
ออกไปนอกราชอาณาจักรไมเกินจํานวนที่จําเปนตองใชรักษาเฉพาะตัวภายในสามสิบวันโดยมี
หนังสือรับรองของแพทย หรือ 

(๕) การนําเขาหรือสงออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรอืประเภท ๔ ใน
ปริมาณพอสมควรเทาที่จําเปนตองใชประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ 
เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นใดที่ใชในการขนสงสาธารณะระหวางประเทศที่ไมไดจดทะเบียนใน
ราชอาณาจักร แตถายานพาหนะดังกลาวจดทะเบียนในราชอาณาจักร ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๑๖ 

 
มาตรา ๑๘  ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนําเขา ซ่ึงวัตถุออก

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

ดวยยา แลวแตกรณี และ 
(๒) มีเภสัชกรอยูประจําตลอดเวลาทําการ 
ใหผูรับอนุญาตผลิต หรือนําเขา ซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิขายวัตถุดังกลาวท่ีตนผลิตหรือ

นําเขาไดโดยไมตองรับใบอนุญาตขายอีก 
 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๙  ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ 
และประเภท ๔ หรือจะออกใบอนุญาตใหนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทแกผูหนึ่งผูใดเฉพาะ
แตละครั้งและจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๐  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๙ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือ

ตัวแทนของผูรับอนุญาตดวย 
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตที่ไดรับการคุมกันตาม

วรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทํา
ดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได 

 
มาตรา ๒๑  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๙ ใหใชไดจนถึงวันท่ี ๓๑ 

ธันวาคม ของปที่ออกใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ตองย่ืนคําขอ
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อไดยื่นคําขอแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไม
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาต หรอืไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในกรณีมีการอุทธรณการขอตออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามวรรคหนึ่ง

กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณรัฐมนตรีจะสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนเมื่อมี
คําขอของผูอุทธรณก็ได 

 
มาตรา ๒๓  ผูรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติการ

ตามกฎหมายวาดวยยาอีก 
 

หมวด ๓ 
หนาที่ของผูรับอนุญาต 

   
 
มาตรา ๒๔  หามมิใหผูรับอนุญาต ผลิต ขาย นําเขาหรือเก็บไวซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

ในประเภท ๓ หรอืประเภท ๔ นอกสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต 
 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๒๕  ผูอนุญาตอาจอนุญาตใหผูรับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 
๓ หรอืประเภท ๔ นอกสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตไดในกรณีดังตอไปนี ้

(๑) การขายสงตรงแกผูรับอนุญาตอื่นตามพระราชบญัญตัินี้หรือแกผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมหรือผูประกอบการ
บําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง 

(๒) การขายในบริเวณสถานที่ที่มีการประชุมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู
ประกอบโรคศิลปะแผนปจจบุันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม เภสัชกร หรือผูประกอบการบําบัดโรค
สัตวชั้นหนึ่ง 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๖  ผูรับอนุญาตผลิต ขาย หรือนําเขา ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ 

หรอืประเภท ๔ ตองจัดใหมีเภสัชกรอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปดดําเนินการ เวนแต
ในกรณีมีความจําเปนชั่วครั้งคราว 

ในระหวางที่เภสัชกรมิไดอยูประจําควบคุมกิจการ หามมิใหผูใดดําเนินการผลิต
หรือขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรอืประเภท ๔ 

 
มาตรา ๒๗  ใหผูรับอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรอืประเภท ๔ 

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร ณ สถานท่ีผลิต

แสดงวาเปนสถานที่ผลิตวัตถุออกฤทธิ ์ลักษณะและขนาดของปายและขอความท่ีแสดงในปาย ให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีการวิเคราะหวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นกอนนําออกจากสถานที่ผลิต 
โดยตองมีการวิเคราะหทุกครั้งและมีหลักฐานแสดงรายละเอียดซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสิบ
ปนับแตวันวิเคราะห 

(๓) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์หรือคําเตือน หรือขอควรระวัง
การใชวัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้น ท้ังน้ีใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๘  ใหผูรับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรอืประเภท ๔ 

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร ณ สถานท่ีขาย

แสดงวาเปนสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ ์ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปายให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) จัดใหมีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เปนสวนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๓) ดูแลใหมีฉลาก เอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ ์หรือคําเตือนหรือขอควรระวัง

การใชวัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธิ ์
(๔) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๙  ใหผูรับอนุญาตนําเขา ซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๓ หรอืประเภท 

๔ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร ณ สถานที่นําเขา 

แสดงวาเปนสถานที่นําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ ์ลักษณะและขนาดของปายและขอความที่แสดงในปาย
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตแสดงรายละเอียดการวิเคราะหวัตถุออกฤทธิ์ท่ี
นําเขา 

(๓) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ 
(๔) จัดใหมีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามที่ไดขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ 

เอกสารกํากับตองเปนภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได 
(๕) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๐  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับ

อนุญาตแจงตอผูอนุญาตและย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึง
การสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๑  ผูรับอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตของตนไวโดยเปดเผยและเห็นได

งาย ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๓๒  หามมิใหผูรับอนุญาตยาย เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ผลิต 

สถานท่ีขาย สถานที่นําเขา หรือสถานที่เก็บซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ และประเภท ๔ เวนแต
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอนุญาต 

การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
 
 
 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมวด ๔ 
หนาท่ีของเภสัชกร 
   

 
มาตรา ๓๓  ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ 

หรอืประเภท ๔ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมการผลิตใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒) ควบคุมใหมีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๒๗ (๓) 
(๓) ควบคุมการแบงบรรจุและการปดฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี ้
(๔) ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ใหเปนไปตามมาตรา ๓๔ 
(๕) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปดดําเนินการ 
(๖) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๔  ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ 

หรอืประเภท ๔ ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๒๘ (๒) 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ (๓) 
(๓) ควบคุมการขายใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้
(๔) ควบคุมการปรุงวัตถุออกฤทธิ์ใหเปนไปตามใบสั่งยาของบุคคลซึ่งกลาวใน 

(๕) 
(๕) ดูแลใหมีฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ที่ปรุงตามใบสั่งยา

ของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม หรอื
ผูประกอบการบาํบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

(๖) ควบคุมการสงมอบวัตถุออกฤทธิ์ใหถูกตองตามใบสั่งยาของบุคคลซึ่งกลาว
ใน (๕) 

(๗) ควบคุมการทําบัญชีรับจายวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๘) ควบคุมมิใหมีการขายวัตถุออกฤทธ์ิแกผูซ่ึงไมมีใบส่ังยาของบุคคลซ่ึงกลาว
ใน (๕) หรือแกผูซึ่งไมไดรับใบอนุญาตผลิต ขาย หรือนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 

(๙) ตองอยูประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปดดําเนินการ 
(๑๐) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๕  ใหเภสัชกรผูมีหนาที่ควบคุมการนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 
๓ หรอืประเภท ๔ ปฏิบัติดังตอไปนี ้

(๑) ควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ที่นําเขาใหถูกตองตามตํารับของวัตถุตํารับที่ไดขึ้น
ทะเบียนไว 

(๒) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา 
๒๙ (๓) และ (๔) 

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

หมวด ๕ 
วัตถุออกฤทธ์ิปลอม วัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน และวัตถุออกฤทธิ์เสื่อมคุณภาพ 

   
 
มาตรา ๓๖  หามมิใหผูใดผลิต ขาย หรือนําเขา ซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิ ดังตอไปนี้ 
(๑) วัตถุออกฤทธ์ิปลอม 
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน 
(๓) วัตถุออกฤทธ์ิเส่ือมคุณภาพ 
(๔) วัตถุออกฤทธิ์ที่ตองขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับแตมิไดขึ้นทะเบียนไว 
(๕) วัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับ 
 
มาตรา ๓๗  วัตถุออกฤทธิ์หรือสิ่งตอไปนี ้ใหถือวาเปนวัตถุออกฤทธิ์ปลอม 
(๑) ส่ิงท่ีทําเทียมวัตถุออกฤทธ์ิท้ังหมดหรือแตบางสวน 
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ที่แสดงชื่อวาเปนวัตถุออกฤทธิ์อื่นหรือแสดงเดือนปท่ีวัตถุออก

ฤทธ์ิส้ินอายุซ่ึงเกินความจริง 
(๓) วัตถุออกฤทธ์ิท่ีแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของผูผลิตหรือท่ีต้ังของสถานท่ี

ผลิตซ่ึงมิใชความจริง 
(๔) วัตถุออกฤทธิ์หรือส่ิงที่แสดงวาเปนวัตถุออกฤทธิ์ตามที่กําหนดไวในประกาศ

ของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ (๑) หรือตามตํารับของวัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไวซึ่งมิใชความจริง 
(๕) วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานถึงขนาดสารออกฤทธิ์ขาด

หรือเกินกวารอยละสิบของปริมาณที่กําหนดไวไปจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด ตามท่ีกําหนดไวใน
ประกาศของรฐัมนตรตีามมาตรา ๖ (๒) หรือตามที่กําหนดไวในตํารับของวัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียน
ไว 

 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๘  วัตถุออกฤทธิ์ตอไปนี ้ใหถือวาเปนวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน 
(๑) วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐานโดยสารออกฤทธิ์ขาดหรือ

เกินจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด ตามที่กําหนดไวในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ (๒) หรอื
ตามตํารับของวัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไว แตไมถึงขนาดดังกลาวในมาตรา ๓๗ (๕) 

(๒) วัตถุออกฤทธ์ิท่ีผลิตข้ึนโดยมีความบริสุทธ์ิหรือลักษณะอ่ืนซ่ึงมีความสําคัญ
ตอคุณภาพของวัตถุออกฤทธิ์ผิดไปจากเกณฑที่กําหนดไวในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ 
(๒) หรือตามตํารับของวัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไว 

 
มาตรา ๓๙  วัตถุออกฤทธิ์ตอไปนี้เปนวัตถุออกฤทธิ์เสื่อมคุณภาพ 
(๑) วัตถุออกฤทธิ์ที่สิ้นอายุตามที่แสดงไวในฉลากซึ่งขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับไว 
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกับวัตถุออกฤทธิ์ปลอมตาม

มาตรา ๓๗ (๕) หรือวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานตามมาตรา ๓๘ 
 

หมวด ๖ 
การขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ 

   
 
มาตรา ๔๐  ผูรับอนุญาตผลิตหรือผูรับอนุญาตนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 

๓ หรอืประเภท ๔ ผูใดจะผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุตํารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาว ตองนําวัตถุตํารับ
นั้นมาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่กอน และเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ
แลว จึงจะผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุตํารับนั้นได 

การขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ และการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกผูรับอนุญาตผลิตหรือผูรับอนุญาตนาํเขาซึ่งวัตถุ
ตํารับตัวอยางที่ไดรับอนุญาตแตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๑  การขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับตามมาตรา ๔๐ ตองแจงรายการ

ดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อวัตถุตํารับ 
(๒) ชื่อและปริมาณของวัตถุตาง ๆ อันเปนสวนประกอบของวัตถุตํารับ 
(๓) ขนาดบรรจ ุ
(๔) วิธีวิเคราะหมาตรฐานของสวนประกอบของวัตถุตํารับ ในกรณีที่ใชวิเคราะห

นอกตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศระบุตามกฎหมายวาดวยยา 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๕) ฉลาก 
(๖) เอกสารกํากับวัตถุตํารับ (ถามี) 
(๗) ช่ือผูผลิตและประเทศท่ีสถานท่ีผลิตต้ังอยู และ 
(๘) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๒  การแกไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไวแลวจะกระทําได

เมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ 
การขอแกไขรายการและการอนุญาตแกไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับ ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๓  หามมิใหพนักงานเจาหนาที่รับขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ ในกรณีที่

พนักงานเจาหนาท่ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็นวา 
(๑) การขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับไมเปนไปตามมาตรา ๔๑ หรือตาม

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๐ 
(๒) วัตถุตํารับที่ขอขึ้นทะเบียนไมเปนที่เชื่อถือในสรรพคุณหรืออาจไมปลอดภัย

แกผูใช 
(๓) วัตถุตํารับที่ขอขึ้นทะเบียนใชชื่อในทํานองโออวด ไมสุภาพหรืออาจทําให

เขาใจผิดจากความจริง หรอื 
(๔) วัตถุตํารับที่ขอขึ้นทะเบียนเปนวัตถุออกฤทธิ์ปลอมตามมาตรา ๓๗ หรอื

เปนวัตถุตํารับที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนตามมาตรา ๔๖ 
คําสั่งไมรับขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๔๔  บทบัญญัติมาตรา ๔๓ ใหใชบังคับแกการแกไขรายการทะเบียนวัตถุ

ตํารับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๕  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออก

ใบสําคัญ ถาผูรับใบสําคัญประสงคจะขอตออายุใบสําคัญ จะตองยื่นคําขอกอนใบสําคัญสิ้นอายุ 
เมื่อไดย่ืนคําขอแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาจะไดมีคําสั่งไมตออายุใบสําคัญนั้น 

การขอตออายุและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีผูขอตออายุใบสําคัญไมไดรับอนุญาตใหตออายุใบสําคัญ ใหนําความใน
มาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๔๖  เมื่อคณะกรรมการเห็นวาวัตถุตํารับใดที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลวนั้น 
ตอมาปรากฏวาไมมีสรรพคุณตามท่ีข้ึนทะเบียนไว หรืออาจไมปลอดภัยแกผูใช หรือเปนวัตถุออก
ฤทธ์ิปลอม หรือใชชื่อผิดไปจากที่ขึ้นทะเบียนไว ใหคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรี และให
รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับนั้นได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
 
มาตรา ๔๗  ในกรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับสูญหายหรือถูกทําลายใน

สาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่และยื่นคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนวัตถุตํารับ ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลาย 

การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับและการออกใบแทน
ใบสําคัญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๗ 
การโฆษณา 

   
 
มาตรา ๔๘  หามมิใหผูใดโฆษณาเพ่ือการคาซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิ เวนแต 
(๑) การโฆษณาซึ่งกระทําโดยตรงตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรค

ศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม เภสัชกร หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง 
หรอื 

(๒) เปนฉลากหรือเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุ
ออกฤทธิ์ 

 
หมวด ๘ 

พนักงานเจาหนาท่ี 
   

 
มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในสถานท่ี

ผลิต สถานท่ีขาย สถานที่นําเขา หรือสถานที่เก็บ ซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิ ในระหวางเวลาทําการ เพื่อ
ตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจนําวัตถุออกฤทธิ์ในปริมาณพอสมควร
ไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ อาจยึดหรืออายัดวัตถุออกฤทธิ์ที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด ตลอดจน
ภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวของดวย เพื่อประโยชนในการดําเนินคด ี



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งใหผูรับอนุญาตและ
บรรดาผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการผลิต การขาย การนําเขาหรือการเก็บ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในสถานที่
ผลิต สถานท่ีขาย สถานที่นําเขา หรือสถานที่เก็บ อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๕๐  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อ

ผูรับอนุญาตหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของรองขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๑  วัตถุออกฤทธิ์รวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ และ

เอกสารท่ีไดยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๔๙ หรือในกรณีมีการสงออกหรือนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี ้ถาไมปรากฏเจาของ หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรอื
ศาลไมพิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่ยึดหรืออายัด หรือวันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดใหตก
เปนของกระทรวงสาธารณสุข 

ถาส่ิงท่ียึดหรืออายัดไวน้ันเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยง
ความเสียหาย หรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินราคาของวัตถุออกฤทธิ ์พนักงานเจาหนาท่ี
จะจัดการขายสิ่งที่ไดยึดหรืออายัดไวกอนถึงกําหนดตามวรรคหนึ่งก็ไดไดเงินจํานวนสุทธิเทาใดให
ยึดเงินน้ันไวแทน 

 
มาตรา ๕๒  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๙ 
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

   
 
มาตรา ๕๓  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรอื

กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้ผูอนุญาตโดยความเห็นหรือคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวัน แตใน
กรณีมีการฟองผูรับอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ผูอนญุาตจะสั่งพัก
ใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได 

ผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ในระหวางถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตอีกไมได 

 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๕๔  ผูรับอนุญาตผูใดขาดคุณสมบัติ หรือเขาลักษณะตองหามขอหน่ึงขอ
ใด ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ หรือไมจัดใหมีเภสัชกรอยูประจําควบคุม
กิจการตลอดเวลาที่เปดดําเนินการตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ผูอนุญาตโดยความเห็นหรือ
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 

ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ อีกไมไดจนกวาจะพนสองป
นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหหรือไมก็ไดสุดแตจะ
พิจารณาเห็นสมควร 

 
มาตรา ๕๕  คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปน

หนังสือแจงใหผูรับอนุญาตทราบ ในกรณีไมพบตัวผูถูกสั่งหรือผูถูกสั่งไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ให
ปดคําส่ังไว ณ ท่ีเปดเผยเห็นไดงายท่ีสถานท่ีผลิต สถานท่ีขาย หรือสถานที่นําเขา ซึ่งวัตถุออกฤทธิ ์
และใหถือวาผูรับอนุญาตไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง 

คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะโฆษณาใน
หนังสือพิมพหรือโดยวิธีอ่ืนอีกดวยก็ได 

 
มาตรา ๕๖  ผูอนุญาตโดยความเห็นหรือคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจส่ัง

ถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตกอนกําหนดเวลาได เม่ือเปนที่พอใจวาผูรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้แลว 

 
มาตรา ๕๗  ผูรับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมี

สิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังใหยก
อุทธรณ หรือแกไขคําสั่งของผูอนุญาตในทางที่เปนคุณแกผูอุทธรณได 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช

ใบอนุญาต หรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๕๘  ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขายวัตถุออกฤทธิ์ของตนที่เหลืออยูแก

ผูรับอนุญาตอื่น หรือแกผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรก็ไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยของรัฐมนตร ีเวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยาย
ระยะเวลาใหตอไปอีกแตตองไมเกินหกสิบวัน 

 
 
 
 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมวด ๑๐ 
มาตรการควบคุมพิเศษ 

   
 
มาตรา ๕๙  ใหถือวาวัตถุตํารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่งประเภทใดปรุง

ผสมอยูเปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทนั้นดวย 
 
มาตรา ๖๐  ในกรณีวัตถุตํารับมีวัตถุออกฤทธิ์อันระบุอยูในประเภทตางกัน

มากกวาหนึ่งประเภทผสมอยู ใหถือวาวัตถุตํารับนั้นเปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่มีการควบคุม
เขมงวดกวาในประเภทท่ีผสมอยูน้ัน 

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

หรือหลายอยางปรุงผสมอยู 
(๒) มีลักษณะท่ีไมอาจกอใหเกิดมีการใชท่ีผิดทาง 
(๓) ไมสามารถจะแยกสกัดเอาวัตถุออกฤทธิ์ที่มีอยูในวัตถุตํารับนั้นกลับมาใชใน

ปริมาณที่จะทําใหเกิดมีการใชที่ผิดทาง และ 
(๔) ไมกอใหเกิดอันตรายทางดานสุขภาพและสังคมได 
รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนวัตถุตํารับยกเวนได ท้ังนี ้ให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
วัตถุตํารับยกเวนที่ประกาศตามวรรคสอง รัฐมนตรีอาจประกาศเพิกถอนได เม่ือ

ปรากฏวาวัตถุตํารับนั้นไมตรงตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง 
 
มาตรา ๖๒  หามมิใหผูใดนอกจากกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย

จากกระทรวงสาธารณสุขมีไวในครอบครอง หรือใชประโยชนใด ๆ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท
เวนแตไดรับใบอนุญาต 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ใหนําความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๖๒ ทวิ๑๔  หามมิใหผูใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ 
 

                                      
๑๔ มาตรา ๖๒ ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๖๒ ตรี๑๕  หามมิใหผูใดเสพวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒  เวนแตการเสพ
ตามคําสั่งของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทัน
ตกรรมเพื่อประโยชนในการรักษาพยาบาลผูนั้น 

 
มาตรา ๖๒ จัตวา๑๖  หามมิใหผูใดจูงใจ ชักนํา ยุยงสงเสริม ใชอุบายหลอกลวง 

หรือขูเข็ญ ใหผูอื่นเสพวัตถุออกฤทธิ์ 
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง ในสาขา

ทันตกรรมอาจแนะนําหรือบงัคับใหผูอื่นเสพเพื่อประโยชนในการรักษาพยาบาลผูนั้นได 
 
มาตรา ๖๓  บทบัญญัติมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ไมใชบังคับแก 
(๑) การมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนสําหรับกิจการของผูรับอนุญาตผลิต 

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

รับเขารางกาย หรือการใชดวยวิธีอื่นใดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรอืประเภท ๔  
ทั้งนี้ตองเปนไปตามคําส่ังของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน
ชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่งที่เกี่ยวกับการวิเคราะห บําบัด 
บรรเทา รักษา หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยของบุคคลนั้นหรือสัตวของบุคคลนั้น 

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

(๔) การมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนตามหนาที่ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท ๑ หรอืประเภท ๒ ของผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข 

(๕) การมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรอื
ประเภท ๔ ในปริมาณพอสมควรเทาที่จําเปนตองใชประจําในการปฐมพยาบาล หรือในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นใดท่ีใชในการขนสงสาธารณะระหวางประเทศท่ี
ไมไดจดทะเบียนในราชอาณาจักรแตถายานพาหนะดังกลาวจดทะเบียนในราชอาณาจักร ใหย่ืนคํา
ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖๒ 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระบุ

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรอืประเภท ๔ ซึ่งผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูประกอบ

                                      
๑๕ มาตรา ๖๒ ตรี เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๖ มาตรา ๖๒ จัตวา เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

โรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง มีไว
ในครอบครองในปริมาณที่รัฐมนตรีกําหนดโดยไมตองขออนุญาตก็ได 

 
มาตรา ๖๕  ผูรับอนุญาตผลิต ขาย นําเขา สงออก นําผานหรือมีไวในครอบครอง

หรือใชประโยชน ซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิ ตองจัดใหมีการปองกันตามสมควรเพื่อมิใหวัตถุออกฤทธิ์สูญ
หายหรือมีการนําเอาวัตถุออกฤทธิ์ไปใชโดยมิชอบ 

 
มาตรา ๖๖  หามมิใหผูใดซ่ึงมิใชเภสัชกรที่อยูประจําควบคุมกิจการของสถานที่

ผลิต สถานท่ีขาย หรือสถานที่นําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ขายวัตถุดังกลาวใหแกผูอื่นในสถานที่นั้นเวน
แตอยูในความควบคุมดูแลอยางใกลชิดของเภสัชกรประจําสถานที่นั้น 

 
มาตรา ๖๗๑๗  ภายใตบังคับมาตรา ๖๘ เภสัชกรจะขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 

๓ หรอืประเภท ๔ ใหไดเฉพาะแกกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องคการเภสัชกรรม 
สถาบันอื่นของทางราชการตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม ผูประกอบการบําบดัโรคสัตว
ชั้นหนึ่ง ผูท่ีมีใบส่ังยาของบุคคลดังกลาว หรือผูรับอนุญาตผลิต ขาย หรือมีไวในครอบครองซึ่ง
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรอืประเภท ๔ เทานั้น และตองลงบัญชีรายละเอียดการขายทุกครั้ง
ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใบส่ังยาตามวรรคหน่ึงใหใชไดคร้ังเดียว เวนแตผูสั่งจะไดกําหนดไววา ใหจายซํ้า
ไดแตรวมกันตองไมเกินสามครั้ง และจํานวนยาที่สั่งแตละครั้งตองไมเกินจํานวนที่จําเปนตองใช 
ภายในเวลาไมเกินสามสิบวัน 

ใบสั่งยาแตละฉบับใหใชไดไมเกินเกาสิบวัน นับแตวันท่ีออก 
 
มาตรา ๖๘  ในกรณีไมมีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผน

ปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมหรือผูประกอบการบาํบัดโรคสัตวชั้นหนึ่งในปริมณฑลหา
กิโลเมตรจากสถานที่ที่มีใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ เภสัชกรที่อยูประจําควบคุมกิจการของ
สถานที่ขายนั้นจะขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรอืประเภท ๔ สําหรับผูปวยหรือสัตวปวยโดย
ไมตองมีใบส่ังยาของบุคคลดังกลาวก็ได แตทั้งนี้จะขายสําหรับการใชแตละรายไดไมเกินสามวันตอ
เดือน และตองลงบัญชีรายละเอียดการขายทุกครั้งตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๙  ในการสงมอบวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ เภสัช

กรตองมอบคําเตือนหรือขอควรระวังตามประกาศของรัฐมนตรีมาตรา ๖ (๕) ใหแกผูซ้ือดวย 
 

                                      
๑๗ มาตรา ๖๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมวด ๑๑ 
การคาระหวางประเทศ 

   
 
มาตรา ๗๐  ในการนําเขาหรือสงออกแตละคราว ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ 

หรอืประเภท ๒ ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ตองไดรับใบอนุญาตเฉพาะคราว
จากผูอนุญาตกอน 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๑  ในการนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรอืประเภท ๒ ผูซ่ึง

ไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขตองจัดใหมีสําเนาใบอนุญาตของเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของ
ประเทศที่สงออกนั้นสงมาพรอมกับวัตถุออกฤทธิ์หนึ่งฉบับและใหสงตรงไปยังเลขาธิการอีกสอง
ฉบบั 

ใหพนักงานเจาหนาท่ีสลักหลังสําเนาใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง โดยแจงวันเดือนป
และปริมาณที่แทจริงของวัตถุออกฤทธิ์ที่นําเขา และสงสําเนานั้นกลับไปใหเจาหนาที่ของประเทศผู
ออกใบอนุญาตนั้นหนึ่งฉบับ และเก็บรักษาไวที่กระทรวงสาธารณสุขหนึ่งฉบับ 

 
มาตรา ๗๒  หามมิใหผูใดสงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรอืประเภท ๒ ไปยัง

บุคคลอื่นหรือสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากบุคคลหรือสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตนําเขา 
 
มาตรา ๗๓  ในการสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรอืประเภท ๒ ผูซ่ึง

ไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขตองนําใบอนุญาตนําเขาของเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของ
ประเทศนั้นมามอบใหกระทรวงสาธารณสุขกอนจึงจะไดรับการพิจารณาออกใบอนุญาตเฉพาะ
คราวเพื่อสงออก และในการสงออกใหผูรับอนุญาตแนบสําเนาใบอนุญาตนั้นไปพรอมกับวัตถุออก
ฤทธ์ิท่ีสงออกน้ันหน่ึงฉบับ 

ใหกระทรวงสาธารณสุขจัดสงสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อสงออก ซ่ึงวัตถุ
ออกฤทธิ์สองฉบับไปยังเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศผูรับนั้นดวย และใหเลขาธิการจัดใหมีการ
ตรวจสอบสําเนาใบอนุญาตที่จะสงกลับมานั้น 

 
มาตรา ๗๔  ในการนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรอืประเภท ๒ ผูรับ

อนุญาตตองมีใบอนุญาตของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกนั้นมาพรอมกับวัตถุออก
ฤทธิ์และตองแจงใหผูควบคุมยานพาหนะท่ีใชบรรทุกทราบกอนผานเขามาในราชอาณาจักร และ
ใหผูควบคุมยานพาหนะนั้นจัดใหมีการปองกันตามสมควรเพื่อมิใหวัตถุออกฤทธิ์สูญหายหรือมี
การนําเอาวัตถุออกฤทธิ์ที่อยูในยานพาหนะนั้นไปใชโดยมิชอบ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในกรณีมีการขนถายวัตถุออกฤทธิ์ออกจากยานพาหนะที่ใชบรรทุกไปยัง
ยานพาหนะอื่น ใหผูควบคุมยานพาหนะที่ใชบรรทุกมานั้นแจงใหเจาหนาที่ศุลกากร ณ ที่นั้นทราบ
กอน และใหเจาหนาที่ศุลกากรนั้น มีหนาที่ควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ในระหวางขนถาย เม่ือขนถาย
เสร็จใหผูควบคุมยานพาหนะที่รับขนถายวัตถุออกฤทธิ์นั้นมีหนาที่เชนเดียวกับผูควบคุม
ยานพาหนะตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๗๕  ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยศุลกากรเกี่ยวกับการตรวจ การ

ยึด การริบ หรือการจับกุมผูกระทําความผิดมาใชบังคับแกการนําเขา การสงออก หรือการนําผาน
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา ๗๖  ในการนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทหามมิใหผูใดเปล่ียนแปลง

การสงวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายอื่นที่มิไดระบุในใบอนุญาตที่สงออกที่สงมาพรอมกับวัตถุออก
ฤทธ์ิ เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศผูออกใบอนุญาตนั้น 
และเลขาธิการใหความเห็นชอบดวย 

 
มาตรา ๗๗  ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงการสงวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายอื่น 

ตามมาตรา ๗๖ ใหถือวาวัตถุออกฤทธิ์นั้นไดสงออกจากประเทศที่ออกใบอนุญาตเขามาใน
ราชอาณาจักร และใหพนักงานเจาหนาท่ีสลักหลังสําเนาใบอนุญาตของเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของ
ประเทศที่สงออกนั้น โดยแจงวันเดือนปและปริมาณที่แทจริงของวัตถุออกฤทธิ์ที่นําผาน และสง
สําเนานั้นกลับไปใหเจาหนาที่ของประเทศผูออกใบอนุญาตนั้นหนึ่งฉบับ และเก็บรักษาไวที่
กระทรวงสาธารณสุขหนึ่งฉบับ 

ในการสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายใหมตามวรรคหนึ่ง ผูรับอนุญาต
ตองนําใบอนุญาตของเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของประเทศผูรับใหมมามอบใหกระทรวงสาธารณสุข
กอน จึงจะไดรับการพิจารณาออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อสงออก และใหผูรับอนุญาตแนบ
สําเนาใบอนุญาตนั้นไปพรอมกับวัตถุออกฤทธิ์ท่ีสงไปยังจุดหมายใหมดวยหนึ่งฉบับ 

ใหกระทรวงสาธารณสุขจัดสงสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อสงออกซึ่งวัตถุ
ออกฤทธิ์สองฉบับไปยังเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศผูรับใหมดวย และใหเลขาธิการจัดใหมี
การตรวจสอบสําเนาใบอนุญาตที่จะสงกลับมานั้น 

 
มาตรา ๗๘  ในระหวางที่มีการนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรอื

ประเภท ๒ หรือในระหวางที่วัตถุออกฤทธิ์อยูในความควบคุมของเจาหนาที่ศุลกากรตามมาตรา 
๗๔ วรรคสอง หามมิใหผูใดแปรรูปหรือแปรสภาพวัตถุออกฤทธิ์ใหเปนอยางอื่น หรือเปล่ียนหีบ
หอที่บรรจุวัตถุออกฤทธิ์ เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเลขาธิการ 

 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๗๙  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจําเปน เลขาธิการมีอํานาจผอนผันการใช
บังคับมาตรการควบคุมตามมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๗ เกี่ยวกับการนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ได
ตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๘๐๑๘  ในการนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ ผูรับอนุญาตและ

พนักงานเจาหนาท่ีตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๘๑  ในการนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๘๐ หามมิใหผูใดสงวัตถุ

ออกฤทธิ์ในประเภท ๓ ไปยังบุคคลอื่นหรือสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากบุคคลหรือสถานที่ที่ระบุ
ในใบแจงการสงออกของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศที่สงออกนั้น 

 
มาตรา ๘๒๑๙  ในการสงออกแตละคราวซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ ผูรับ

อนุญาตตองจัดใหมีสําเนาใบแจงการสงออกไปพรอมกับวัตถุออกฤทธิ์ท่ีสงออกนั้นหนึ่งฉบับ และ
ใหสงตรงไปยังเลขาธิการอีกสองฉบับ 

ใหกระทรวงสาธารณสุขจัดสงสําเนาใบแจงการสงออกตามวรรคหนึ่งไปยัง
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจของประเทศผูรับเขาหนึ่งฉบับ 

 
มาตรา ๘๓  เมื่อกระทรวงสาธารณสุขไดรับแจงการหามนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ใน

ประเภทหนึ่งประเภทใดที่ตางประเทศไดแจงผานเลขาธิการสหประชาชาติระบุหามนําเขาไปยัง
ประเทศนั้น ใหรัฐมนตรีประกาศการหามนําเขานั้นในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๘๔  หามมิใหผูใดสงออกซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิไปยังประเทศท่ีระบุหามนําเขา

ตามมาตรา ๘๓ เวนแตไดรับใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวจากประเทศนั้นและใบอนญุาตพิเศษ
เฉพาะคราวจากเลขาธิการ 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘๕  การมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรอืประเภท ๔ ใน

ปริมาณพอสมควรเทาที่จําเปนตองใชประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ 
เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นใดท่ีใชในการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ ใหไดรับการยกเวน
จากมาตรการควบคุมสําหรับการนําเขา นําผานหรือสงออกตามพระราชบัญญัตินี ้

                                      
๑๘ มาตรา ๘๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๒๘ 
๑๙ มาตรา ๘๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๘๖  ผูควบคุมยานพาหนะตามมาตรา ๘๕ ตองจัดใหมีการปองกันตาม
สมควร เพื่อมิใหวัตถุออกฤทธิ์สูญหายหรือมีการนําเอาวัตถุออกฤทธิ์ท่ีใชในยานพาหนะนั้นไปใช
โดยมิชอบ 

 
มาตรา ๘๗  ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขหรือผูรับอนุญาตตาม

มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๖๒ รวมท้ังกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องคการ
เภสัชกรรมและสถาบันอื่นของทางราชการตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ไดดําเนิน
กิจการเกี่ยวกับการผลิต การขาย การนําเขา การสงออก การนําผาน หรือการมีไวในครอบครองซึ่ง
วัตถุออกฤทธิ์ท่ีมิใชวัตถุตํารับยกเวน ตองจัดใหมีการทําบัญชีรับจายวัตถุออกฤทธิ์ และเสนอ
รายงานใหเลขาธิการทราบเปนรายเดือนและรายป บัญชีดังกลาวตองเก็บรักษาไวและพรอมที่จะ
แสดงตอพนักงานเจาหนาท่ีไดทุกเวลาในขณะเปดดําเนินการ ท้ังนี้อยางนอยภายในสองปนับแต
วันลงรายการครั้งสุดทายในบัญชี 

บัญชีรับจายวัตถุออกฤทธิ์และรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘๘๒๐  เมื่อปรากฏวาผูใดเสพติดซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ เลขาธิการหรือผูซึ่ง

ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการโดยความเห็นหรือคําแนะนําของคณะกรรมการ มีอํานาจส่ังให
จัดสงผูนั้นไปรับการรักษาพยาบาลหรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ ณ สถานพยาบาลหรือ
สถานพักฟนตามที่เห็นสมควรเปนเวลาไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน ในกรณีจําเปนเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลหรือการฟนฟสุูขภาพและสมรรถภาพ เลขาธิการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
เลขาธิการจะขยายเวลาตอไปอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

ใหกระทรวงสาธารณสุขมีหนาท่ีใหการรักษา การศึกษาอบรม การดูแล ภายหลัง
การรักษาพยาบาลหรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพตามสมควรแกบุคคลดังกลาวในวรรคหนึ่ง 
เพื่อใหบุคคลนั้นกลับคืนสูสภาพของปกติชนซึ่งมิไดเสพติดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 

 
หมวด ๑๒ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๘๙๒๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓  วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๓ ทวิ วรรคหนึ่ง 

ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงย่ีสิบป  และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

                                      
๒๐ มาตรา ๘๘ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๑ มาตรา ๘๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๙๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 
และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๙๑  ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๙ ผูใดดําเนินกิจการ 

ภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลวและมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับวันละ
สองรอยบาทนับแตวันถัดจากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจนถึงวันที่มายื่นคําขอตออายุใบอนุญาต 

 
มาตรา ๙๒  ผูรับอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 

หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๙๓  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๙๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 

หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๙๕  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา 

๒๙  ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่นบาท ถึงหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๙๖๒๒  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๑ 

หรือมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๙๗  เภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติผูใดละทิ้งหนาที่ในการควบคุมกิจการของ

ผูรับอนุญาตโดยไมมีเหตุอันควรหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๓๕  
ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๙๘  ผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ปลอมอันเปนการฝาฝนมาตรา 

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

จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
ผูใดขายหรือนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ปลอมโดยไมรูวาเปนวัตถุออกฤทธิ์ปลอมตอง

ระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท 
 

                                      
๒๒ มาตรา ๙๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๙๙  ผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานหรือวัตถุออกฤทธิ์
ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๖ (๒) หรอื (๕) ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ผูใดขายวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอน
ทะเบียนวัตถุตํารับอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๖ (๒) หรอื (๕)  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหก
เดือนถึงหาปและปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

ผูใดขายหรือนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีสั่ง
เพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับ โดยไมรูวาเปนวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่
รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๐๐  ผูใดขายหรือนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เสื่อมคุณภาพอันเปนการฝาฝน

มาตรา ๓๖ (๓)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนวัตถุออกฤทธิ์เสื่อมคุณภาพ

ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๐๑  ผูใดผลิต ขายหรือนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ที่ตองขึ้นทะเบียนวัตถุ

ตํารับแตมิไดขึ้นทะเบียนไวอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๖ (๔)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๒  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๐๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง

หมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๐๔๒๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๘ มาตรา ๗๒  มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๘ 

หรือมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรอืท้ัง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๕ ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาท่ีซึ่ง

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 

                                      
๒๓ มาตรา ๑๐๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๐๖๒๔  ผูใดมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท ๑ หรอื ประเภท ๒  อันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

ผูใดมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรอื
ประเภท ๔ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง  หรือผูใดฝาฝนมาตรา ๘๑ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๖ ทวิ๒๕  ผูใดมีไวในครอบครองหรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิใน

ประเภท ๑ หรอืประเภท  ๒  อันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง  เกินปริมาณที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๖(๗ ทวิ) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป  และปรับตั้งแต
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

 
มาตรา ๑๐๖ ตรี๒๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๒ ทวิ หรือมาตรา ๖๒ ตร ี ตองระวาง

โทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป  และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๑๐๖ จัตวา๒๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๒ จัตวา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต

สองปถึงสิบป และปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
ถาการฝาฝนมาตรา ๖๒ จัตวา  เปนการกระทําตอหญิงหรือตอบุคคลซึ่งยังไม

บรรลุนิติภาวะ หรือเปนการกระทําเพื่อจูงใจใหผูอื่นกระทําความผิดทางอาญา หรือเพื่อประโยชน
แกตนเองหรือผูอื่นในการกระทําความผิดทางอาญา  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึง
จําคุกตลอดชีวิต  และปรับต้ังแตหกหม่ืนบาทถึงหาแสนบาท 

 
มาตรา ๑๐๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๖ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึง

หาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๐๘  เภสัชกรผูใดขายวัตถุออกฤทธิ์อันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๗ วรรค

หน่ึง หรือมาตรา ๖๘ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท 

                                      
๒๔ มาตรา ๑๐๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๕ มาตรา ๑๐๖ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๖ มาตรา ๑๐๖ ตรี เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๗ มาตรา ๑๐๖ จัตวา เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๐๙  เภสัชกรผูใดไมลงบัญชีตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๖๘ 
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๑๑๐  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๓ 

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

 
มาตรา ๑๑๑  ผูควบคุมยานพาหนะผูใดไมปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๗๔ ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๑๒  ผูควบคุมยานพาหนะที่ใชในการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ

ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๖  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๑๓  ผูรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง ตองระวาง

โทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๑๔  ผูเสพติดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ผูใดขัดขืนไมยอมไปรับการ

รักษาพยาบาลหรือการฟนฟสูุขภาพและสมรรถภาพตามคําสั่งของเลขาธิการหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเลขาธิการตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และเมื่อพนโทษแลว ใหสงตัวผูนั้นไปรับการ
รักษาพยาบาลหรือการฟนฟสุูขภาพและสมรรถภาพตามคําส่ังเดิม 

 
มาตรา ๑๑๕  ผูรับการรักษาพยาบาลหรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพตาม

คําสั่งของเลขาธิการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเลขาธิการตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง ผูใด
หลบหนีไปจากสถานพยาบาลหรือสถานพักฟน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับและเมื่อพนโทษแลว ใหสงตัวผูนั้นไปรับการรักษาพยาบาล
หรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพตามคําสั่งเดิม 

 
มาตรา ๑๑๕ ทวิ๒๘  ในกรณีที่มีการยึดวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๔๙ หรือตาม

กฎหมายอ่ืน และไมมีการฟองคดีตอศาล เพราะเหตุที่ไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิด และ
พนักงานอัยการสั่งใหงดการสอบสวน หรือเพราะพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคด ีหรอื
เพราะมีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๑๗ ถาไมมีผูใดมาอางวาเปนเจาของภายในกําหนดเกาสิบ
วันนับแตวันท่ียึด ใหวัตถุออกฤทธิ์นั้นตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข และใหกระทรวง

                                      
๒๘มาตรา ๑๑๕ ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี 

๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๓  



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ถาผูที่อางวาเปนเจาของตามวรรคหนึ่ง แสดงตอคณะกรรมการไดวาเปนเจาของ
แทจริงและไมไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด ใหคณะกรรมการสั่งใหคืนวัตถุออกฤทธิ์
แกเจาของ ถาวัตถุออกฤทธิ์นั้นยังคงอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที ่

 
มาตรา ๑๑๖๒๙  บรรดาวัตถุออกฤทธิ ์เคร่ืองมือ เครื่องใช ยานพาหนะหรือวัตถุ

อื่น ซึ่งบุคคลไดใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ใหริบเสีย
ท้ังส้ิน 

 
มาตรา ๑๑๖ ทวิ๓๐  ในกรณีที่มีการฟองคดีความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ตอ

ศาล และไมไดมีการโตแยงเร่ืองประเภท จํานวนหรือน้ําหนักของวัตถุออกฤทธิ์นั้น  ถาศาลชั้นตนมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหริบวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาวตามมาตรา ๑๑๖ หรือตามกฎหมายอื่น และไม
มีคําเสนอวาผูเปนเจาของแทจริงไมไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิดภายในกําหนด
สามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหริบวัตถุออกฤทธิ์นั้น ใหกระทรวงสาธารณสุข
หรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด 

 
มาตรา ๑๑๗  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว 

ใหเลขาธิการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเลขาธิการมีอํานาจเปรียบเทียบได 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๑๑๘  ใหผูไดรับอนุญาตผลิต ขาย หรือนําเขา ซึ่งยาที่เปนวัตถุออกฤทธิ์ 

หรือมีวัตถุออกฤทธิ์รวมอยูดวยตามกฎหมายวาดวยยาในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดําเนิน
กิจการตอไปไดจนกวาใบอนญุาตนั้นสิ้นอายุ และถาประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ใหย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตดําเนินกจิการไปพลางกอนได แตถาผูอนุญาตมี
คําสั่งเปนหนังสือไมออกใบอนุญาตให ผูนั้นไมมีสิทธิดําเนินกิจการนบัแตวันที่ทราบคําสั่งเปนตน
ไป และใหนําความในมาตรา ๕๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

                                      
๒๙ มาตรา ๑๑๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี ๔ ) 

พ.ศ. ๒๕๔๓  
๓๐ มาตรา ๑๑๖ ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท (ฉบับท่ี 

๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๓  



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๑๙  ยาที่เปนวัตถุออกฤทธิ์หรือมีวัตถุออกฤทธิ์รวมอยูดวย ซ่ึงผลิต ขาย 
หรือนําเขาโดยชอบตามกฎหมายวาดวยยาหรือกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองมีขอความวา “วัตถุออกฤทธิ์” ตามมาตรา ๒๗ 
(๓) ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

สัญญา ธรรมศักดิ ์
นายกรัฐมนตร ี



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ ฉบบัละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ ฉบบัละ    ๕๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ฉบบัละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ฉบบัละ    ๕๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตนําผานซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ฉบบัละ    ๒๐๐ บาท 
(๖) ใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนําเขาหรือสงออก 
ซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิ ฉบบัละ    ๒๐๐ บาท 
(๗) ใบอนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใช 
ประโยชน ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ฉบบัละ    ๑๐๐ บาท 
(๘) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ ฉบบัละ    ๑,๐๐๐ บาท 
(๙) ใบแทนใบอนุญาต ฉบบัละ      ๕๐ บาท 
(๑๐) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ ฉบบัละ      ๕๐ บาท 
(๑๑) การตออายุใบอนุญาต หรือใบสําคัญการขึ้น 
ทะเบียนวัตถุตํารับ ครั้งละเทากับคา 

ธรรมเนียมสําหรับ 
ใบอนุญาตหรือใบ 
สําคัญนั้น 

(๑๒) คาสลักหลังใบอนุญาตในการคาระหวางประเทศ 
สําหรับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ คร้ังละ     ๑๐๐ บาท 
 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๓๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากประเทศไทยไดเขารวม
เปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ซึ่งไดกระทํากัน ณ กรุงเวียนนา 
ประเทศออสเตรียเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อรวมมือกับประเทศภาคีอื่น ๆ ควบคุม
การผลิตการขาย การนําเขา การสงออก การนําผานหรือการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาททั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ มิใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของบุคคล
และสังคม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น 

 
สุรินทร/แกไข 
๑๑/๐๒/๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๒๘๓๑ 
 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติวัตถุที่
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ มีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสมหรือไมตรงกับ
ขอเท็จจริง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแลวเห็นควรแกไข คือ กําหนดใหเภสัชกรขายวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรอืประเภท ๔ ใหแกกระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องคการเภสัช
กรรมสถาบันอื่นของทางราชการตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาได เพราะกระทรวง 
ทบวง กรม ฯลฯ มีความจําเปนที่จะตองซื้อวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาวจากเอกชนและแกไขหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการนําเขาซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ และเกี่ยวกับวิธีการสงออกซึ่ง
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติยิ่งขึ้น นอกจากนั้นไดแกไข
เพ่ิมเติมบทกําหนดโทษใหถูกตอง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
สุรินทร/แกไข 
๑๑/๐๒/๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕๓๒ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรใหมี
บทบัญญัติเพื่อกําหนดปริมาณการครอบครองหรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ 
หรอืประเภท ๒ รวมทั้งใหมีบทบัญญัติหามเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรอืประเภท ๒ เวน

                                      
๓๑ รก.๒๕๒๘/๑๕๔/๔พ/๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๘ 
๓๒ รก.๒๕๓๕/๑๔/๘/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๓๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

แตเปนการเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ตามคําสั่งของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู
ประกอบโรคศิลปะแผนปจจบุัน กับใหมีบทบัญญัติหามมิใหผูใดใชอุบายหลอกลวง หรือขูเข็ญให
ผูอื่นเสพวัตถุออกฤทธิ ์ ประกอบกับในปจจุบันไมมีบทยกเวนสําหรับอุตสาหกรรมยา
ภายในประเทศที่ผลิตเพื่อการสงออก  และสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ไปจําหนายใน
ตางประเทศ นอกจากนี้สมควรแกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษใหเหมาะสม  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 
อัมพิกา/ แกไข 

๘/๓/๔๕ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๓๓๓ 

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่พระราชบัญญัติวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ไมมีบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑและวิธีการทําลายหรือ
นําไปใชประโยชนซึ่งของกลางวัตถุออกฤทธิ์ที่พนักงานเจาหนาที่ยึดมาตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอ่ืน ทั้งในกรณีที่ไมมีการฟองคดีตอศาลและในกรณีที่มีการฟองคดีตอศาล ทําให
เปนภาระหนาที่แกกระทรวงสาธารณสุขในการเก็บรักษาและดูแลของกลางวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาว 
และทําใหรัฐตองสิ้นเปลืองงบประมาณเพื่อการเก็บรักษาและดูแลวัตถุออกฤทธิ์เหลานั้นไมใหสูญ
หาย  ดังน้ัน เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณและใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐในการ
ดําเนินคดีใหเปนไปโดยรวดเร็วและบริสุทธิ์ยุติธรรม สมควรกําหนดใหในกรณีที่มีการยึดวัตถุออก
ฤทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น ถาไมมีการฟองคดีตอศาลและไมมีผูใดมาอาง
เปนเจาของภายในเวลาที่กําหนด ใหตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข  และหากมีการฟองคดีตอ
ศาลเมื่อศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหริบของกลางวัตถุออกฤทธิ์ ใหกระทรวงสาธารณสุข
หรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลาย หรือนําไปใชประโยชนไดโดยไมตองรอใหคดีถึง
ท่ีสุด และสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติใหศาลมีอํานาจสั่งใหริบบรรดาวัตถุออกฤทธิ์ เครื่องมือ 
เคร่ืองใช ยานพาหนะ หรือวัตถุอื่นเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มเติมดังกลาว จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 
สุรินทร / แกไข 
๑๑/๐๒/ ๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

                                      
๓๓ รก.๒๕๔๓/๑๑๑ก/๓๒/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 



สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ๓๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ศุภสรณ/อภิสิทธิ์ 
ผูจัดทํา 
๐๕/๐๓/๔๖ 

 


