
พระราชบัญญัติ 

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

พ.ศ. 2559 

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรด เกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 

2559” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

(2) พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 

(3) พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 

(4) พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนที่ 107 ก/หน้า 1/20 ธันวาคม 2559 



“วัตถุออกฤทธิ์” หมายความว่า วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทท่ีเป็นสิ่งธรรมชาติหรือที่ได้จาก
สิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์ ทั้งนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

“วัตถุต ารับ” หมายความว่า สิ่งปรุงไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่มีวัตถุออกฤทธิ์รวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ รวมทั้ง
วัตถอุอกฤทธิ์ที่มีลักษณะเป็นวัตถุส าเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่งพร้อมที่จะน าไปใช้แก่คนหรือสัตว์ได้ 

“วัตถุต ารับยกเว้น” หมายความว่า วัตถุต ารับที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ได้รับการยกเว้นจาก
มาตรการควบคุมบางประการส าหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในวัตถุต ารับนั้น 

“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมายหรือข้อความใด ๆ ซึ่งแสดงไว้ที่ภาชนะ
หรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ 

“เอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์” หมายความว่า กระดาษหรือสิ่งอ่ืนใดที่ท าให้ปรากฏความหมาย
ด้วยรูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมายหรือข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งสอดแทรกหรือรวมไว้กับภาชนะ
หรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ 

“ผลิต” หมายความว่า ท า ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพาะ 
หรือปลูกเฉพาะพืชที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ และให้หมายความรวมถึงการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุด้วย 

“ขาย” หมายความว่า จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ ส่งมอบหรือมีไว้เพ่ือขาย 

“น าเข้า” หมายความว่า น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

“ส่งออก” หมายความว่า น าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

“น าผ่าน” หมายความว่า น าหรือส่งผ่านราชอาณาจักร แต่ไม่รวมถึงการน าหรือส่งวัตถุออกฤทธิ์
ผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้มีการขนถ่ายออกจากอากาศยานที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 

“เสพ” หมายความว่า การรับวัตถุออกฤทธิ์เข้าสู่ร่างกายโดยรู้อยู่ว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ไม่ว่าด้วยวิธี
ใด 

“ติดวัตถุออกฤทธิ์” หมายความว่า เสพวัตถุออกฤทธิ์เป็นประจ าติดต่อกันจนตกอยู่ในสภาพที่
จ าเป็นต้องพ่ึงวัตถุออกฤทธิ์นั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ 

“การบ าบัดรักษา” หมายความว่า การบ าบัดรักษาผู้ติดวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งรวมตลอดถึงการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและการติดตามผลภายหลังการบ าบัดรักษาด้วย 

“สถานพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานพักฟ้ืนหรือสถานที่อ่ืนใดที่ให้
การบ าบัดรักษาผู้เสพหรือผู้ติดวัตถุออกฤทธิ์ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

“สถานที่” หมายความว่า อาคารหรือส่วนของอาคาร และให้หมายความรวมถึงบริเวณของ
อาคารนั้น 

“เภสัชกร” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม 



“ข้อความ” หมายความว่า เรื่องราวหรือข้อเท็จจริงไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร ภาพ 
ภาพยนตร์ แสง เสียงหรือเครื่องหมาย และให้หมายความรวมถึงการกระท าใด ๆ ให้ปรากฏด้วยสิ่งนั้นอันท าให้
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 

“โฆษณา” หมายความว่า การเผยแพร่หรือการสื่อความหมายไม่ว่ากระท าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชน
เห็นหรือทราบข้อความเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า แต่ไม่รวมถึงเอกสารทางวิชาการหรือต าราที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอน 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็น
ผู้รับใบอนุญาต ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้งให้เป็นผู้ด าเนินกิจการเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ด้วย 

“ผู้อนุญาต” หมายความว่า 

(1) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่ งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา นอกจากการอนุญาตใน (2) 

(2) ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดนั้น เฉพาะส าหรับการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 การสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว ในจังหวัดที่อยู่ในเขตอ านาจ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 5  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และให้

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานการรับ การจ่าย การเก็บรักษาและวิธีการปฏิบัติอย่างอ่ืนที่เกี่ยวกับ
การควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ต่อคณะกรรมการทุกหกเดือนของปีปฏิทิน 

  
มาตรา 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ  ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  



มาตรา 7  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดใน เรื่อง 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ว่าวัตถุออกฤทธิ์อยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ประเภท 1 วัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ และอาจก่อให้เกิดการน าไปใช้ หรือมี
แนวโน้มในการน าไปใช้ในทางท่ีผิดสูง 

(ข) ประเภท 2 วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ และอาจก่อให้เกิดการน าไปใช้ หรือมี
แนวโน้มในการน าไปใช้ในทางท่ีผิดสูง 

(ค) ประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ และอาจก่อให้เกิดการน าไปใช้ หรือมี
แนวโน้มในการน าไปใช้ในทางท่ีผิด 

(ง) ประเภท 4 วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ และอาจก่อให้เกิดการน าไปใช้ หรือมี
แนวโน้มในการน าไปใช้ในทางที่ผิดน้อยกว่าประเภท 3 

(2) ก าหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ ส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์หรือลักษณะอ่ืนของ
วัตถุออกฤทธิ์ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ตาม (1) 

(3) เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตาม (1) 
(4) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามผลิต ขาย น าเข้า ส่งออก น าผ่านหรือมีไว้ ใน

ครอบครอง 

(5) ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ซึ่งอนุญาตให้ผลิตเพื่อส่งออกและส่งออกได้ 
(6) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีค าเตือนหรือข้อควรระวัง และข้อความของค าเตือน

หรือข้อควรระวังให้ผู้ใช้ระมัดระวังตามความจ าเป็นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ 
(7) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องแจ้งก าหนดการสิ้นอายุไว้ในฉลาก 

(8) เพิกถอนทะเบียนวัตถุต ารับ ระบุวัตถุต ารับให้เป็นวัตถุต ารับยกเว้น และเพิกถอนวัตถุต ารับ
ยกเว้น 

(9) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้
ผลิต ขาย น าเข้าหรือมีไว้ในครอบครอง 

(10) ก าหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมีไว้ในครอบครองได้ตามมาตรา 90 

(11) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ประเทศหนึ่งประเทศใดห้ามน าเข้าตามมาตรา 111 

(12) ก าหนดสถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์ที่น าเข้า ส่งออก 
หรือน าผ่าน 



(13) ระบุหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 21 (2) มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 89 (3) และมาตรา 97 
วรรคหนึ่ง 

(14) ก าหนดสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัตินี้ 
(15) ก าหนดระเบียบข้อบังคับเพ่ือควบคุมการบ าบัดรักษาและระเบียบวินัยส าหรับสถานพยาบาล 

  
หมวด 1 

คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

 

 

มาตรา 8  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายกแพทยสภา นายกสภาเภสัช
กรรม และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์
เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อ านวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา 9  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
เมื่อครบก าหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้น

ใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
  
มาตรา 10  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) รัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อน
ความสามารถ 

(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 



(5) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(6) ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอ่ืน 

เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทน 
และให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน 

  
มาตรา 11  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา 12  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ค าแนะน าต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการตามมาตรา 7 

(2) ให้ความเห็นชอบต่อผู้อนุญาตในการข้ึนทะเบียนวัตถุต ารับ 

(3) ให้ความเห็นชอบต่อผู้อนุญาตในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต 

(4) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(5) ให้ความเห็นหรือค าแนะน าต่อผู้อนุญาตในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(6) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือ

ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

  
มาตรา 13  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา ศึกษาหรือวิจัย

เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และให้น าความในมาตรา 11 มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  
หมวด 2 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ 
 



มาตรา 14  ห้ามผู้ใดผลิต ขาย น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 เว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

การผลิต น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ให้สันนิษฐานว่าผลิต น าเข้าหรือส่งออกเพ่ือขาย 

  
มาตรา 15  ห้ามผู้ใดผลิต น าเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต

จากผู้อนุญาตเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

(2) เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ หรือ 

(3) เป็นการผลิตเพ่ือส่งออกและส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 บางชนิดที่รัฐมนตรีประกาศ
ระบุชื่อตามมาตรา 7 (5) 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

การพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขออนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจ
วิเคราะห์หรือประเมินเอกสารทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

การผลิต น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ให้สันนิษฐานว่าผลิต น าเข้าหรือส่งออกเพ่ือขาย 

  
มาตรา 16  ห้ามผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา 17  ผู้อนุญาตอาจอนุญาตให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศที่จด

ทะเบียนในราชอาณาจักร น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ในปริมาณ
เท่าท่ีจ าเป็นต้องใช้ประจ าในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะนั้นได้ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 



มาตรา 18  บทบัญญัติมาตรา 15 ไม่ใช้บังคับแก่ 

(1) การน าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไม่เกินปริมาณ
ที่จ าเป็นต้องใช้รักษาเฉพาะตัวภายในสามสิบวัน โดยมีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือ 

(2) การน าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ในปริมาณเท่าที่จ าเป็นต้องใช้ประจ าใน
การปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ซึ่งไม่ได้จด
ทะเบียนในราชอาณาจักร 

  
มาตรา 19  ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ขอ

อนุญาตเป็น 

(1) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่บ าบัดรักษาหรือป้องกันโรค และสภากาชาดไทย 

(2) หน่วยงานของรัฐที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 15 (1) 
(3) ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าตามมาตรา 15 (2) หรือ 

(4) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ แล้วแต่
กรณี และ 

(ก) มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

(ข) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกส าหรับความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สาร
ระเหย กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายว่าด้วยยา 

(ค) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยยา
เสพติดให้โทษหรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

(ง) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(จ) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ในการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตจะต้องค านึงถึงความจ าเป็นของผู้ ขออนุญาต
ในการมีไว้เพ่ือขาย และจะก าหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

มาตรา 20  ห้ามผู้ใดผลิต ขาย น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 
หรือน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 



การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

การผลิต น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 หรือน าผ่านซึ่งวัตถุ
ออกฤทธิ์ทุกประเภท ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณที่ก าหนดในกฎกระทรวง ให้สันนิษฐานว่าผลิต น าเข้า 
ส่งออก หรือน าผ่านเพ่ือขาย 

  
มาตรา 21  บทบัญญัติมาตรา 20 ไม่ใช้บังคับแก่ 

(1) การผลิตซึ่งกระท าโดยการปรุง การแบ่งบรรจุหรือการรวมบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 
หรือประเภท 4 ของเภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการขายตามมาตรา 51 เฉพาะตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมส าหรับคนไข้เฉพาะราย หรือของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
ส าหรับสัตว์เฉพาะราย 

(2) การผลิต ขาย น าเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 โดยกระทรวง 
ทบวง กรม และสภากาชาดไทย หรือหน่วยงานของรัฐตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(3) การขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ซึ่งขายเฉพาะส าหรับคนไข้ที่ตนให้
การรักษาพยาบาล หรือในสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ของผู้ประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ชั้นหนึ่งซึ่งขายเฉพาะส าหรับสัตว์ที่ตนท าการบ าบัดหรือป้องกันโรค 

(4) การน าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรไม่เกินปริมาณที่จ าเป็นต้องใช้รักษาเฉพาะตัวภายในสามสิบวัน โดยมีหนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือ 

(5) การน าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ในปริมาณเท่าที่
จ าเป็นต้องใช้ประจ าในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
ระหว่างประเทศ ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร 

  
มาตรา 22  ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิต ขายหรือน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 

หรือประเภท 4 ได้เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาต 

(1) ได้รับใบอนุญาตผลิต ขายหรือน าเข้าซึ่งยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา แล้วแต่กรณี 
และ 

(2) มีเภสัชกรอยู่ประจ าตลอดเวลาที่เปิดท าการ 



ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ได้ เมื่อ
ปรากฏว่าผู้ขออนุญาตได้รับใบอนุญาตผลิต ขายหรือน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว 

ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ขายวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวที่ตนผลิตหรือน าเข้าได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตขายอีก 

  
มาตรา 23  ใบอนุญาตตามมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 88 และมาตรา 

100 ให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตด้วย 

ให้ถือว่าการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตที่ได้รับการคุ้มกันตามวรรคหนึ่งเป็น
การกระท าของผู้รับอนุญาตด้วย เว้นแต่ผู้รับอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการสุดวิสัยที่ตนจะล่วงรู้
หรือควบคุมได้ 

  
มาตรา 24  ใบอนุญาตตามมาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 28 (1) และมาตรา 88 ให้ใช้ได้จนถึง

วันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นค าขอก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตนั้น 

ผู้รับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไม่เกินสามสิบวัน จะยื่นค าขอผ่อนผันพร้อมแสดงเหตุผล
การขอผ่อนผันการต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ แต่การยื่นขอผ่อนผันนี้ไม่เป็นเหตุให้พ้นความรับผิดส าหรับการประกอบ
กิจการในระหว่างใบอนุญาตสิ้นอายุ ซึ่งได้กระท าไปก่อนขอต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 25  ในกรณีผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขออนุญาต

หรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้
อนุญาตแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ ค า
วินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ในกรณีมีการอุทธรณ์การขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีค า วินิจฉัย
อุทธรณ์รัฐมนตรีจะสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนเมื่อมีค าขอของผู้อุทธรณ์ก็ได้ 

มาตรา 26  ให้ผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติการตามกฎหมายว่า
ด้วยยาอีก 



หมวด 3 

หน้าที่ของผู้รับอนุญาต 

 

  
มาตรา 27  ห้ามผู้รับอนุญาตผู้ใด ผลิต ขาย น าเข้าหรือเก็บไว้ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ทุกประเภท

นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

  
มาตรา 28  ผู้อนุญาตอาจออกใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ

ประเภท 4 นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) การขายส่งตรงแก่ผู้รับอนุญาตอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 

(2) การขายในบริเวณสถานที่ที่มีการประชุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ      
ทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา 29  ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 จะขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ได้ 

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1) ขายเฉพาะส าหรับคนไข้ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้

การรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐ หรือขาย
เฉพาะส าหร ับใช ้ก ับส ัตว ์ที ่ผู ้ประกอบว ิชาช ีพการส ัตวแพทย ์ชั ้นหนึ ่งท า การบ าบัดหรือป้องกันโรค ณ 
สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ และ 

(2) ขายเฉพาะวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ที่ผู้อนุญาตได้อนุญาตให้ผลิตหรือน าเข้า 

ความใน (1) ไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 19 (2) และ (3) แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
การขายที่เลขาธิการประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  
มาตรา 30  ผู้รับอนุญาตผลิต น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามมาตรา 15 

ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามมาตรา 19 (3) และผู้รับอนุญาตผลิต ขาย น าเข้าหรือส่งออกซึ่ง
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ตามมาตรา 20 ต้องจัดให้มีเภสัชกรอยู่ประจ าควบคุมกิจการตามเวลาที่
เปิดท าการซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต 



ในระหว่างที่เภสัชกรมิได้อยู่ประจ าควบคุมกิจการ ห้ามผู้รับอนุญาตด าเนินการผลิตหรือขายวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 

ในกรณีที่เภสัชกรพ้นจากหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ให้ผู้รับอนุญาตจัด
ให้มีเภสัชกรอ่ืนเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนได้เป็นระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบวันโดยแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตและให้ถือว่า
เภสัชกรผู้ท าหน้าที่แทนมีหน้าที่เหมือนผู้ที่ตนแทน 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงค์จะเปลี่ยนตัวเภสัชกรให้ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต
และจะเปลี่ยนตัวได้เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว 

  
มาตรา 31  ให้ผู้รับอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีการวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นก่อนน าออกจากสถานที่ผลิตโดยต้องมีการ

วิเคราะห์ทุกครั้งและมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสิบปีนับแต่วัน
วิเคราะห์ 

(2) จัดให้มีฉลากส าหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิต หรือจัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับวัตถุ ออกฤทธิ์
ส าหรับวัตถุต ารับที่ผลิต  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

(3) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอ่ืน 

(4) จัดให้มีการท าบัญชีเกี่ยวกับการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(5) ด าเนินการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตยาตามกฎหมายว่า
ด้วยยา 

  
มาตรา 32  ให้ผู้รับอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตวัตถุออกฤทธิ์ กับป้ายแสดงชื่อและเวลาท าการของ

เภสัชกรไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร ณ สถานที่ผลิต ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความที่
แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(2) จัดให้มีการวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นก่อนน าออกจากสถานที่ผลิตโดยต้องมีการ
วิเคราะห์ทุกครั้งและมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสิบปีนับแต่วัน
วิเคราะห์ 



(3) จัดให้มีฉลากส าหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิต หรือจัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์
ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับไว้  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(4) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอ่ืน 

(5) จัดให้มีการท าบัญชีเกี่ยวกับการผลิตและการขายวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(6) ด าเนินการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตยาตามกฎหมายว่า
ด้วยยา 

  
มาตรา 33  ให้ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือ

น าเข้าจัดไว้ 
(2) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอ่ืน 

(3) จัดให้มีการท าบัญชีเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 34  ให้ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์ กับป้ายแสดงชื่อและเวลาท าการของ

เภสัชกรไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร ณ สถานที่ขาย ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความที่
แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(2) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือ
น าเข้าจัดไว้ 

(3) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอ่ืน 

(4) จัดให้มีการท าบัญชีเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 35  ให้ผู้รับอนุญาตน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตซึ่งแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ที่น าเข้า 



(2) จัดให้มีฉลากส าหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่น าเข้า หรือจัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์
ส าหรับวัตถุต ารับที่น าเข้า  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

(3) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอ่ืน 

(4) จัดให้มีการท าบัญชีเกี่ยวกับการน าเข้าวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 36  ให้ผู้รับอนุญาตน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่น าเข้าวัตถุออกฤทธิ์ กับป้ายแสดงชื่อและเวลาท าการของ

เภสัชกรไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร ณ สถานที่น าเข้า ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความท่ี
แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(2) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตซึ่งแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ที่น าเข้า 

(3) จัดให้มีฉลากส าหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่น าเข้า หรือจัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์
ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับไว้  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(4) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอ่ืน 

(5) จัดให้มีการท าบัญชีเกี่ยวกับการน าเข้าและการขายวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 37  ให้ผู้รับอนุญาตส่งออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือ

น าเข้าจัดไว้ 
(2) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอ่ืน 

(3) จัดให้มีการท าบัญชีเกี่ยวกับการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 38  ให้ผู้รับอนุญาตส่งออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ กับป้ายแสดงชื่อและเวลาท าการของ

เภสัชกรไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร ณ สถานที่ส่งออก ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความ
ที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



(2) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือ
น าเข้าจัดไว้ 

(3) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอ่ืน 

(4) จัดให้มีการท าบัญชีเกี่ยวกับการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 39  บทบัญญัติมาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 

37 และมาตรา 38 ไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตผลิต น าเข้าหรือส่งออกเพ่ือการศึกษาวิจัยหรือกรณีอ่ืนตามความจ า
เป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามที่เลขาธิการประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  
มาตรา 40  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้รับอนุญาตยื่นค าขอรับ

ใบแทนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูกท าลายดังกล่าว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 41  ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตของตนไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่

ระบุไว้ในใบอนุญาต 

  
มาตรา 42  ห้ามผู้รับอนุญาตย้าย เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมสถานที่ผลิต สถานที่ขาย สถานที่น าเข้า 

หรือสถานที่เก็บซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา 43  ภายใต้บังคับมาตรา 42 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามรายการในใบอนุญาต

ตามมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 28 และมาตรา 88 ให้ผู้รับอนุญาตยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต
เพ่ือแก้ไขรายการในใบอนุญาตดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เลขาธิการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา 44  ผู้รับอนุญาตผู้ใดจะเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แจ้งการเลิก
กิจการเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่เลิกกิจการตามที่แจ้งไว้นั้น 



ผู้รับอนุญาตที่เลิกกิจการโดยมิได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือให้ผู้
อนุญาตทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลิกกิจการ และให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่เลิกกิจการ 

  
มาตรา 45  ให้ผู้รับอนุญาตซึ่งได้แจ้งการเลิกกิจการ ไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้อนุญาตไม่อนุญาต

ให้ต่ออายุใบอนุญาต ท าลายหรือขายวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ของตนที่เหลืออยู่ใน
ส่วนที่เกินกว่าที่กฎหมายให้มีไว้ในครอบครอง ในกรณีที่ขายให้ขายแก่ผู้รับอนุญาตอ่ืนตามประเภทนั้น หรือแก่ผู้ซึ่ง
ผู้อนุญาตเห็นสมควร  ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันเลิกกิจการ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือวันที่ผู้ อนุญาตไม่
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้อนุญาตจะผ่อนผันขยายระยะเวลาต่อไปอีกแต่ต้องไม่เกินหกสิบ
วัน 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้วัตถุออกฤทธิ์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของกระทรวง
สาธารณสุข และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้
ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

  
มาตรา 46  ถ้าผู้รับอนุญาตตาย และทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอมจากทายาทแสดงความ

จ านงต่อผู้อนุญาตเพ่ือขอประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนั้นต่อไปภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย  
เมื่อผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติตามมาตรา 19 (4) หรือมาตรา 22 แล้วแต่กรณี ให้ผู้แสดง
ความจ านงนั ้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตสิ ้นอายุ และให้ถือว่าผู ้แสดงความจ านงเป็นผู้รับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย 

การแสดงความจ านงและการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่ไม่มีการแสดงความจ านงเพ่ือขอประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้ทายาทผู้ ครอบครอง
วัตถุออกฤทธิ์นั้นมีหน้าที่ด าเนินการตามมาตรา 45 ต่อไป 

  
มาตรา 47  ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 20 หรือมาตรา 88 ผู้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ไว้ในครอบครองในปริมาณไม่เกินที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 90 
รวมทั้งกระทรวง ทบวง กรม และสภากาชาดไทยหรือหน่วยงานของรัฐตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ที่ได้ด าเนิน
กิจการเกี่ยวกับการผลิต การขาย การน าเข้า การส่งออก การน าผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ที่
มิใช่วัตถุต ารับยกเว้น ต้องเสนอรายงานเกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าวต่อเลขาธิการ 



รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลาที่เลขาธิการก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

  
หมวด 4 

หน้าที่ของเภสัชกร 

 

  
มาตรา 48  ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ควบคุมให้มีฉลากและเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา 31 (2) 
(3) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอ่ืน 

(4) ควบคุมการท าบัญชีเกี่ยวกับการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อน ไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(5) ต้องอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดท าการ 

  
มาตรา 49  ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 

ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ควบคุมให้มีฉลากและเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา 32 (3) 
(3) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอ่ืน 

(4) ควบคุมการท าบัญชีเกี่ยวกับการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(5) ต้องอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดท าการ 

  
มาตรา 50  ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา 33 (1) 
(3) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอ่ืน 

(4) ควบคุมการท าบัญชีเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(5) ต้องอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดท าการ 



มาตรา 51  ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา 34 (2) 
(3) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอ่ืน 

(4) ควบคุมการปรุงหรือการแบ่งบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามใบสั่งยาของผู้ประกอบ
วิชาชีพตาม (5) 

(5) ดูแลให้มีฉลากส าหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่ปรุงหรือแบ่งบรรจุตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(6) ควบคุมการส่งมอบวัตถุออกฤทธิ์ให้ถูกต้องตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพตาม (5) 
(7) ควบคุมการท าบัญชีเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่

คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(8) ควบคุมมิให้มีการขายวัตถุออกฤทธิ์แก่ผู้ซึ่งไม่มีใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพตาม (5) หรือแก่
ผู้ซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตผลิต ขายหรือน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 

(9) ต้องอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดท าการ 

  
มาตรา 52  ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมการน าเข้าวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา 35 (2) 
(3) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอ่ืน 

(4) ควบคุมการท าบัญชีเกี่ยวกับการน าเข้าวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(5) ต้องอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดท าการ 

  
มาตรา 53  ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 

ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมการน าเข้าวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา 36 (3) 
(3) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอ่ืน 



(4) ควบคุมการท าบัญชีเกี่ยวกับการน าเข้าวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(5) ต้องอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดท าการ 

  
มาตรา 54  ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา 37 (1) 
(3) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอ่ืน 

(4) ควบคุมการท าบัญชีเกี่ยวกับการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(5) ต้องอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดท าการ 

  
มาตรา 55  ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการส่งออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 

ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา 38 (2) 
(3) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอ่ืน 

(4) ควบคุมการท าบัญชีเกี่ยวกับการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(5) ต้องอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดท าการ 

  
มาตรา 56  ในกรณีที่เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมกิจการไม่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้เภสัช

กรผู้มีหน้าที่ควบคุมกิจการนั้นแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พ้นหน้าที่ 
  

หมวด 5 

วัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามผลิต ขาย น าเข้าหรือส่งออก 

 

 

มาตรา 57  ห้ามผู้ใดผลิต ขาย น าเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) วัตถุออกฤทธิ์ปลอม 



(2) วัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน 

(3) วัตถุออกฤทธิ์เสื่อมคุณภาพ 

(4) วัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
(5) วัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนวัตถุต ารับ 

  
มาตรา 58  วัตถุออกฤทธิ์หรือสิ่งต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ปลอม 

(1) สิ่งที่ท าเทียมวัตถุออกฤทธิ์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

(2) วัตถุออกฤทธิ์ที่แสดงชื่อว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์อ่ืนหรือแสดงเดือนปีที่วัตถุออกฤทธิ์สิ้นอายุ ซึ่ง
ไม่ใช่ความจริง 

(3) วัตถุออกฤทธิ์ที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตซึ่งไม่ใช่ความจริง 

(4) วัตถุออกฤทธิ์หรือสิ่งที่แสดงว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีตาม
มาตรา 7 (1) หรือตามต ารับของวัตถุต ารับที่ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งไม่ใช่ความจริง 

(5) วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานถึงขนาดสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกว่าร้อยละ
สิบของปริมาณที่ก าหนดไว้ไปจากเกณฑ์ต่ าสุดหรือสูงสุด ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 7 (2) 
หรือตามต ารับของวัตถุต ารับที่ขึ้นทะเบียนไว้ 

  
มาตรา 59  วัตถุออกฤทธิ์ต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน 

(1) วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยมีสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินจากเกณฑ์
ต่ าสุดหรือสูงสุด ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 7 (2) หรือตามต ารับของวัตถุต ารับที่ขึ้น
ทะเบียนไว้ แต่ไม่ถึงขนาดท่ีระบุไว้ในมาตรา 58 (5) 

(2) วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นซึ่งมีความส าคัญต่อคุณภาพของวัตถุ
ออกฤทธิ์ผิดไปจากเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 7 (2) หรือตามต ารับของวัตถุต ารับที่ขึ้น
ทะเบียนไว้ 

  
มาตรา 60  วัตถุออกฤทธิ์ต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์เสื่อมคุณภาพ 

(1) วัตถุออกฤทธิ์ที่สิ้นอายุตามที่แสดงไว้ในฉลากซึ่งขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับไว้ 
(2) วัตถุออกฤทธิ์ที่แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุออกฤทธิ์ปลอมตามมาตรา 58 (5) 

หรือวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานตามมาตรา 59 

 

มาตรา 61  ห้ามผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปหรือขายวัตถุออกฤทธิ์และยารวมกัน
หลายขนาน โดยจัดเป็นชุดไว้ล่วงหน้า เพ่ือประโยชน์ทางการค้า 



หมวด 6 

การขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ 

 

 

มาตรา 62  ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 จะผลิต
หรือน าเข้าซึ่งวัตถุต ารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว ต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับนั้นต่อผู้อนุญาตก่อนและเมื่อได้รับ
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับแล้วจึงจะผลิตหรือน าเข้าซึ่งวัตถุต ารับนั้นได้ 

การขอขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับและการออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือน าเข้าตัวอย่างของวัตถุต ารับที่จะขอขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้ผลิตหรือน าเข้าตัวอย่างของวัตถุต ารับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

การพิจารณาออกใบส าคัญตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับเป็นผู้รับผิดชอบช าระ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์หรือประเมินเอกสารทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 63  การขอขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับตามมาตรา 62 ต้องแจ้งรายการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ชื่อวัตถุต ารับ 

(2) ชื่อและปริมาณของวัตถุต่าง ๆ อันเป็นส่วนประกอบของวัตถุต ารับ 

(3) ขนาดบรรจุ 
(4) วิธีวิเคราะห์มาตรฐานของส่วนประกอบของวัตถุต ารับ 

(5) ฉลาก 

(6) เอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ 
(7) ชื่อผู้ผลิตและประเทศท่ีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ 
(8) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับฉลากหรือเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 64  การแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุต ารับที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ต้องได้รับอนุญาตเป็น

หนังสือจากผู้อนุญาต 



การขอแก้ไขรายการและการอนุญาตแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุต ารับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 65  ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจไม่รับขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ

ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) การขอขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับที่ไม่เป็นไปตามมาตรา 63 หรือตามกฎกระทรวงที่ออกตาม

มาตรา 62 

(2) วัตถุต ารับที่ขอขึ้นทะเบียนไม่เป็นที่เชื่อถือในสรรพคุณหรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 
(3) วัตถุต ารับที่ขอขึ้นทะเบียนใช้ชื่อในท านองโอ้อวด ไม่สุภาพหรืออาจท าให้เข้าใจผิดจากความจริง 

(4) วัตถุต ารับที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ปลอมตามมาตรา 58 หรือเป็นวัตถุต ารับที่
รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนตามมาตรา 68 

ค าสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับของผู้อนุญาตให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 66  บทบัญญัติมาตรา 65 ให้ใช้บังคับแก่การแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุต ารับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 67  ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบส าคัญ ถ้าผู้รับ

ใบส าคัญประสงค์จะขอต่ออายุใบส าคัญ จะต้องยื่นค าขอก่อนใบส าคัญสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอแล้วจะประกอบ
กิจการต่อไปก็ได้จนกว่าจะได้มีค าสั่งไม่ต่ออายุใบส าคัญนั้น 

การขอต่ออายุและการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ขอต่ออายุใบส าคัญไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญ ให้น าความในมาตรา 25 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 68  เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าวัตถุต ารับใดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วนั้น ต่อมาปรากฏว่าไม่มี

สรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ หรือเป็นวัตถุออกฤทธิ์ปลอม หรือใช้ชื่อผิดไปจากที่ขึ้น
ทะเบียนไว้ ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งเพิกถอนทะเบียนวัตถุต ารับนั้น โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ค าสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 



มาตรา 69  ในกรณีที่ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับสูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ 
ให้ผู้รับอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับต่อผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
ทราบถึงการสูญหายหรือถูกท าลายดังกล่าว 

การขอรับใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับและการออกใบแทนใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนวัตถุต ารับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
หมวด 7 

การโฆษณา 

 

 

มาตรา 70  ห้ามผู้ใดโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ เว้นแต่ 
(1) เป็นฉลากหรือเอกสารก ากับวัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ หรือ 

(2) เป็นการโฆษณาซึ่งกระท าโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 

การโฆษณาตาม (2) ในกรณีที่เป็นเอกสาร ภาพ ภาพยนตร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกเสียง
หรือภาพ ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะใช้โฆษณาได้ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 71  ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา 70 วรรคสอง หรือมีการใช้

ข้อความโฆษณาซึ่งไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา 

(2) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา 

(3) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 

(4) ให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดที่อาจเกิดข้ึน 

ในการออกค าสั่งตาม (4) ให้ผู้อนุญาตก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาโดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนกับความสุจริตในการกระท าของผู้ท าการโฆษณา 

  
มาตรา 72  ในกรณีที่ผู้ได้รับค าสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา 71 ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าวให้มี

สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ 



มาตรา 73  การอุทธรณ์ตามมาตรา 72 ให้ยื่นต่อคณะกรรมการภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้
อุทธรณ์ได้รับทราบค าสั่งของผู้อนุญาต 

หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

การอุทธรณ์ค าสั่งตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งของผู้อนุญาต เว้นแต่
คณะกรรมการจะสั่งเป็นอย่างอ่ืนเป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

  
หมวด 8 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

  
มาตรา 74  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ 

ดังตอ่ไปนี้ 
(1) เข้าไปในสถานที่ท าการของผู้รับอนุญาตน าเข้าหรือส่งออก สถานที่ผลิต สถานที่ขาย สถานที่

เก็บวัตถุออกฤทธิ์หรือสถานที่ที่ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในเวลาท าการของสถานที่นั้น เพ่ือ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจค้นเมื่อมีเหตุเชื่อได้ตามสมควรว่ามีทรัพย์สิน ซึ่ง
มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระท าความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ 
ทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ท าลายหรือท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(3) ค้นบุคคลหรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีวัตถุออกฤทธิ์ซุกซ่อนอยู่โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(4) ยึดหรืออายัดวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้ใช้หรือจะใช้
ในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(5) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง (2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนดและแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้น รายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นต่อผู้บังคับบัญชาและผู้อนุมัติ
ตามวรรคสาม บันทึกเหตุอันควรเชื่อตามสมควร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงเอกสารเพ่ือแสดงตนและเอกสาร
ที่แสดงอ านาจในการตรวจค้น รวมทั้งเหตุอันควรเชื่อที่ท าให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ ผู้ครอบครอง
เคหสถาน สถานที่ค้น เว้นแต่ไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นส่งมอบส าเนาเอกสารและ



หนังสือนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวทันทีที่กระท าได้ และหากเป็นการเข้าค้นในเวลากลางคืนพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้
เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจต าแหน่ง
ตั้งแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าซึ่งมียศตั้งแต่พันต ารวจโทข้ึนไป 

พนักงานเจ้าหน้าที่ต าแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอ านาจหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนด าเนินการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการ โดยมีเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายนั้น 

  
มาตรา 75  ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 74 (1) และ (2) ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่มีอ านาจน าวัตถุออกฤทธิ์จากสถานที่นั้นในปริมาณพอสมควรไปเพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบหรือ
วิเคราะห์ และหากปรากฏว่าวัตถุออกฤทธิ์ใดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ให้
ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุออกฤทธิ์ที่น าไปตรวจสอบหรือวิเคราะห์นั้นให้ประชาชน
ทราบตามวิธีการที่เห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ 

เพ่ือประโยชน์แก่การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้วัตถุออกฤทธิ์ ในกรณีที่ปรากฏต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่อันเชื่อได้ว่าวัตถุออกฤทธิ์ใดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ให้พนักง าน
เจ้าหน้าที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวไว้ หรือสั่งให้ผู้รับอนุญาตงดผลิต ขาย น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 
จัดเก็บวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวกลับคืนมาภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด และอาจสั่งท าลายวัตถุออก
ฤทธิ์ดังกล่าวเสียได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

  
มาตรา 76  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัว

ต่อผู้รับอนุญาตหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 77  ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 74 มาตรา 75 และมาตรา 79 

วรรคสาม ให้ผู้รับอนุญาตและบุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

  
มาตรา 78  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
 



หมวด 9 

การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

 

  
มาตรา 79  ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือ

ประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
โดยมีก าหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ในกรณีมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ผู้อนุญาตจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้รอค าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 แล้วแต่
กรณี ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยา ให้ผู้อนุญาตสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้รับ
อนุญาตด้วย แล้วแต่กรณี 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่อายัดวัตถุออกฤทธิ์ที่เหลือของผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตไว้ ณ สถานที่ท าการ
ของผู้รับอนุญาต 

ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกไม่ได้ 
  
มาตรา 80  ผู้รับอนุญาตผู้ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา 19 (4) หรือมาตรา 22 (1) หรือไม่จัดให้มี

เภสัชกรอยู่ประจ าควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดท าการตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นสองปีนับแต่วันที่ถูก
สั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

  
มาตรา 81  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

อนุญาตทราบ ในกรณีไม่พบตัวผู้รับอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ปิดค าสั่งไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับอนุญาตได้ทราบค าสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่รับหรือปิด
ค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือ
โดยวิธีอ่ืนอีกด้วยก็ได้ 

  
มาตรา 82  ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งยกเลิกค าสั่งพักใช้

ใบอนุญาตก่อนก าหนดเวลาได้  เมื่อเป็นที่พอใจว่าผู้ รับอนุญาตซึ่ งถูกสั่ งพักใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 



มาตรา 83  ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ยกอุทธรณ์ ยกเลิกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต
หรือค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือแก้ไขค าสั่งของผู้อนุญาตในทางที่เป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ได้ 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือค าสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต 

  
มาตรา 84  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้องท าลายหรือขายวัตถุออกฤทธิ์ของตนที่เหลืออยู่ในส่วน

ที่เกินกว่าที่กฎหมายให้มีไว้ในครอบครอง ในกรณีที่ขายให้ขายแก่ผู้รับอนุญาตอ่ืนหรือแก่ผู้ซึ่งผู้อนุญาต
เห็นสมควร  ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ได้ทราบค าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรี เว้นแต่ผู้อนุญาตจะผ่อนผันขยายระยะเวลาต่อไปอีกแต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้วัตถุออกฤทธิ์ที่เหลืออยู่ตกเป็น
ของกระทรวงสาธารณสุข และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายท าลายหรือน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

  
หมวด 10 

มาตรการควบคุมพิเศษ 

 

  
มาตรา 85  ให้ถือว่าวัตถุต ารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่งประเภทใดปรุงผสมอยู่เป็นวัตถุ

ออกฤทธิ์ในประเภทนั้นด้วย 

  
มาตรา 86  ในกรณีที่วัตถุต ารับมีวัตถุออกฤทธิ์อันระบุอยู่ในประเภทต่างกันมากกว่าหนึ่งประเภท

ผสมอยู่ ให้ถือว่าวัตถุต ารับนั้นเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่มีการควบคุมเข้มงวดที่สุดในบรรดาวัตถุออกฤทธิ์ที่
ผสมอยู่นั้น 

  
มาตรา 87  รัฐมนตรีอาจประกาศก าหนดให้วัตถุต ารับใดซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นวัตถุต ารับ

ยกเว้นได ้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(1) มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
ปรุงผสมอยู ่

(2) มีลักษณะที่ไม่อาจก่อให้เกิดการใช้ที่ผิดทาง 



(3) ไม่สามารถจะแยกสกัดเอาวัตถุออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในวัตถุต ารับนั้นกลับมาใช้ในปริมาณที่จะท าให้
เกิดการใช้ที่ผิดทาง และ 

(4) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางด้านสุขภาพและสังคมได้ 
วัตถุต ารับยกเว้นที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีอาจประกาศเพิกถอนได้เมื่อปรากฏว่าวัตถุ

ต ารับนั้นไม่ตรงลักษณะที่ก าหนดไว้ 
  
มาตรา 88  ห้ามผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท เว้นแต่ได้รับ

ใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

การมีวัตถุออกฤทธิ์ชื่อและประเภทใดไว้ในครอบครองซึ่งค านวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพ่ือขาย 

  
มาตรา 89  บทบัญญัติมาตรา 88 วรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่ 

(1) การมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทส าหรับกิจการของผู้รับ
อนุญาตผลิต ขาย น าเข้า ส่งออกหรือน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภทนั้น ๆ 

(2) การมีไว้ในครอบครองของบุคคลในปริมาณพอสมควรเพื่อการเสพ การรับเข้าร่างกายหรือการ
ใช้ด้วยวิธีอ่ืนใดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามค าสั่งของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ที่เก่ียวกับการวิเคราะห์ 
บ าบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของบุคคลหรือสัตว์นั้น 

(3) การมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ตามหน้าที่ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 
4 ของกระทรวง ทบวง กรม และสภากาชาดไทย หรือหน่วยงานของรัฐตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(4) การมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ในปริมาณ
เท่าที ่จ าเป็นต้องใช้ประจ าในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ ใช้ในการขนส่ง
สาธารณะระหว่างประเทศ ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร 

  
มาตรา 90  ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีจะประกาศก าหนดวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ

ประเภท 4 ที่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ชั้นหนึ่งมีไว้ในครอบครองในปริมาณท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการโดยไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ 
 

มาตรา 91  ห้ามผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 



มาตรา 92  ห้ามผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เว้นแต่เป็นการเสพตามค าสั่งของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม เพ่ือประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้นั้น 

  
มาตรา 93  ห้ามผู้ใดจูงใจ ชักน า ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้อ านาจครอบง าผิด

คลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อ่ืนเสพวัตถุออกฤทธิ์ 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมอาจแนะน าหรือสั่งให้ผู้อ่ืนเสพวัตถุ

ออกฤทธิ์เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้นั้นได้ 
  
มาตรา 94  ในกรณีจ าเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเสพวัตถุออกฤทธิ์

ในประเภท 1 หรือประเภท 2 อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะ ให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจตรวจหรือทดสอบ หรือสั่ง
ให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมีวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวอยู่ในร่างกายหรือไม่ 

พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต าแหน่งใด ระดับ
ใด หรือชั้นยศใด จะมีอ านาจหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะต้องได้รับ
อนุมัติจากบุคคลใดก่อนด าเนินการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามค าแนะน าของคณะกรรมการโดย
มีเอกสารที่ได้รับมอบหมายประจ าตัวพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายนั้น 

วิธีการตรวจหรือการทดสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้ ในประกาศดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการ
เกี่ยวกับการแสดงความบริสุทธิ์ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
และมาตรการเกี่ยวกับการห้ามเปิดเผยผลการตรวจหรือทดสอบแก่ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ปรากฏผลใน
เบื้องต้นเป็นที่สงสัยว่ามีวัตถุออกฤทธิ์อยู่ในร่างกายจนกว่าจะได้มีการตรวจยืนยันผลเป็นที่แน่นอนแล้ว 

  
มาตรา 95  ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย น าเข้า ส่งออก น าผ่านหรือมีไว้ในครอบครอง หรือใช้

ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ต้องจัดให้มีการป้องกันตามสมควรเพ่ือมิให้วัตถุออกฤทธิ์สูญหาย หรือมีการน าไปใช้โดย
มิชอบ 

  
มาตรา 96  ห้ามผู้ใดซึ่งมิใช่เภสัชกรที่อยู่ประจ าควบคุมกิจการของสถานที่ผลิต สถานที่ขาย หรือ

สถานที่น าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ขายวัตถุออกฤทธิ์ให้แก่ผู้อ่ืนในสถานที่นั้น เว้นแต่อยู่ในความควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
ของเภสัชกรประจ าสถานที่นั้น 



มาตรา 97  ภายใต้บังคับมาตรา 98 เภสัชกรจะขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 
ให้ได้เฉพาะแก่กระทรวง ทบวง กรม และสภากาชาดไทย หรือหน่วยงานของรัฐตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ที่มีใบสั่งยา
ของผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว หรือผู้รับอนุญาตผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 
หรือประเภท 4 เท่านั้น และต้องจัดให้มีการลงบัญชีรายละเอียดการขายทุกครั้ งตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใบสั่งยาตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้ครั้งเดียว เว้นแต่ผู้สั่งจะได้ก าหนดไว้ว่าให้จ่ายซ้ าได้แต่ รวมกันต้อง
ไม่เกินสามครั้ง และจ านวนยาที่สั่งแต่ละครั้งต้องไม่เกินจ านวนที่จ าเป็นต้องใช้ในเวลาไม่ เกินสามสิบวัน 

ใบสั่งยาแต่ละฉบับให้ใช้ได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออก 

  
มาตรา 98  ในกรณีที่ไม่มีสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล สถานพยาบาลของ

รัฐ สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ หรือสถานพยาบาลสัตว์ของรัฐ ซึ่งมีผู้ประกอบ
วิชาช ีพเวชกรรม ผู ้ประกอบวิชาช ีพทันตกรรม  หร ือผู ้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ให้การ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในปริมณฑลห้ากิโลเมตรนับจากสถานที่ที่มีใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ เภสัชกร
ที่อยู่ประจ าควบคุมกิจการของสถานที่ขายนั้นจะขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ส าหรับผู้ป่วย
หรือสัตว์ป่วยโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวก็ได้ แต่ทั้งนี้จะขายส าหรับการใช้แต่ละรายได้
จ านวนไม่เกินสามวันต่อเดือน และต้องจัดให้มีการลงบัญชีรายละเอียดการขายทุกครั้งตามแบบที่คณะกรรมการ
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 99  ในการส่งมอบวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา 97 หรือมาตรา 98 เภสัชกรต้องมอบค าเตือน

หรือข้อควรระวังตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 7 (6) ให้แก่ผู้ซื้อด้วย 

  
หมวด 11 

การค้าระหว่างประเทศ 

 

  
มาตรา 100  การน าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ของผู้รับอนุญาตตามมาตรา 14 มาตรา 15 

และมาตรา 20 นอกจากจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตราดังกล่าวแล้ว ในการน าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ของผู้รับอนุญาตในแต่ละครั้งต้องได้รับใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกครั้งที่น าเข้าหรือส่งออกอีกด้วย ในกรณีที่ผู้รับ
อนุญาตไม่สามารถส่งออกได้ตามปริมาณที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเฉพาะคราวให้ผู้รับอนุญาตแจ้งไปยังเลขาธิการเพ่ือ
แก้ไขใบอนุญาตเฉพาะคราวให้ถูกต้องตามปริมาณที่ส่งออกจริง 



การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา 101  ในการน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 3 ให้ผู้รับอนุญาต

จัดให้มีส าเนาใบอนุญาตส่งออกหรือส าเนาหนังสือแสดงการอนุญาตให้ส่งออกของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศ
ที่ส่งออกนั้นส่งมาพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์หนึ่งฉบับและจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศที่ส่งออกส่งส าเนา
ใบอนุญาตหรือส าเนาหนังสือแสดงการอนุญาตให้ส่งออกไปยังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วย 

เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศที่ส่งออกได้ส่งส าเนาใบอนุญาตหรือส าเนาหนังสือแสดงการ
อนุญาตให้ส่งออกตามวรรคหนึ่งมายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากเลขาธิการสลักหลังส าเนาใบอนุญาตหรือส าเนาหนังสือแสดงการอนุญาตให้ส่งออกโดยแจ้งวันเดือนปีและ
ปริมาณที่แท้จริงของวัตถุออกฤทธิ์ที่น าเข้า และส่งส าเนานั้นกลับไปให้เจ้าหน้าที่ของประเทศผู้ออกใบอนุญาตหรือ
หนังสือแสดงการอนุญาตให้ส่งออก พร้อมทั้งจัดท าส าเนาเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหนึ่ง
ฉบับ 

  
มาตรา 102  ในการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ให้ผู้รับอนุญาตน า

ใบอนุญาตน าเข้าของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศนั้นมามอบให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนจึง
จะได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพ่ือส่งออก และในการส่งออกให้ผู้ รับอนุญาตแนบส าเนา
ใบอนุญาตเฉพาะคราวไปพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์ที่ส่งออกด้วยหนึ่งฉบับ 

ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดส่งส าเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพ่ือส่งออกซึ่งวัตถุ
ออกฤทธิ์ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศผู้รับนั้นด้วย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศผู้รับจัดส่ง
กลับมาและให้เลขาธิการจัดให้มีการตรวจสอบส าเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวที่ส่งกลับมานั้น 

  
มาตรา 103  ในการน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ผู้รับอนุญาตต้องมี

ใบอนุญาตส่งออกของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศที่ส่งออกนั้นมาพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์และต้องแจ้งให้ผู้
ควบคุมยานพาหนะที่ใช้บรรทุกทราบก่อนผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร และให้ผู้ควบคุมยานพาหนะนั้นจัดให้มี
การป้องกันตามสมควรเพ่ือมิให้วัตถุออกฤทธิ์สูญหายหรือมีการน าเอาวัตถุออกฤทธิ์ที่อยู่ในยานพาหนะนั้นไปใช้โดย
มิชอบ 

ในกรณีที่มีการขนถ่ายวัตถุออกฤทธิ์ออกจากยานพาหนะที่ใช้บรรทุกไปยังยานพาหนะอ่ืน ให้ผู้
ควบคุมยานพาหนะที่ใช้บรรทุกมานั้นแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ที่นั้นทราบก่อน และให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรนั้นมี



หน้าที่ควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ในระหว่างขนถ่าย เมื่อขนถ่ายเสร็จให้ผู้ควบคุมยานพาหนะที่รับขนถ่ายวัตถุออกฤทธิ์
นั้นมีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ควบคุมยานพาหนะตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา 104  ผู้รับอนุญาตน าเข้า ส่งออกหรือน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท จะต้องน าวัตถุ

ออกฤทธิ์ที่ตนน าเข้า ส่งออกหรือน าผ่าน แล้วแต่กรณี มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 7 (12) เพ่ือท าการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 105  ในการน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท ห้ามผู้ใดเปลี่ยนแปลงการส่งวัตถุออก

ฤทธิ์ไปยังจุดหมายอ่ืนที่มิได้ระบุในใบอนุญาตส่งออกที่ส่งมาพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศผู้ออกใบอนุญาตนั้น และเลขาธิการให้ความเห็นชอบด้วย 

ในกรณีที่ไม่อาจส่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้รับอนุญาตส่งวัตถุ
ออกฤทธิ์กลับคืนไปยังประเทศที่ส่งออกภายในก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่วัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักร หากผู้รับอนุญาตไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดให้วัตถุออกฤทธิ์นั้นตกเป็นของ
กระทรวงสาธารณสุขและให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายท าลายหรือน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

  
มาตรา 106  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการส่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายอ่ืนตามมาตรา 105 

ให้ถือว่าวัตถุออกฤทธิ์นั้นได้ส่งออกจากประเทศที่ออกใบอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร และให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเลขาธิการสลักหลังส าเนาใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศที่ส่งออกนั้นโดยแจ้งวัน
เดือนปีและปริมาณที่แท้จริงของวัตถุออกฤทธิ์ที่น าผ่าน และส่งส าเนานั้นกลับไปให้เจ้าหน้าที่ของประเทศผู้ออก
ใบอนุญาต พร้อมทั้งจัดท าส าเนาเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหนึ่งฉบับ 

ในการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายใหม่ตามวรรคหนึ่ง ผู้รับอนุญาตต้องน าใบอนุญาต
น าเข้าของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศผู้รับใหม่มามอบให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนจึงจะ
ได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพ่ือส่งออก และให้ผู้รับอนุญาตแนบส าเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวนั้น
ไปพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์ที่ส่งไปยังจุดหมายใหม่ด้วยหนึ่งฉบับ 

ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดส่งส าเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพ่ือส่งออกซึ่งวัตถุ
ออกฤทธิ์ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศผู้รับใหม่ด้วย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศผู้รับจัดส่ง
กลับมาและให้เลขาธิการจัดให้มีการตรวจสอบส าเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวที่ส่งกลับมานั้น 

  



มาตรา 107  ในระหว่างที่มีการน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 หรือใน
ระหว่างที่วัตถุออกฤทธิ์อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามมาตรา 103 วรรคสอง ห้ามผู้ใดแปรรูปหรือ
แปรสภาพวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นอย่างอ่ืน หรือเปลี่ยนหีบห่อที่บรรจุวัตถุออกฤทธิ์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากเลขาธิการ 

  
มาตรา 108  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็น เลขาธิการมีอ านาจผ่อนผันการใช้บังคับมาตรการ

ควบคุมตามมาตรา 103 มาตรา 104 มาตรา 106 และมาตรา 107 เกี่ยวกับการน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ได้ตามที่
เห็นสมควร 

  
มาตรา 109  ในการน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท ห้ามผู้ใดส่งวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวไปยัง

บุคคลอ่ืนหรือสถานที่อ่ืนนอกเหนือไปจากบุคคลหรือสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตเฉพาะคราวเพ่ือน าเข้า เว้นแต่ใน
กรณีท่ีมเีหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็น โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการ 

  
มาตรา 110  ในการส่งออกแต่ละครั้งซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ให้ผู้รับ

อนุญาตแนบส าเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออกไปพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์ที่ส่งออกนั้นหนึ่งฉบับ 

ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดส่งส าเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพ่ือส่งออกซึ่งวัตถุ
ออกฤทธิ์ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศผู้รับนั้นด้วยเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของประเทศผู้รับจัดส่ง
กลับมาและให้เลขาธิการจัดให้มีการตรวจสอบส าเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวที่ส่งกลับมานั้น 

  
มาตรา 111  เมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้รับแจ้งการห้ามน าเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่ง

ประเภทใดที่ต่างประเทศได้แจ้งผ่านเลขาธิการสหประชาชาติระบุห้ามน าเข้าไปยังประเทศนั้น ให้รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดการห้ามน าเข้าของประเทศนั้น 

  
มาตรา 112  ห้ามผู้ใดส่งออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ไปยังประเทศที่ระบุห้ามน าเข้าตามมาตรา 111 เว้น

แต่ได้รับใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวจากประเทศนั้นและใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวเพ่ือส่งออกจากเลขาธิการ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา 113  การมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ในปริมาณพอสมควร

เท่าท่ีจ าเป็นต้องใช้ประจ าในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ



ระหว่างประเทศ ให้ได้รับการยกเว้นจากมาตรการควบคุมส าหรับการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 114  ผู้ควบคุมยานพาหนะตามมาตรา 113 ต้องจัดให้มีการป้องกันตามสมควรเพ่ือมิให้

วัตถุออกฤทธิ์นั้นสูญหายหรือมีการน าไปใช้โดยมิชอบ 

  
หมวด 12 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 115  ผู้ใดผลิต น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 

14 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าเพ่ือขาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึง
ยี่สิบปี และปรับตั้งแต่เจ็ดแสนบาทถึงสองล้านบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุและมีปริมาณ
ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึงปริมาณที่ก าหนดตามมาตรา 14 วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงเจ็ดปี 
หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสามเป็นการกระท าเพ่ือขาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึง
ยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท 

  
มาตรา 116  ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 14 วรรคหนึ่ง ต้อง

ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท 

  
มาตรา 117  ผู้ใดผลิต น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 

15 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าเพ่ือขาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึง
ยี่สิบปี และปรับตั้งแต่เจ็ดแสนบาทถึงสองล้านบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุและมีปริมาณ
ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึงปริมาณที่ก าหนดตามมาตรา 15 วรรคสี่ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงเจ็ดปี หรือ
ปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 



ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสามเป็นการกระท าเพ่ือขาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึง
ยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท 

  
มาตรา 118  ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 16 วรรคหนึ่ง ต้อง

ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท 

  
มาตรา 119  ผู้ใดผลิต น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 หรือน า

ผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี 
และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าเพ่ือขาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึง
สิบห้าปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

  
มาตรา 120  ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 20 

วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

  
มาตรา 121  ผู ้รับอนุญาตตามมาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 28 (1) หรือมาตรา 88 ผู ้ใด

ด าเนินการภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว โดยมิได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับวันละห้าร้อย
บาท นับแต่วันถัดจากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจนถึงวันที่ยื่นค าขอผ่อนผันต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 24 วรรค
สอง 

  
มาตรา 122  ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 หรือมาตรา 42 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้ง

แต่สองหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 123  ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 29 ต้องระวางโทษ

จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 124  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนมาตรา 30 วรรค

สอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคสามหรือวรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพัน
บาท 



มาตรา 125  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 
35 มาตรา 36 มาตรา 37 หรือมาตรา 38 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

  
มาตรา 126  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง มาตรา 41 หรือมาตรา 69 

วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา 127  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง

พันบาท 

  
มาตรา 128  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่ง

หมื่นบาทถึงสองหมื่นบาท 

  
มาตรา 129  เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมกิจการผู้ใดละทิ้งหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม

กิจการของผู้รับอนุญาตโดยไม่มีเหตุอันควรตามมาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 53 
มาตรา 54 หรือมาตรา 55 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 130  เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมกิจการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินสามพันบาท 

  
มาตรา 131  ผู้ใดผลิต น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ปลอมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57 (1) 

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ปลอมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57 (1) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง
สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

  
มาตรา 132  ผู้ใดผลิต น าเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57 

(2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  



มาตรา 133  ผู้ใดขาย น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เสื่อมคุณภาพอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 
57 (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 134  ผู้ใดผลิต ขาย น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ แต่

มิได้ขึ้นทะเบียนไว้อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57 (4) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 135  ผู้ใดผลิต น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนวัตถุ

ต ารับอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57 (5) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่ง
ล้านบาท 

ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนวัตถุต ารับอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57 (5) 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท 

  
มาตรา 136  ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 61 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี

ถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 137  ผู้ใดแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุต ารับที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 

64 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา 138  ผู้ใดโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 70 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา 71 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของเจ้าของสื่อโฆษณาหรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา 
ผู้กระท าต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับผู้โฆษณา 

ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  
มาตรา 139  ผู้รับอนุญาตหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 74 มาตรา 75 หรือมาตรา 79 วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 



ผู้รับอนุญาตหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อัน
เป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 77 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

  
มาตรา 140  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 

2 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 88 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 อันเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา 88 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 141  ผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 91 หรือผู้ใดเสพวัตถุ

ออกฤทธิ์ในประเภท 2 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 92 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 142  ผู้ใดให้ผู้อ่ืนเสพวัตถุออกฤทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 93 ต้องระวางโทษจ าคุก

ตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยใช้อาวุธ ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นการกระท าต่อหญิงหรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ หรือเป็นการกระท าเพ่ือจูงใจให้ผู้อ่ืนกระท าความผิดทางอาญาหรือเพ่ือประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในการ
กระท าความผิดทางอาญา ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สามแสน
บาทถึงห้าล้านบาท 

  
มาตรา 143  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 94 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา 144  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่จัดให้มีการป้องกันตามสมควรเพ่ือมิให้วัตถุออกฤทธิ์สูญหายหรือ

มีการน าไปใช้โดยมิชอบอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 95 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่น
บาท 

  
มาตรา 145  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 96 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท 



มาตรา 146  เภสัชกรผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 97 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 
98 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 147  เภสัชกรผู้ใดไม่จัดให้มีการลงบัญชีรายละเอียดการขายตามมาตรา 97 วรรคหนึ่ง 

หรือมาตรา 98 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 99 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  
มาตรา 148  ผู้รับอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา 14 มาตรา 15 หรือ

มาตรา 20 ผู้ใดกระท าการน าเข้าหรือส่งออกในแต่ละครั้งซึ่งวัตถุออกฤทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 100 วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา 149  ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 101 วรรคหนึ่ง มาตรา 102 วรรคหนึ่ง มาตรา 

103 วรรคหนึ่ง มาตรา 106 วรรคสอง หรือมาตรา 110 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  
มาตรา 150  ผู้ควบคุมยานพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 103 ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 151  ผู้รับอนุญาตน าเข้า ส่งออกหรือน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 

104 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 152 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 105 มาตรา 107 หรือมาตรา 112 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 153  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 109 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่น

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 154  ผู้ควบคุมยานพาหนะตามมาตรา 113 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 114 ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 155  ผู้ใดเสพ เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือขาย หรือเสพ

และขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตามลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณที่ก าหนดในกฎกระทรวง และได้สมัครใจขอเข้ารับ



การบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และได้ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับเพ่ือควบคุมการบ าบัดรักษาและระเบียบวินั ยส าหรับ
สถานพยาบาลตามมาตรา 7 (15) จนได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากผู้อ านวยการหรือหัวหน้าสถานพยาบาลนั้น 
ให้พ้นจากความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีความผิดที่ได้กระท าภายหลังการสมัครใจเข้า
รับการบ าบัดรักษา 

การรับเข้าบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 156  ผู้ใดท าการบ าบัดรักษาผู้ติดวัตถุออกฤทธิ์เป็นปกติไม่ว่าโดยวิธีใดซึ่งมิได้กระท าใน

สถานพยาบาลตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่  ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

  
มาตรา 157  บรรดาวัตถุออกฤทธิ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะหรือทรัพย์สินอ่ืน ซึ่งบุคคลได้

ใช้ในการกระท าความผิดหรือได้มาโดยการกระท าความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติ นี้ ให้ริบเสีย
ทั้งสิ้น 

  
มาตรา 158  วัตถุออกฤทธิ์ ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ยึดไว้

ตามมาตรา 74 หรือตามกฎหมายอื่น รวมทั้งในกรณีที่มีการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์โดยฝ่า
ฝืนพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาลเพราะเหตุไม่ปรากฏผู้กระท าความผิดและพนักงาน
อัยการสั่งงดการสอบสวน หรือเพราะพนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือเพราะมีการเปรียบเทียบตาม
มาตรา 160 หรือมีการฟ้องคดีต่อศาลและศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดไม่ริบ ถ้าไม่มีผู้ใดมาอ้างว่าเป็นเจ้าของภายใน
ก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พนักงานอัยการมีค าสั่งงดการสอบสวน หรือพนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี 
หรือเพราะมีการเปรียบเทียบตามมาตรา 160 หรือมีการฟ้องคดีต่อศาลและศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดไม่ริบ ให้
วัตถุออกฤทธิ์ ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์และเอกสารนั้นตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข และให้
กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ถ้ามีผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของตามวรรคหนึ่ง แสดงต่อคณะกรรมการได้ว่าเป็นเจ้าของแท้จริงและมิได้
รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด ถ้าสิ่งที่ได้ยึดไว้ยังคงอยู่ในครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้
คณะกรรมการสั่งให้คืนสิ่งที่ได้ยึดแก่ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงได้ 

 



มาตรา 159  ในกรณีที่มีการฟ้องคดีความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อศาลและไม่ได้มีการโต้แย้ง
เรื่องประเภท จ านวนหรือน้ าหนักของวัตถุออกฤทธิ์นั้น ถ้าศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ริบวัตถุออกฤทธิ์
ดังกล่าวตามมาตรา 157 หรือตามกฎหมายอื่นและไม่มีค าเสนอต่อศาลว่าผู้ เป็นเจ้าของแท้จริงไม่ได้รู้เห็นเป็นใจ
ด้วยในการกระท าความผิดภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ ริบวัตถุออกฤทธิ์นั้น 
ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

  
มาตรา 160  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว ให้เลขาธิการหรือผู้

ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการมีอ านาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 161  กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย

ว่าด้วยบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองผู้ใด ผลิต ขาย น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุ
ออกฤทธิ์ หรือสนับสนุนในการกระท าดังกล่าวอันเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษเป็น
สามเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

  
มาตรา 162  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจ าคุกและปรับ ให้ศาลลงโทษจ าคุกและปรับ

ด้วยเสมอ โดยค านึงถึงการลงโทษในทางทรัพย์สินเพื่อป้องปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ 
  
มาตรา 163  ในกรณีที่ศาลเห็นว่าการกระท าความผิดของผู้ใด เมื่อได้พิเคราะห์ถึงความร้ายแรง

ของการกระท าความผิด และพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว กรณีมีเหตุอันสมควรเป็นการเฉพาะราย ศาลจะ
ลงโทษจ าคุกน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นก็ได้ และถ้าเป็นกรณีที่มีอัตราโทษปรับขั้นต่ า 
ถ้าศาลได้พิเคราะห์ถึงความร้ายแรงของการกระท าความผิด ฐานะของผู้กระท าความผิด และพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบแล้ว กรณีมีเหตุอันสมควรเป็นการเฉพาะราย ศาลจะลงโทษปรับน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ าที่ก าหนดไว้
ส าหรับความผิดนั้นก็ได้ 

  
มาตรา 164  ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระท าความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่ส าคัญในชั้นจับกุมหรือชั้นสอบสวน 

อันเป็นการเปิดเผยถึงการกระท าความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ของบุคคลที่เป็นเครือข่ายและเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการปราบปรามหรือด าเนินคดีแก่บุคคลเหล่านั้น ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ าที่ก าหนดไว้
ส าหรับความผิดนั้นก็ได้ 

 

 



บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 165  ค าขอใดที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 

2518 และยังอยู่ในระหว่างพิจารณาให้ถือว่าเป็นค าขอตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ค าขอมีข้อแตกต่างไปจากค า
ขอซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 
เพ่ือให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 166  ให้ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย น าเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตาม

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคง
ด าเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ และถ้าประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไปให้ยื ่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้ก่อนใบอนุญาตเดิมจะสิ ้นอายุ แต่ถ้าผู้อนุญาตมีค าสั่งเป็นหนังสือไม่ออก
ใบอนุญาตให้ ผู้นั้นไม่มีสิทธิด าเนินกิจการนับแต่วันที่ทราบค าสั่งเป็นต้นไป 

  
มาตรา 167  ให้คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออก

ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบั้งคับปฏบัิติหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะได้มีคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามพระราชบัญญัตินี้ แต่
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 168  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออก

ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การด าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

  
  

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



อัตราค่าธรรมเนียม 

 

 

(1) ใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 

หรือประเภท 4                                                            ฉบับละ     10,000 บาท 

(2) ใบอนุญาตผลิตเพื่อส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2                   ฉบับละ       5,000 บาท 

(3) ใบอนุญาตน าเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 

หรือประเภท 4                                                            ฉบับละ     10,000 บาท 

(4) ใบอนุญาตส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 

หรือประเภท 4                                                            ฉบับละ       1,000 บาท 

(5) ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 

หรือประเภท 4                                                            ฉบับละ       1,000 บาท 

(6) ใบอนุญาตน าผ่านวัตถุออกฤทธิ์                                           ฉบับละ          500 บาท 

(7) ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์          ฉบับละ          500 บาท 

(8) ใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุออกฤทธิ์               ฉบับละ          500 บาท 

(9) ใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา 70                         ฉบับละ        3,000 บาท 

(10) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ                                     ฉบับละ        2,000 บาท 

(11) การอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนวัตถุต ารับตามมาตรา 64       ฉบับละ        1,000 บาท 

(12) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ    ฉบับละ          100 บาท 

(13) การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุต ารับ           ครั้งละไม่เกินค่าธรรมเนียม 

ส าหรับใบอนุญาตหรือ 

ใบส าคัญนั้น 

 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2518 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันซึ่งมีสภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี ่ยวกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการวัตถุที ่ออกฤทธิ ์ต่อจิตและประสาท  การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ หน้าที่ของผู้รับอนุญาต หน้าที่ของเภสัชกร  การโฆษณาและอ านาจหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์และการให้โอกาสแก่ผู้เสพ เสพและมีไว้ใน
ครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือขาย หรือเสพและขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ได้สมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษาใน



สถานพยาบาล ตลอดจนปรับปรุงบทก าหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 


