
หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

	

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  

พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
(๒) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
(๓) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๔) พระราชบัญญัติวัตถทุี่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
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“วัตถุออกฤทธิ์”  หมายความว่า  วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นสิ่งธรรมชาติหรือ 
ที่ได้จากสิ่งธรรมชาติ  หรือวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์  ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

“วัตถุตํารับ”  หมายความว่า  สิ่งปรุงไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่มีวัตถุออกฤทธิ์รวมอยู่ด้วย  ทั้งนี้  
รวมทั้งวัตถุออกฤทธิ์ที่มีลักษณะเป็นวัตถุสําเร็จรูปทางเภสัชกรรมซึ่งพร้อมที่จะนําไปใช้แก่คนหรือสัตว์ได้ 

“วัตถุตํารับยกเว้น”  หมายความว่า  วัตถุตํารับที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ได้รับการยกเว้น 
จากมาตรการควบคุมบางประการสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในวัตถุตํารับนั้น 

“ฉลาก”  หมายความว่า  รูป  รอยประดิษฐ์  เคร่ืองหมายหรือข้อความใด ๆ  ซึ่งแสดงไว้ที่ภาชนะ
หรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ 

“เอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์”  หมายความว่า  กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทําให้ปรากฏความหมาย
ด้วยรูป  รอยประดิษฐ์  เคร่ืองหมายหรือข้อความใด ๆ  อันเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์  ซึ่งสอดแทรกหรือรวมไว้
กับภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ 

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

“ขาย”  หมายความว่า  จาํหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปลี่ยน  ให้  ส่งมอบหรือมีไว้เพื่อขาย 
“นําเข้า”  หมายความว่า  นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
“ส่งออก”  หมายความว่า  นําหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
“นําผ่าน”  หมายความว่า  นําหรือส่งผ่านราชอาณาจักร  แต่ไม่รวมถึงการนําหรือส่งวัตถุออกฤทธิ์

ผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้มีการขนถ่ายออกจากอากาศยานที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 
“เสพ”  หมายความว่า  การรับวัตถุออกฤทธิ์เข้าสู่ร่างกายโดยรู้อยู่ว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ไม่ว่าด้วยวิธีใด 
“ติดวัตถุออกฤทธิ์”  หมายความว่า  เสพวัตถุออกฤทธิ์เป็นประจําติดต่อกันจนตกอยู่ในสภาพที่

จําเป็นต้องพึ่งวัตถุออกฤทธิ์นั้น  โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ 
“การบําบัดรักษา”  หมายความว่า  การบําบัดรักษาผู้ติดวัตถุออกฤทธ์ิซึ่งรวมตลอดถึงการฟื้นฟู

สมรรถภาพและการติดตามผลภายหลังการบําบัดรักษาด้วย 
“สถานพยาบาล”  หมายความว่า  โรงพยาบาล  สถานพยาบาล  สถานพักฟื้นหรือสถานที่อื่นใด  

ที่ให้การบําบัดรักษาผู้เสพหรือผู้ติดวัตถุออกฤทธิ์  ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“สถานที่”  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนของอาคาร  และให้หมายความรวมถึงบริเวณของ

อาคารนั้น 
“เภสัชกร”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเภสัชกรรม 
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“ข้อความ”  หมายความว่า  เร่ืองราวหรือข้อเท็จจริงไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร  ภาพ  
ภาพยนตร์  แสง  เสียงหรือเคร่ืองหมาย  และให้หมายความรวมถึงการกระทําใด ๆ  ให้ปรากฏด้วยสิ่งนั้น 
อันทําให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 

“โฆษณา”  หมายความว่า  การเผยแพร่หรือการสื่อความหมายไม่ว่ากระทําโดยวิธีใด ๆ   
ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า  แต่ไม่รวมถึงเอกสารทางวิชาการ 
หรือตําราที่เก่ียวกับการเรียนการสอน 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“ผู้รับอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็น
ผู้รับใบอนุญาต  ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดําเนินกิจการเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ด้วย 

“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า 
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยา  นอกจากการอนุญาตใน  (๒) 
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 

จากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น  เฉพาะสําหรับการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓   
หรือประเภท  ๔  การสั่งพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว  ในจังหวัดที่อยู่ในเขตอํานาจ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ ไม่ใช้บังคับแก่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

และให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารายงานการรับ  การจ่าย  การเก็บรักษาและวิธีการปฏิบัติ
อย่างอื่นที่เก่ียวกับการควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ต่อคณะกรรมการทุกหกเดอืนของปีปฏิทิน 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี
อํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  
ยกเว้นค่าธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ  ทั้งนี้  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดในเรื่อง

ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ว่าวัตถุออกฤทธิ์อยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ประเภท  ๑  วัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์  และอาจก่อให้เกิดการนําไปใช้ 
หรือมีแนวโน้มในการนําไปใช้ในทางที่ผิดสูง 

 (ข) ประเภท  ๒  วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์  และอาจก่อให้เกิดการนําไปใช้ 
หรือมีแนวโน้มในการนําไปใช้ในทางที่ผิดสูง 

 (ค) ประเภท  ๓  วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์  และอาจก่อให้เกิดการนําไปใช้ 
หรือมีแนวโน้มในการนําไปใช้ในทางที่ผิด 

 (ง) ประเภท  ๔  วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์  และอาจก่อให้เกิดการนําไปใช้ 
หรือมีแนวโน้มในการนําไปใช้ในทางที่ผิดน้อยกว่าประเภท  ๓ 

(๒) กําหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ  ส่วนประกอบ  คุณภาพ  ความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่น 
ของวัตถุออกฤทธิ์  ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ตาม  (๑) 

(๓) เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตาม  (๑) 
(๔) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามผลิต  ขาย  นําเข้า  ส่งออก  นําผ่านหรือมีไว้ 

ในครอบครอง 
(๕) ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ซึ่งอนุญาตให้ผลิตเพื่อส่งออกและส่งออกได้ 
(๖) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคําเตือนหรือข้อควรระวัง  และข้อความของคําเตือน

หรือข้อควรระวังให้ผู้ใช้ระมัดระวังตามความจําเป็นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ 
(๗) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องแจ้งกําหนดการสิ้นอายุไว้ในฉลาก 
(๘) เพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับ  ระบุวัตถุตํารับให้เป็นวัตถุตํารับยกเว้น  และเพิกถอนวัตถุตํารับ

ยกเว้น 
(๙) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาต 

ให้ผลิต  ขาย  นําเข้าหรือมีไว้ในครอบครอง 
(๑๐) กําหนดปริมาณวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมีไว้ในครอบครองได้ตามมาตรา  ๙๐ 
(๑๑) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ประเทศหนึ่งประเทศใดห้ามนําเข้าตามมาตรา  ๑๑๑ 
(๑๒) กําหนดสถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์ที่นําเข้า  ส่งออก

หรือนําผ่าน 
(๑๓) ระบุหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๒๑  (๒)  มาตรา  ๔๗  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๘๙  (๓)   

และมาตรา  ๙๗  วรรคหน่ึง 
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(๑๔) กําหนดสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๕) กําหนดระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาล 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต 
และประสาท”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
อัยการสูงสุด  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมการแพทย์  อธิบดีกรมคุมประพฤติ  
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  อธิบดีกรมศุลกากร  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  
อธิบดีกรมอนามัย  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  นายกแพทยสภา  นายกสภาเภสัชกรรม  
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความสามารถหรือประสบการณ์เก่ียวกับ
วัตถุออกฤทธิ์  เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู้อํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
เม่ือครบกําหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่   

หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(๖) ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ

หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอื่น 
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เม่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทน  
และให้ผู้นั้นอยู่ในตําแหน่งตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คําแนะนําต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการตามมาตรา  ๗ 
(๒) ให้ความเห็นชอบต่อผู้อนุญาตในการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ 
(๓) ให้ความเห็นชอบต่อผู้อนุญาตในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต 
(๔) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ให้ความเห็นหรือคําแนะนําต่อผู้อนุญาตในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา  ศึกษาหรือวิจัย

เก่ียวกับเร่ืองที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  และให้นําความในมาตรา  ๑๑  มาใช้บังคับแก่การประชุม
ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ 

 
 

มาตรา ๑๔ ห้ามผู้ใดผลิต  ขาย  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  เว้นแต่
ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

การผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณ 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง  ให้สันนิษฐานว่าผลิต  นําเข้าหรือส่งออกเพื่อขาย 
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มาตรา ๑๕ ห้ามผู้ใดผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  เว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อนุญาตเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ   
(๒) เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  หรือ 
(๓) เป็นการผลิตเพื่อส่งออกและส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  บางชนิดที่รัฐมนตรี

ประกาศระบุชื่อตามมาตรา  ๗  (๕) 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
การพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ขออนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์

หรือประเมินเอกสารทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

การผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณ 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง  ให้สันนิษฐานว่าผลิต  นําเข้าหรือส่งออกเพื่อขาย 

มาตรา ๑๖ ห้ามผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๗ ผู้อนุญาตอาจอนุญาตให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 

ที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  
ในปริมาณเท่าที่จําเป็นต้องใช้ประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะนั้นได้ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา  ๑๕  ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) การนําวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไม่เกิน

ปริมาณที่จําเป็นต้องใช้รักษาเฉพาะตัวภายในสามสิบวัน  โดยมีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  หรือ 

(๒) การนําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท  ๒  ในปริมาณเท่าที่จําเป็นต้องใช้ประจํา
ในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ  
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร 

มาตรา ๑๙ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ได้  เม่ือปรากฏว่า
ผู้ขออนุญาตเป็น 
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(๑) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่บําบัดรักษาหรือป้องกันโรค  และสภากาชาดไทย 
(๒) หน่วยงานของรัฐที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๕  (๑) 
(๓) ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าตามมาตรา  ๑๕  (๒)  หรือ 
(๔) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ชั้นหนึ่ง  ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  
แล้วแต่กรณี  และ 

 (ก) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
 (ข) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกสําหรับความผิดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
การใช้สารระเหย  กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
และกฎหมายว่าด้วยยา 

 (ค) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ใบอนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (ง) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (จ) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ในการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ผู้อนุญาตจะต้องคํานึงถึงความจําเป็นของผู้ขออนุญาต 

ในการมีไว้เพื่อขาย  และจะกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
มาตรา ๒๐ ห้ามผู้ใดผลิต  ขาย  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  

หรือนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท  เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
การผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  หรือนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

ทุกประเภท  คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ให้สันนิษฐานว่าผลิต  นําเข้า  ส่งออก
หรือนําผ่านเพื่อขาย 

มาตรา ๒๑ บทบัญญัติมาตรา  ๒๐  ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) การผลิตซึ่งกระทําโดยการปรุง  การแบ่งบรรจุหรือการรวมบรรจุวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  

หรือประเภท  ๔  ของเภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการขายตามมาตรา  ๕๑  เฉพาะตามใบสั่งยาของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสําหรับคนไข้เฉพาะราย  หรือของผู้ประกอบวิชาชีพ 
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งสําหรับสัตว์เฉพาะราย 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) การผลิต  ขาย  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  โดยกระทรวง  
ทบวง  กรม  และสภากาชาดไทย  หรือหน่วยงานของรัฐตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๓) การขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ซึ่งขายเฉพาะสําหรับ
คนไข้ที่ตนให้การรักษาพยาบาล  หรือในสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งซึ่งขายเฉพาะสําหรับสัตว์ที่ตนทําการบําบัดหรือป้องกันโรค   

(๔) การนําวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
ไม่เกินปริมาณท่ีจําเป็นต้องใช้รักษาเฉพาะตัวภายในสามสิบวัน  โดยมีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  หรือ 

(๕) การนําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ในปริมาณเท่าที่
จําเป็นต้องใช้ประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
ระหว่างประเทศ  ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร   

มาตรา ๒๒ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิต  ขายหรือนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  
หรือประเภท  ๔  ได้เม่ือปรากฏว่าผู้ขออนุญาต 

(๑) ได้รับใบอนุญาตผลิต  ขายหรือนําเข้าซึ่งยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา  แล้วแต่กรณี  และ 
(๒) มีเภสัชกรอยู่ประจําตลอดเวลาที่เปิดทําการ 
ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ได้  เม่ือปรากฏว่า

ผู้ขออนุญาตได้รับใบอนุญาตผลิต  ขายหรือนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตามวรรคหน่ึงแล้ว 
ให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  ขายวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวที่ตนผลิตหรือนําเข้าได้

โดยไม่ต้องขออนุญาตขายอีก 
มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๘๘  

และมาตรา  ๑๐๐  ให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตด้วย 
ให้ถือว่าการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตที่ได้รับการคุ้มกันตามวรรคหน่ึง 

เป็นการกระทําของผู้รับอนุญาตด้วย  เว้นแต่ผู้รับอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการสุดวิสัย
ที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้ 

มาตรา ๒๔ ใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๘  (๑)  และมาตรา  ๘๘   
ให้ใช้ได้จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาต  ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
ต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่ง
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตน้ัน 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ผู้รับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไม่เกินสามสิบวัน  จะย่ืนคําขอผ่อนผันพร้อมแสดงเหตุผล
การขอผ่อนผันการต่ออายุใบอนุญาตก็ได้  แต่การย่ืนขอผ่อนผันนี้ไม่เป็นเหตุให้พ้นความรับผิดสําหรับ 
การประกอบกิจการในระหว่างใบอนุญาตส้ินอายุ  ซึ่งได้กระทําไปก่อนขอต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๕ ในกรณีผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ผู้ขออนุญาต
หรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของ
ผู้อนุญาตแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์   
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ในกรณีมีการอุทธรณ์การขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์  
รัฐมนตรีจะสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนเม่ือมีคําขอของผู้อุทธรณ์ก็ได้ 

มาตรา ๒๖ ให้ผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติการตามกฎหมาย
ว่าด้วยยาอีก 

หมวด  ๓ 
หน้าที่ของผู้รับอนุญาต 

 
 

มาตรา ๒๗ ห้ามผู้รับอนุญาตผู้ใด  ผลิต  ขาย  นําเข้าหรือเก็บไว้ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท  
นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

มาตรา ๒๘ ผู้อนุญาตอาจออกใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  
หรือประเภท  ๔  นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การขายส่งตรงแก่ผู้รับอนุญาตอื่นตามพระราชบัญญัตินี้  หรือแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 

(๒) การขายในบริเวณสถานที่ที่มีการประชุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๙ ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  จะขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ได้  
โดยมีเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) ขายเฉพาะสําหรับคนไข้ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ให้การรักษาพยาบาล  ณ  สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐ  
หรือขายเฉพาะสําหรับใช้กับสัตว์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งทําการบําบัดหรือป้องกันโรค   
ณ  สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  และ 

(๒) ขายเฉพาะวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ที่ผู้อนุญาตได้อนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้า 
ความใน  (๑)  ไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๙  (๒)  และ  (๓)  แต่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข

การขายที่เลขาธิการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
มาตรา ๓๐ ผู้รับอนุญาตผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ตามมาตรา  ๑๕  

ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ตามมาตรา  ๑๙  (๓)  และผู้รับอนุญาตผลิต  ขาย  นําเข้า 
หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ตามมาตรา  ๒๐  ต้องจัดให้มีเภสัชกรอยู่ประจํา
ควบคุมกิจการตามเวลาที่เปิดทําการซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต 

ในระหว่างที่เภสัชกรมิได้อยู่ประจําควบคุมกิจการ  ห้ามผู้รับอนุญาตดําเนินการผลิตหรือขายวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔ 

ในกรณีที่เภสัชกรพ้นจากหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว  ให้ผู้รับอนุญาต
จัดให้มีเภสัชกรอื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนได้เป็นระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบวันโดยแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต
และให้ถือว่าเภสัชกรผู้ทําหน้าที่แทนมีหน้าที่เหมือนผู้ที่ตนแทน 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามวรรคหน่ึงประสงค์จะเปลี่ยนตัวเภสัชกรให้ย่ืนคําขอต่อผู้อนุญาต   
และจะเปลี่ยนตัวได้เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว 

มาตรา ๓๑ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นก่อนนําออกจากสถานท่ีผลิตโดยต้องมีการวิเคราะห์

ทุกคร้ังและมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสิบปีนับแต่วันวิเคราะห์ 
(๒) จัดให้มีฉลากสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิต  หรือจัดให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์

สําหรับวัตถุตํารับที่ผลิต  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) จัดให้มีการทําบัญชีเก่ียวกับการผลิตวัตถุออกฤทธิ์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ดําเนินการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการผลิตยาตามกฎหมาย

ว่าด้วยยา 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๓๒ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตวัตถุออกฤทธ์ิ  กับป้ายแสดงชื่อและเวลาทําการของ

เภสัชกรไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร  ณ  สถานที่ผลิต  ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความ
ที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) จัดให้มีการวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นก่อนนําออกจากสถานท่ีผลิตโดยต้องมีการวิเคราะห์
ทุกคร้ังและมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสิบปีนับแต่วันวิเคราะห์ 

(๓) จัดให้มีฉลากสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิต  หรือจัดให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์
ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับไว้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๕) จัดให้มีการทําบัญชีเก่ียวกับการผลิตและการขายวัตถุออกฤทธิ์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๖) ดําเนินการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการผลิตยาตามกฎหมาย

ว่าด้วยยา 
มาตรา ๓๓ ให้ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ผู้รับอนุญาตผลิต

หรือนําเข้าจัดไว้ 
(๒) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๓) จัดให้มีการทําบัญชีเก่ียวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓๔ ให้ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ขายวัตถุออกฤทธิ์  กับป้ายแสดงชื่อและเวลาทําการของ

เภสัชกรไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร  ณ  สถานที่ขาย  ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความ
ที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ผู้รับอนุญาตผลิต
หรือนําเข้าจัดไว้ 

(๓) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) จัดให้มีการทําบัญชีเก่ียวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๓๕ ให้ผู้รับอนุญาตนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตซึ่งแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ที่นําเข้า 
(๒) จัดให้มีฉลากสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่นําเข้า  หรือจัดให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์

สําหรับวัตถุตํารับที่นําเข้า  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) จัดให้มีการทําบัญชีเก่ียวกับการนําเข้าวัตถุออกฤทธิ์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓๖ ให้ผู้รับอนุญาตนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานท่ีนําเข้าวัตถุออกฤทธิ์  กับป้ายแสดงชื่อและเวลาทําการของ

เภสัชกรไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร  ณ  สถานที่นําเข้า  ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความ
ที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตซึ่งแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ที่นําเข้า 
(๓) จัดให้มีฉลากสําหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่นําเข้า  หรือจัดให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์

ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับไว้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๔) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๕) จัดให้มีการทําบัญชีเก่ียวกับการนําเข้าและการขายวัตถุออกฤทธิ์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓๗ ให้ผู้รับอนุญาตส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ผู้รับอนุญาตผลิต

หรือนําเข้าจัดไว้ 
(๒) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๓) จัดให้มีการทําบัญชีเก่ียวกับการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓๘ ให้ผู้รับอนุญาตส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) จัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานท่ีส่งออกวัตถุออกฤทธิ์  กับป้ายแสดงชื่อและเวลาทําการของ
เภสัชกรไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร  ณ  สถานที่ส่งออก  ลักษณะและขนาดของป้ายและข้อความ
ที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ดูแลให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ผู้รับอนุญาตผลิต
หรือนําเข้าจัดไว้ 

(๓) จัดให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) จัดให้มีการทําบัญชีเก่ียวกับการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓๙ บทบัญญัติมาตรา  ๓๐  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๕  

มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘  ไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตผลิต  นําเข้าหรือส่งออกเพื่อการศึกษาวิจัย  
หรือกรณีอื่นตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามที่เลขาธิการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  ให้ผู้ รับอนุญาต 
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลาย
ดังกล่าว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๑ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตของตนไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

มาตรา ๔๒ ห้ามผู้รับอนุญาตย้าย  เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ผลิต  สถานที่ขาย  สถานที่นําเข้า
หรือสถานที่เก็บซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขออนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๒  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามรายการ 

ในใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๘  และมาตรา  ๘๘   
ให้ผู้รับอนุญาตย่ืนคําขอต่อผู้อนุญาตเพื่อแก้ไขรายการในใบอนุญาตดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น 

การขออนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่เลขาธิการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๔๔ ผู้รับอนุญาตผู้ใดจะเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  ให้แจ้ง 
การเลิกกิจการเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้า  และให้ถือว่าใบอนุญาตส้ินอายุตั้งแต่วันที่เลิกกิจการ
ตามที่แจ้งไว้นั้น 

ผู้รับอนุญาตที่เลิกกิจการโดยมิได้ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง  ต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือ 
ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลิกกิจการ  และให้ถือว่าใบอนุญาตส้ินอายุตั้งแต่วันที่เลิกกิจการ 

มาตรา ๔๕ ให้ผู้รับอนุญาตซึ่งได้แจ้งการเลิกกิจการ  ไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้อนุญาต 
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ทําลายหรือขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  
ของตนที่เหลืออยู่ในส่วนที่เกินกว่าที่กฎหมายให้มีไว้ในครอบครอง  ในกรณีที่ขายให้ขายแก่ผู้รับอนุญาตอื่น
ตามประเภทน้ัน  หรือแก่ผู้ซึ่งผู้อนุญาตเห็นสมควร  ทั้งนี้  ภายในหกสิบวันนับแต่วันเลิกกิจการ  วันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุหรือวันที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ผู้อนุญาตจะผ่อนผัน 
ขยายระยะเวลาต่อไปอีกแต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ให้วัตถุออกฤทธิ์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของกระทรวง
สาธารณสุข  และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้
ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

มาตรา ๔๖ ถ้าผู้รับอนุญาตตาย  และทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอมจากทายาทแสดง
ความจํานงต่อผู้อนุญาตเพื่อขอประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตน้ันต่อไปภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับ
อนุญาตตาย  เม่ือผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๙  (๔)  หรือมาตรา  ๒๒  
แล้วแต่กรณี  ให้ผู้แสดงความจํานงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ  และให้ถือว่า 
ผู้แสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย 

การแสดงความจํานงและการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่ไม่มีการแสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการตามวรรคหน่ึง  ให้ทายาทผู้ครอบครอง
วัตถุออกฤทธิ์นั้นมีหน้าที่ดําเนินการตามมาตรา  ๔๕  ต่อไป 

มาตรา ๔๗ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๒๐  หรือมาตรา  ๘๘  
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง   
ซึ่งมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ไว้ในครอบครองในปริมาณไม่เกินที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตามมาตรา  ๙๐  รวมทั้งกระทรวง  ทบวง  กรม  และสภากาชาดไทยหรือหน่วยงานของรัฐตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด  ที่ได้ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต  การขาย  การนําเข้า  การส่งออก  การนําผ่าน 
หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ที่มิใช่วัตถุตํารับยกเว้น  ต้องเสนอรายงานเก่ียวกับการดําเนิน
กิจการดังกล่าวต่อเลขาธิการ 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

รายงานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลาที่เลขาธิการกําหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๔ 
หน้าที่ของเภสัชกร 

 
 

มาตรา ๔๘ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ควบคุมให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๓๑  (๒) 
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) ควบคุมการทําบัญชีเก่ียวกับการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ 
มาตรา ๔๙ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  

ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ควบคุมให้มีฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๓๒  (๓) 
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) ควบคุมการทําบัญชีเก่ียวกับการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ 
มาตรา ๕๐ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๓๓  (๑) 
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) ควบคุมการทําบัญชีเก่ียวกับการขายวัตถุออกฤทธ์ิตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๕๑ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมการขายวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๓๔  (๒) 
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) ควบคุมการปรุงหรือการแบ่งบรรจุวัตถุออกฤทธ์ิให้เป็นไปตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพ

ตาม  (๕) 
(๕) ดูแลให้มีฉลากสําหรับวัตถุออกฤทธ์ิที่ปรุงหรือแบ่งบรรจุตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๖) ควบคุมการส่งมอบวัตถุออกฤทธิ์ให้ถูกต้องตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพตาม  (๕) 
(๗) ควบคุมการทําบัญชีเก่ียวกับการขายวัตถุออกฤทธ์ิตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๘) ควบคุมมิให้มีการขายวัตถุออกฤทธ์ิแก่ผู้ซึ่งไม่มีใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพตาม  (๕)   

หรือแก่ผู้ซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตผลิต  ขายหรือนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 
(๙) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ 
มาตรา ๕๒ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมการนําเข้าวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๓๕  (๒) 
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) ควบคุมการทําบัญชีเก่ียวกับการนําเข้าวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ 
มาตรา ๕๓ ให้ เภสัชกรผู้ มีหน้าที่ควบคุมการนําเข้าซึ่ งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท   ๓   

หรือประเภท  ๔  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมการนําเข้าวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๓๖  (๓) 
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๔) ควบคุมการทําบัญชีเก่ียวกับการนําเข้าวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ 
มาตรา ๕๔ ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท  ๒  ปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๓๗  (๑) 
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) ควบคุมการทําบัญชีเก่ียวกับการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ 
มาตรา ๕๕ ให้เภสัชกรผู้ มีหน้าที่ควบคุมการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท   ๓   

หรือประเภท  ๔  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลากและเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๓๘  (๒) 
(๓) ควบคุมให้มีการแยกเก็บวัตถุออกฤทธิ์เป็นส่วนสัดจากยาหรือวัตถุอื่น 
(๔) ควบคุมการทําบัญชีเก่ียวกับการส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ต้องอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาที่เปิดทําการ 
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมกิจการไม่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป   

ให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมกิจการนั้นแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พ้นหน้าที่ 

หมวด  ๕ 
วัตถุออกฤทธิท์ี่ห้ามผลิต  ขาย  นําเข้าหรือส่งออก 

 
 

มาตรา ๕๗ ห้ามผู้ใดผลิต  ขาย  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุออกฤทธิ์ปลอม 
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน 
(๓) วัตถุออกฤทธิ์เสื่อมคุณภาพ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๔) วัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
(๕) วัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับ 
มาตรา ๕๘ วัตถุออกฤทธิ์หรือสิ่งต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ปลอม 
(๑) สิ่งที่ทําเทียมวัตถุออกฤทธิ์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ที่แสดงชื่อว่าเป็นวัตถุออกฤทธ์ิอื่นหรือแสดงเดือนปีที่วัตถุออกฤทธิ์สิ้นอายุ 

ซึ่งไม่ใช่ความจริง 
(๓) วัตถุออกฤทธิ์ที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตซึ่งไม่ใช่ความจริง 
(๔) วัตถุออกฤทธิ์หรือสิ่งที่แสดงว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรี

ตามมาตรา  ๗  (๑)  หรือตามตํารับของวัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งไม่ใช่ความจริง 
(๕) วัตถุออกฤทธ์ิที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานถึงขนาดสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินกว่า 

ร้อยละสิบของปริมาณที่กําหนดไว้ไปจากเกณฑ์ต่ําสุดหรือสูงสุด  ตามที่กําหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรี
ตามมาตรา  ๗  (๒)  หรือตามตํารับของวัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไว้ 

มาตรา ๕๙ วัตถุออกฤทธิ์ต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน 
(๑) วัตถุออกฤทธิ์ที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยมีสารออกฤทธ์ิขาดหรือเกินจากเกณฑ์

ต่ําสุดหรือสูงสุด  ตามที่กําหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๗  (๒)  หรือตามตํารับของวัตถุตํารับ
ที่ขึ้นทะเบียนไว้  แต่ไม่ถึงขนาดที่ระบุไว้ในมาตรา  ๕๘  (๕) 

(๒) วัตถุออกฤทธ์ิที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นซึ่งมีความสําคัญต่อคุณภาพของ
วัตถุออกฤทธิ์ผิดไปจากเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๗  (๒)  หรือตามตํารับของ
วัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไว้ 

มาตรา ๖๐ วัตถุออกฤทธิ์ต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์เสื่อมคุณภาพ 
(๑) วัตถุออกฤทธิ์ที่สิ้นอายุตามที่แสดงไว้ในฉลากซึ่งขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับไว้ 
(๒) วัตถุออกฤทธิ์ที่แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุออกฤทธิ์ปลอมตามมาตรา  ๕๘  (๕)  

หรือวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานตามมาตรา  ๕๙ 
มาตรา ๖๑ ห้ามผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปหรือขายวัตถุออกฤทธิ์และยา

รวมกันหลายขนาน  โดยจัดเป็นชุดไว้ล่วงหน้า  เพื่อประโยชน์ทางการค้า 

หมวด  ๖ 
การข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับ 

 
 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๖๒ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  
จะผลิตหรือนําเข้าซึ่งวัตถุตํารับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว  ต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับนั้นต่อผู้อนุญาตก่อน  
และเม่ือได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับแล้วจึงจะผลิตหรือนําเข้าซึ่งวัตถุตํารับนั้นได้ 

การขอข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓   
หรือประเภท  ๔  ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้าตัวอย่างของวัตถุตํารับที่จะขอข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับ  
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้าตัวอย่างของวัตถุตํารับ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การพิจารณาออกใบสําคัญตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับเป็นผู้ รับผิดชอบ 
ชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์หรือประเมินเอกสารทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖๓ การขอข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับตามมาตรา  ๖๒  ต้องแจ้งรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อวัตถุตํารับ 
(๒) ชื่อและปริมาณของวัตถุต่าง ๆ  อันเป็นส่วนประกอบของวัตถุตํารับ 
(๓) ขนาดบรรจุ 
(๔) วิธีวิเคราะห์มาตรฐานของส่วนประกอบของวัตถุตํารับ   
(๕) ฉลาก 
(๖) เอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์   
(๗) ชื่อผู้ผลิตและประเทศที่สถานที่ผลิตตั้งอยู่   
(๘) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับฉลากหรือเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๖๔ การแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว  ต้องได้รับอนุญาต

เป็นหนังสือจากผู้อนุญาต 
การขอแก้ไขรายการและการอนุญาตแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๖๕ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจไม่รับขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ  

ในกรณีดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) การขอขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับที่ไม่เป็นไปตามมาตรา  ๖๓  หรือตามกฎกระทรวงที่ออก 
ตามมาตรา  ๖๒ 

(๒) วัตถุตํารับที่ขอขึ้นทะเบียนไม่เป็นที่เชื่อถือในสรรพคุณหรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 
(๓) วัตถุตํารับที่ขอขึ้นทะเบียนใช้ชื่อในทํานองโอ้อวด  ไม่สุภาพหรืออาจทําให้เข้าใจผิดจากความจริง 
(๔) วัตถุตํารับที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ปลอมตามมาตรา  ๕๘  หรือเป็นวัตถุตํารับ 

ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนตามมาตรา  ๖๘ 
คําสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับของผู้อนุญาตให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๖๖ บทบัญญัติมาตรา  ๖๕  ให้ใช้บังคับแก่การแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับ 

โดยอนุโลม 
มาตรา ๖๗ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบสําคัญ   

ถ้าผู้รับใบสําคัญประสงค์จะขอต่ออายุใบสําคัญ  จะต้องย่ืนคําขอก่อนใบสําคัญสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอแล้ว
จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าจะได้มีคําสั่งไม่ต่ออายุใบสําคัญนั้น 

การขอต่ออายุและการต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ขอต่ออายุใบสําคัญไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบสําคัญ  ให้นําความในมาตรา  ๒๕   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๘ เม่ือคณะกรรมการเห็นว่าวัตถุตํารับใดท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วนั้น  ต่อมาปรากฏว่า
ไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้  หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้  หรือเป็นวัตถุออกฤทธิ์ปลอม  หรือใช้ชื่อผิด
ไปจากที่ขึ้นทะเบียนไว้  ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี  และให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนทะเบียน
วัตถุตํารับนั้น  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คําสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  

ให้ผู้รับอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับต่อผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกล่าว 

การขอรับใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับและการออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
วัตถุตํารับ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด  ๗ 
การโฆษณา 

 
 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๗๐ ห้ามผู้ใดโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์  เว้นแต่ 
(๑) เป็นฉลากหรือเอกสารกํากับวัตถุออกฤทธิ์ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์  หรือ 
(๒) เป็นการโฆษณาซ่ึงกระทําโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  

ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 
การโฆษณาตาม  (๒)  ในกรณีที่เป็นเอกสาร  ภาพ  ภาพยนตร์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกเสียง

หรือภาพ  ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะใช้โฆษณาได้ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข

ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๐  วรรคสอง  หรือมีการใช้

ข้อความโฆษณาซึ่งไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต  ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา 
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา 
(๓) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(๔) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น 
ในการออกคําสั่งตาม  (๔)  ให้ผู้อนุญาตกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาโดยคํานึงถึงประโยชน์

ของประชาชนกับความสุจริตในการกระทําของผู้ทําการโฆษณา 
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ผู้ได้รับคําสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา  ๗๑  ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งดังกล่าว  

ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ 
มาตรา ๗๓ การอุทธรณ์ตามมาตรา  ๗๒  ให้ย่ืนต่อคณะกรรมการภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่

ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบคําสั่งของผู้อนุญาต 
หลักเกณฑ์การย่ืนอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
การอุทธรณ์คําสั่งตามวรรคหน่ึงไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของผู้อนุญาต  เว้นแต่คณะกรรมการ

จะสั่งเป็นอย่างอื่นเป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๘ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๗๔ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ทําการของผู้รับอนุญาตนําเข้าหรือส่งออก  สถานที่ผลิต  สถานที่ขาย  
สถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์หรือสถานที่ที่ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  ในเวลาทําการของสถานที่นั้น  
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานท่ีใด ๆ  เพื่อตรวจค้นเม่ือมีเหตุเชื่อได้ตามสมควรว่ามีทรัพย์สิน
ซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิด  หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้  ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้า 
กว่าจะเอาหมายค้นมาได้  ทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย  ซุกซ่อน  ทําลายหรือทําให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(๓) ค้นบุคคลหรือยานพาหนะใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีวัตถุออกฤทธ์ิซุกซ่อนอยู่โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(๔) ยึดหรืออายัดวัตถุออกฤทธิ์ที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้ใช้ 
หรือจะใช้ในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  (๒)  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนดและแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้น  รายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นต่อผู้บังคับบัญชา 
และผู้อนุมัติตามวรรคสาม  บันทึกเหตุอันควรเชื่อตามสมควร  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงเอกสาร 
เพื่อแสดงตนและเอกสารที่แสดงอํานาจในการตรวจค้น  รวมทั้งเหตุอันควรเชื่อที่ทําให้สามารถเข้าค้นได้
เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถาน  สถานที่ค้น  เว้นแต่ไม่มีผู้ครอบครองอยู่  ณ  ที่นั้น  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ค้นส่งมอบสําเนาเอกสารและหนังสือนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวทันทีที่กระทําได้  และหากเป็น
การเข้าค้นในเวลากลางคืนพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่
ระดับชํานาญการขึ้นไป  หรือข้าราชการตํารวจตําแหน่งตั้งแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าซึ่งมียศตั้งแต่พันตํารวจโท
ขึ้นไป 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตําแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอํานาจหน้าที่ตามที่ได้กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทั้งหมด
หรือแต่บางส่วน  หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนดําเนินการ  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  โดยมีเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายนั้น 

มาตรา ๗๕ ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๗๔  (๑)  และ  (๒)   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจนําวัตถุออกฤทธิ์จากสถานท่ีนั้นในปริมาณพอสมควรไปเพื่อเป็นตัวอย่าง 
ในการตรวจสอบหรือวิเคราะห์  และหากปรากฏว่าวัตถุออกฤทธิ์ใดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ปลอดภัย 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้  ให้ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุออกฤทธิ์ที่นําไป
ตรวจสอบหรือวิเคราะห์นั้นให้ประชาชนทราบตามวิธีการที่เห็นสมควร  โดยได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ 

เพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้วัตถุออกฤทธิ์  ในกรณีที่ปรากฏต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่อันเชื่อได้ว่าวัตถุออกฤทธิ์ใดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวไว้  หรือสั่งให้ผู้รับอนุญาตงดผลิต  ขาย  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  
จัดเก็บวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวกลับคืนมาภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด  และอาจสั่งทําลาย
วัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวเสียได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัว
ต่อผู้รับอนุญาตหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๗๗ ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา   ๗๔   มาตรา   ๗๕   

และมาตรา  ๗๙  วรรคสาม  ให้ผู้รับอนุญาตและบุคคลที่เก่ียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
มาตรา ๗๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๙ 
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

 
 

มาตรา ๗๙ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง
หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้  ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้โดยมีกําหนดคร้ังละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  แต่ในกรณีมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่า 
ได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ผู้อนุญาตจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้รอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตผลิต  ขาย  หรือนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  
แล้วแต่กรณี  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยา  ให้ผู้อนุญาตส่ังพักใช้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ของผู้รับอนุญาตด้วย  แล้วแต่กรณี 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่อายัดวัตถุออกฤทธิ์ที่เหลือของผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตไว้  ณ  สถานที่ทําการ
ของผู้รับอนุญาต 

ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ  ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกไม่ได้ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๘๐ ผู้รับอนุญาตผู้ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๙  (๔)  หรือมาตรา  ๒๒  (๑)  
หรือไม่จัดให้มีเภสัชกรอยู่ประจําควบคุมกิจการตลอดเวลาท่ีเปิดทําการตามมาตรา  ๓๐  วรรคหน่ึง   
ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ  อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นสองปีนับแต่วันที่ถูกสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๘๑ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้
ผู้รับอนุญาตทราบ  ในกรณีไม่พบตัวผู้รับอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ปิดคําสั่งไว้ 
ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับอนุญาตได้ทราบคําสั่งนั้นแล้ว
ตั้งแต่วันที่รับหรือปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  จะโฆษณาในหนังสือพิมพ์ 
หรือโดยวิธีอื่นอีกด้วยก็ได้ 

มาตรา ๘๒ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งยกเลิกคําสั่งพักใช้
ใบอนุญาตก่อนกําหนดเวลาได้  เม่ือเป็นที่พอใจว่าผู้ รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

มาตรา ๘๓ ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ 
ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่ง  รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้ยกอุทธรณ์  ยกเลิกคําสั่งพักใช้
ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  หรือแก้ไขคําสั่งของผู้อนุญาตในทางที่เป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ได้ 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาต 
มาตรา ๘๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้องทําลายหรือขายวัตถุออกฤทธิ์ของตนที่เหลืออยู่

ในส่วนที่เกินกว่าที่กฎหมายให้มีไว้ในครอบครอง  ในกรณีที่ขายให้ขายแก่ผู้รับอนุญาตอื่นหรือแก่ผู้ซึ่ง 
ผู้อนุญาตเห็นสมควร  ทั้งนี้  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ได้ทราบ
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี  เว้นแต่ผู้อนุญาตจะผ่อนผันขยายระยะเวลาต่อไปอีกแต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง  ให้วัตถุออกฤทธิ์ที่เหลืออยู่ตกเป็นของ
กระทรวงสาธารณสุข  และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลาย 
หรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

หมวด  ๑๐ 
มาตรการควบคุมพิเศษ 
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มาตรา ๘๕ ให้ถือว่าวัตถุตํารับที่มีวัตถุออกฤทธ์ิในประเภทหนึ่งประเภทใดปรุงผสมอยู่เป็น
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภทน้ันด้วย 

มาตรา ๘๖ ในกรณีที่วัตถุตํารับมีวัตถุออกฤทธิ์อันระบุอยู่ในประเภทต่างกันมากกว่า 
หนึ่งประเภทผสมอยู่  ให้ถือว่าวัตถุตํารับนั้นเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทท่ีมีการควบคุมเข้มงวดที่สุดในบรรดา
วัตถุออกฤทธิ์ที่ผสมอยู่นั้น 

มาตรา ๘๗ รัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดให้วัตถุตํารับใดซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นวัตถุตํารับ
ยกเว้นได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๑) มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  อย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่าง
ปรุงผสมอยู่ 

(๒) มีลักษณะที่ไม่อาจก่อให้เกิดการใช้ที่ผิดทาง 
(๓) ไม่สามารถจะแยกสกัดเอาวัตถุออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในวัตถุตํารับนั้นกลับมาใช้ในปริมาณที่จะทําให้

เกิดการใช้ที่ผิดทาง  และ 
(๔) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางด้านสุขภาพและสังคมได้ 
วัตถุตํารับยกเว้นที่ประกาศตามวรรคหน่ึง  รัฐมนตรีอาจประกาศเพิกถอนได้เม่ือปรากฏว่าวัตถุตํารับนั้น

ไม่ตรงลักษณะที่กําหนดไว้ 
มาตรา ๘๘ ห้ามผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท   

เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
การมีวัตถุออกฤทธิ์ชื่อและประเภทใดไว้ในครอบครองซึ่งคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินปริมาณที่กําหนด

ในกฎกระทรวง  ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อขาย 
มาตรา ๘๙ บทบัญญัติมาตรา  ๘๘  วรรคหน่ึง  ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) การมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิทุกประเภทสําหรับกิจการของ 

ผู้รับอนุญาตผลิต  ขาย  นําเข้า  ส่งออกหรือนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภทน้ัน ๆ 
(๒) การมีไว้ในครอบครองของบุคคลในปริมาณพอสมควรเพื่อการเสพ  การรับเข้าร่างกาย   

หรือการใช้ด้วยวิธีอื่นใดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ทั้งนี้  ต้องเป็นไป 
ตามคําสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ชั้นหนึ่ง  ที่เก่ียวกับการวิเคราะห์  บําบัด  บรรเทา  รักษาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของบุคคลหรือสัตว์นั้น 
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(๓) การมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ตามหน้าที่ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  
ของกระทรวง  ทบวง  กรม  และสภากาชาดไทย  หรือหน่วยงานของรัฐตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๔) การมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔   
ในปริมาณเท่าที่จําเป็นต้องใช้ประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใช้ใน
การขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ  ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักร   

มาตรา ๙๐ ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีจะประกาศกําหนดวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  
หรือประเภท  ๔  ที่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพ 
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมีไว้ในครอบครองในปริมาณท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
โดยไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ 

มาตรา ๙๑ ห้ามผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑ 
มาตรา ๙๒ ห้ามผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  เว้นแต่เป็นการเสพตามคําสั่งของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้นั้น 
มาตรา ๙๓ ห้ามผู้ใดจูงใจ  ชักนํา  ยุยงส่งเสริม  ใช้อุบายหลอกลวง  ขู่เข็ญ  ใช้อํานาจ

ครอบงําผิดคลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อื่นเสพวัตถุออกฤทธิ์ 
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมอาจแนะนําหรือสั่งให้ผู้อื่นเสพวัตถุ

ออกฤทธิ์เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้นั้นได้ 
มาตรา ๙๔ ในกรณี จํ าเป็นและมี เหตุ อั นควรเชื่ อได้ ว่ า มี บุ คคลหรือกลุ่ มบุ คคลใด 

เสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๒  อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในเคหสถาน  
สถานที่ใด ๆ  หรือยานพาหนะ  ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
มีอํานาจตรวจหรือทดสอบ  หรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมีวัตถุออกฤทธิ์
ดังกล่าวอยู่ในร่างกายหรือไม่ 

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ตําแหน่งใด  ระดับใด
หรือชั้นยศใด  จะมีอํานาจหน้าที่ตามที่ได้กําหนดไว้ตามวรรคหน่ึงทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  หรือจะต้องได้รับ
อนุมัติจากบุคคลใดก่อนดําเนินการ  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  
โดยมีเอกสารที่ได้รับมอบหมายประจําตัวพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
มอบหมายนั้น 

วิธีการตรวจหรือการทดสอบตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  ในประกาศดังกล่าวอย่างน้อยต้องมี
มาตรการเก่ียวกับการแสดงความบริสุทธิ์ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในการปฏิบัติหน้าที่  และมาตรการเกี่ยวกับการห้ามเปิดเผยผลการตรวจหรือทดสอบแก่ผู้ที่ไม่มีหน้าที่
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เก่ียวข้องในกรณีที่ปรากฏผลในเบ้ืองต้นเป็นที่สงสัยว่ามีวัตถุออกฤทธิ์อยู่ในร่างกายจนกว่าจะได้มีการตรวจ
ยืนยันผลเป็นที่แน่นอนแล้ว 

มาตรา ๙๕ ผู้ รับอนุญาตผลิต  ขาย  นําเข้า  ส่งออก  นําผ่านหรือมีไว้ในครอบครอง 
หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  ต้องจัดให้มีการป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้วัตถุออกฤทธิ์สูญหาย 
หรือมีการนําไปใช้โดยมิชอบ 

มาตรา ๙๖ ห้ามผู้ใดซึ่งมิใช่เภสัชกรที่อยู่ประจําควบคุมกิจการของสถานท่ีผลิต  สถานที่ขาย
หรือสถานที่นําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ขายวัตถุออกฤทธิ์ให้แก่ผู้อื่นในสถานที่นั้น  เว้นแต่อยู่ในความควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิดของเภสัชกรประจําสถานที่นั้น 

มาตรา ๙๗ ภายใต้บังคับมาตรา   ๙๘   เภสัชกรจะขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท   ๓   
หรือประเภท  ๔  ให้ได้เฉพาะแก่กระทรวง  ทบวง  กรม  และสภากาชาดไทย  หรือหน่วยงานของรัฐตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ผู้ที่มีใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว  หรือผู้รับอนุญาตผลิต  ขาย  หรือมีไว้ 
ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  เท่านั้น  และต้องจัดให้มีการลงบัญชีรายละเอียด
การขายทุกคร้ังตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใบสั่งยาตามวรรคหน่ึงให้ใช้ได้คร้ังเดียว  เว้นแต่ผู้สั่งจะได้กําหนดไว้ว่าให้จ่ายซ้ําได้แต่รวมกัน 
ต้องไม่เกินสามครั้ง  และจํานวนยาที่สั่งแต่ละครั้งต้องไม่เกินจํานวนที่จําเป็นต้องใช้ในเวลาไม่เกินสามสิบวัน 

ใบสั่งยาแต่ละฉบับให้ใช้ได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออก 
มาตรา ๙๘ ในกรณีที่ไม่มีสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  สถานพยาบาลของรัฐ  

สถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  หรือสถานพยาบาลสัตว์ของรัฐ  ซึ่งมีผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ให้การรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในปริมณฑลห้ากิโลเมตรนับจากสถานที่ที่มีใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิ  เภสัชกรที่อยู่ประจํา
ควบคุมกิจการของสถานที่ขายนั้นจะขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  สําหรับผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย
โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวก็ได้  แต่ทั้งนี้จะขายสําหรับการใช้แต่ละรายได้จํานวนไม่เกิน
สามวันต่อเดือน  และต้องจัดให้มีการลงบัญชีรายละเอียดการขายทุกคร้ังตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๙๙ ในการส่งมอบวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๙๗  หรือมาตรา  ๙๘  เภสัชกรต้องมอบ
คําเตือนหรือข้อควรระวังตามประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๗  (๖)  ให้แก่ผู้ซื้อด้วย 

หมวด  ๑๑ 
การค้าระหว่างประเทศ 
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มาตรา ๑๐๐ การนําเข้าหรือส่งออกซึ่ งวัตถุออกฤทธ์ิของผู้ รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๔   
มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๒๐  นอกจากจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตราดังกล่าวแล้ว  ในการนําเข้า 
หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ของผู้รับอนุญาตในแต่ละครั้งต้องได้รับใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกคร้ังที่นําเข้า 
หรือส่งออกอีกด้วย  ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่สามารถส่งออกได้ตามปริมาณที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเฉพาะคราว   
ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งไปยังเลขาธิการเพื่อแก้ไขใบอนุญาตเฉพาะคราวให้ถูกต้องตามปริมาณที่ส่งออกจริง 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๐๑ ในการนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  ประเภท  ๒  หรือประเภท  ๓   
ให้ผู้รับอนุญาตจัดให้มีสําเนาใบอนุญาตส่งออกหรือสําเนาหนังสือแสดงการอนุญาตให้ส่งออกของเจ้าหน้าที่
ผู้มีอํานาจของประเทศที่ส่งออกนั้นส่งมาพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์หนึ่งฉบับและจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ 
ของประเทศที่ส่งออกส่งสําเนาใบอนุญาตหรือสําเนาหนังสือแสดงการอนุญาตให้ส่งออกไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาด้วย 

เม่ือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศที่ส่งออกได้ส่งสําเนาใบอนุญาตหรือสําเนาหนังสือแสดง 
การอนุญาตให้ส่งออกตามวรรคหน่ึงมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเลขาธิการสลักหลังสําเนาใบอนุญาตหรือสําเนาหนังสือแสดงการอนุญาตให้ส่งออกโดยแจ้ง
วันเดือนปีและปริมาณที่แท้จริงของวัตถุออกฤทธิ์ที่นําเข้า  และส่งสําเนานั้นกลับไปให้เจ้าหน้าที่ของประเทศ 
ผู้ออกใบอนุญาตหรือหนังสือแสดงการอนุญาตให้ส่งออก  พร้อมทั้งจัดทําสําเนาเก็บรักษาไว้ที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหนึ่งฉบับ 

มาตรา ๑๐๒ ในการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๒  ให้ผู้รับอนุญาต
นําใบอนุญาตนําเข้าของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศนั้นมามอบให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน
จึงจะได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออก  และในการส่งออกให้ผู้รับอนุญาตแนบสําเนา
ใบอนุญาตเฉพาะคราวไปพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์ที่ส่งออกด้วยหนึ่งฉบับ 

ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดส่งสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับนั้นด้วย  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับจัดส่งกลับมา  
และให้เลขาธิการจัดให้มีการตรวจสอบสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวที่ส่งกลับมานั้น 

มาตรา ๑๐๓ ในการนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๒  ผู้รับอนุญาต 
ต้องมีใบอนุญาตส่งออกของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศที่ส่งออกนั้นมาพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์และต้องแจ้ง
ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะที่ใช้บรรทุกทราบก่อนผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร  และให้ผู้ควบคุมยานพาหนะนั้น
จัดให้มีการป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้วัตถุออกฤทธิ์สูญหายหรือมีการนําเอาวัตถุออกฤทธิ์ที่อยู่ในยานพาหนะนั้น
ไปใช้โดยมิชอบ 
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ในกรณีที่มีการขนถ่ายวัตถุออกฤทธิ์ออกจากยานพาหนะท่ีใช้บรรทุกไปยังยานพาหนะอื่น   
ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะที่ใช้บรรทุกมานั้นแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร  ณ  ที่นั้นทราบก่อน  และให้เจ้าหน้าที่
ศุลกากรน้ันมีหน้าที่ควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ในระหว่างขนถ่าย  เม่ือขนถ่ายเสร็จให้ผู้ควบคุมยานพาหนะ 
ที่รับขนถ่ายวัตถุออกฤทธิ์นั้นมีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ควบคุมยานพาหนะตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๐๔ ผู้รับอนุญาตนําเข้า  ส่งออกหรือนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท  จะต้องนํา
วัตถุออกฤทธิ์ที่ตนนําเข้า  ส่งออกหรือนําผ่าน  แล้วแต่กรณี  มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ด่านตรวจสอบ
วัตถุออกฤทธิ์ที่กําหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๗  (๑๒)  เพื่อทําการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๐๕ ในการนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท  ห้ามผู้ใดเปลี่ยนแปลงการส่งวัตถุออกฤทธิ์
ไปยังจุดหมายอื่นที่มิได้ระบุในใบอนุญาตส่งออกที่ส่งมาพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้ออกใบอนุญาตน้ัน  และเลขาธิการให้ความเห็นชอบด้วย 

ในกรณีที่ไม่อาจส่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายที่กําหนดตามวรรคหนึ่งได้  ให้ผู้รับอนุญาตส่งวัตถุออกฤทธิ์
กลับคืนไปยังประเทศที่ส่งออกภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่วัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร  
หากผู้รับอนุญาตไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดให้วัตถุออกฤทธิ์นั้นตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข  
และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

มาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงการส่งวัตถุออกฤทธ์ิไปยังจุดหมายอื่นตามมาตรา  ๑๐๕  
ให้ถือว่าวัตถุออกฤทธิ์นั้นได้ส่งออกจากประเทศที่ออกใบอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร  และให้เจ้าหน้าที่
ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสลักหลังสําเนาใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศท่ีส่งออกนั้น  
โดยแจ้งวันเดือนปีและปริมาณท่ีแท้จริงของวัตถุออกฤทธ์ิที่นําผ่าน  และส่งสําเนานั้นกลับไปให้เจ้าหน้าที่
ของประเทศผู้ออกใบอนุญาต  พร้อมทั้งจัดทําสําเนาเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หนึ่งฉบับ 

ในการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายใหม่ตามวรรคหนึ่ง  ผู้รับอนุญาตต้องนําใบอนุญาต
นําเข้าของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับใหม่มามอบให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน  
จึงจะได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออก  และให้ผู้รับอนุญาตแนบสําเนาใบอนุญาต
เฉพาะคราวน้ันไปพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์ที่ส่งไปยังจุดหมายใหม่ด้วยหนึ่งฉบับ 

ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดส่งสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับใหม่ด้วย  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับจัดส่งกลับมา  
และให้เลขาธิการจัดให้มีการตรวจสอบสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวที่ส่งกลับมานั้น 
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มาตรา ๑๐๗ ในระหว่างที่มีการนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๒   
หรือในระหว่างที่วัตถุออกฤทธิ์อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามมาตรา  ๑๐๓  วรรคสอง   
ห้ามผู้ใดแปรรูปหรือแปรสภาพวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นอย่างอื่น  หรือเปลี่ยนหีบห่อที่บรรจุวัตถุออกฤทธ์ิ   
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการ 

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเป็น  เลขาธิการมีอํานาจผ่อนผันการใช้บังคับ
มาตรการควบคุมตามมาตรา  ๑๐๓  มาตรา  ๑๐๔  มาตรา  ๑๐๖  และมาตรา  ๑๐๗  เก่ียวกับการนําผ่าน
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ได้ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๐๙ ในการนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท  ห้ามผู้ใดส่งวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว 
ไปยังบุคคลอื่นหรือสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากบุคคลหรือสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนําเข้า  
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเป็น  โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการ 

มาตรา ๑๑๐ ในการส่งออกแต่ละครั้งซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔   
ให้ผู้รับอนุญาตแนบสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออกไปพร้อมกับวัตถุออกฤทธิ์ที่ส่งออกนั้นหนึ่งฉบับ 

ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดส่งสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับนั้นด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของประเทศผู้รับจัดส่งกลับมา  
และให้เลขาธิการจัดให้มีการตรวจสอบสําเนาใบอนุญาตเฉพาะคราวที่ส่งกลับมานั้น 

มาตรา ๑๑๑ เม่ือกระทรวงสาธารณสุขได้รับแจ้งการห้ามนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภทหนึ่ง
ประเภทใดที่ต่างประเทศได้แจ้งผ่านเลขาธิการสหประชาชาติระบุห้ามนําเข้าไปยังประเทศน้ัน  ให้รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดการห้ามนําเข้าของประเทศนั้น 

มาตรา ๑๑๒ ห้ามผู้ใดส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังประเทศที่ระบุห้ามนําเข้าตามมาตรา  ๑๑๑  
เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวจากประเทศนั้นและใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวเพื่อส่งออก 
จากเลขาธิการ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๑๓ การมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  ในปริมาณ
พอสมควรเท่าที่จําเป็นต้องใช้ประจําในการปฐมพยาบาลหรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใช้ 
ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ  ให้ได้รับการยกเว้นจากมาตรการควบคุมสําหรับการนําเข้า  
ส่งออก  หรือนําผ่านตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๑๔ ผู้ควบคุมยานพาหนะตามมาตรา  ๑๑๓  ต้องจัดให้มีการป้องกันตามสมควร  
เพื่อมิให้วัตถอุอกฤทธิ์นั้นสูญหายหรือมีการนําไปใช้โดยมิชอบ 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๑๒ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๑๕ ผู้ใดผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา  ๑๔  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทําเพื่อขาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่เจ็ดปี 
ถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่เจ็ดแสนบาทถึงสองล้านบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุและมีปริมาณ
คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึงปริมาณที่กําหนดตามมาตรา  ๑๔  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปี 
ถึงเจ็ดปี  หรือปรับตั้งแต่แปดหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคสามเป็นการกระทําเพื่อขาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปี 
ถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท 

มาตรา ๑๑๖ ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๔  วรรคหน่ึง  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท 

มาตรา ๑๑๗ ผู้ใดผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา  ๑๕  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทําเพื่อขาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่เจ็ดปี 
ถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่เจ็ดแสนบาทถึงสองล้านบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุและมีปริมาณ
คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึงปริมาณท่ีกําหนดตามมาตรา  ๑๕  วรรคสี่  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปี 
ถึงเจ็ดปี  หรือปรับตั้งแต่แปดหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคสามเป็นการกระทําเพื่อขาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปี 
ถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท 

มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท 

มาตรา ๑๑๙ ผู้ใดผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  
หรือนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภทอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๒๐  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่สองปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
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ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําเพื่อขาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปี 
ถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๒๐  
วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๑๒๑ ผู้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๘  (๑)  หรือมาตรา  ๘๘  
ผู้ใดดําเนินการภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว  โดยมิได้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ต้องระวางโทษปรับ
วันละห้าร้อยบาท  นับแต่วันถัดจากวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุจนถึงวันที่ย่ืนคําขอผ่อนผันต่ออายุใบอนุญาต
ตามมาตรา  ๒๔  วรรคสอง 

มาตรา ๑๒๒ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  หรือมาตรา  ๔๒  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับ 
ตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๒๓ ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๙  ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๒๔ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๐  วรรคหน่ึง  หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๓๐  
วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๐  วรรคสามหรือวรรคสี่  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
มาตรา ๑๒๕ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  

มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  หรือมาตรา  ๓๘  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
มาตรา ๑๒๖ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๐  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๑  หรือมาตรา  ๖๙  

วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
มาตรา ๑๒๗ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๓  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินหนึ่งพันบาท 
มาตรา ๑๒๘ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๗  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับ 

ตั้งแตห่นึ่งหม่ืนบาทถึงสองหม่ืนบาท 
มาตรา ๑๒๙ เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมกิจการผู้ใดละทิ้งหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม

กิจการของผู้รับอนุญาตโดยไม่มีเหตุอันควรตามมาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๕๒  
มาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๔  หรือมาตรา  ๕๕  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๓๐ เภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมกิจการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๖  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสามพันบาท 
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มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ปลอมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๗  (๑)  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ปลอมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๗  (๑)  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา  ๕๗  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธ์ิผิดมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๗  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๓ ผู้ใดขาย  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิเสื่อมคุณภาพอันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา  ๕๗  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดผลิต  ขาย  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุตํารับ
แต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๗  (๔)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน
หกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดผลิต  นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน 
วัตถุตํารับอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๗  (๕)  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ 
หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๗  (๕)  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี  และปรับตั้งแต่ห้าหม่ืนบาทถึงห้าแสนบาท 

มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดขายวัตถุออกฤทธ์ิอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๖๑  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงหา้ปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๓๗ ผู้ใดแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วอันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา  ๖๔  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๓๘ ผู้ใดโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  
หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา  ๗๑  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับตั้งแต่
สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําของเจ้าของสื่อโฆษณาหรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา  
ผู้กระทําต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับผู้โฆษณา 

ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละ 
ไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๓๙ ผู้รับอนุญาตหรือบุคคลที่เก่ียวข้องผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๗๔  มาตรา  ๗๕  หรือมาตรา  ๗๙  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้รับอนุญาตหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๗๗  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา ๑๔๐ ผู้ ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท   ๑   
หรือประเภท  ๒  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๘๘  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี   
หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๓  หรือประเภท  ๔   
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๘๘  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๑ ผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๑  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๑  หรือผู้ใด 
เสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน
หกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔๒ ผู้ใดให้ผู้อื่นเสพวัตถุออกฤทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๓  ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่ง  เป็นการกระทําโดยใช้กําลังประทุษร้าย  หรือโดยใช้อาวุธ  ผู้กระทํา
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

ถ้าการกระทําตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  เป็นการกระทําต่อหญิงหรือต่อบุคคลซ่ึงยังไม่บรรลุ 
นิติภาวะ  หรือเป็นการกระทําเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทําความผิดทางอาญาหรือเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง 
หรือผู้อื่นในการกระทําความผิดทางอาญา  ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงจําคุกตลอดชีวิต  
และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงห้าล้านบาท 

มาตรา ๑๔๓ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๙๔  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๔๔ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่จัดให้มีการป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้วัตถุออกฤทธิ์สูญหาย
หรือมีการนําไปใช้โดยมิชอบอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๙๕  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาท
ถึงห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๔๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๙๖  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงห้าหม่ืนบาท 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๔๖ เภสัชกรผู้ใดขายวัตถุออกฤทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๗  วรรคหน่ึง   
หรือมาตรา  ๙๘  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๔๗ เภสัชกรผู้ใดไม่จัดให้มีการลงบัญชีรายละเอียดการขายตามมาตรา  ๙๗  วรรคหน่ึง  
หรือมาตรา  ๙๘  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๙๙  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๑๔๘ ผู้รับอนุญาตนําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  
หรือมาตรา  ๒๐  ผู้ใดกระทําการนําเข้าหรือส่งออกในแต่ละครั้งซึ่งวัตถุออกฤทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๐  
วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับคร้ังละไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๑๔๙ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๐๑  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๑๐๒  วรรคหน่ึง  
มาตรา  ๑๐๓  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๑๐๖  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๑๑๐  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท 

มาตรา ๑๕๐ ผู้ควบคุมยานพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๑๐๓  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๕๑ ผู้ รับอนุญาตนําเข้า   ส่งออกหรือนําผ่านซึ่ งวัตถุออกฤทธิ์ผู้ ใดไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรา  ๑๐๔  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๐๗  หรือมาตรา  ๑๑๒  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐๙  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกิน 
สี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๕๔ ผู้ควบคุมยานพาหนะตามมาตรา  ๑๑๓  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑๔   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๕๕ ผู้ใดเสพ  เสพและมีไว้ในครอบครอง  เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อขาย   
หรือเสพและขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตามลักษณะ  ชนิด  ประเภทและปริมาณที่กําหนดในกฎกระทรวง   
และได้สมัครใจขอเข้ารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  และได้ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบําบัดรักษา
และระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลตามมาตรา  ๗  (๑๕)  จนได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการ  
หรือหัวหน้าสถานพยาบาลน้ัน  ให้พ้นจากความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีความผิด
ที่ได้กระทําภายหลังการสมัครใจเข้ารับการบําบัดรักษา 

การรับเข้าบําบัดรักษาในสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๐๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๕๖ ผู้ใดทําการบําบัดรักษาผู้ติดวัตถุออกฤทธิ์เป็นปกติไม่ว่าโดยวิธีใดซึ่งมิได้กระทํา
ในสถานพยาบาลตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่  ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี  และปรับตั้งแต่ห้าหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

มาตรา ๑๕๗ บรรดาวัตถุออกฤทธิ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยานพาหนะหรือทรัพย์สินอื่น 
ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทําความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ริบเสียทั้งสิ้น 

มาตรา ๑๕๘ วัตถุออกฤทธิ์  ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
ที่ยึดไว้ตามมาตรา  ๗๔  หรือตามกฎหมายอื่น  รวมทั้งในกรณีที่มีการนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี  และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาลเพราะเหตุไม่ปรากฏผู้กระทําความผิด
และพนักงานอัยการสั่งงดการสอบสวน  หรือเพราะพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือเพราะมี
การเปรียบเทียบตามมาตรา  ๑๖๐  หรือมีการฟ้องคดีต่อศาลและศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไม่ริบ  ถ้าไม่มี
ผู้ใดมาอ้างว่าเป็นเจ้าของภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พนักงานอัยการมีคําสั่งงดการสอบสวน   
หรือพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือเพราะมีการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๑๖๐  หรือมีการฟ้องคดี
ต่อศาลและศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดไม่ริบ  ให้วัตถุออกฤทธิ์  ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์และ
เอกสารนั้นตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข  และให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
มอบหมายทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ถ้ามีผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของตามวรรคหน่ึง  แสดงต่อคณะกรรมการได้ว่าเป็นเจ้าของแท้จริงและมิได้
รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด  ถ้าสิ่งที่ได้ยึดไว้ยังคงอยู่ในครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่   
ให้คณะกรรมการสั่งให้คืนสิ่งที่ได้ยึดแก่ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงได้ 

มาตรา ๑๕๙ ในกรณีที่มีการฟ้องคดีความผิดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อศาลและไม่ได้มีการโต้แย้ง
เร่ืองประเภท  จํานวนหรือน้ําหนักของวัตถุออกฤทธิ์นั้น  ถ้าศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ริบวัตถุออกฤทธิ์
ดังกล่าวตามมาตรา  ๑๕๗  หรือตามกฎหมายอื่นและไม่มีคําเสนอต่อศาลว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วย
ในการกระทําความผิดภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ริบวัตถุออกฤทธิ์นั้น
ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบ
ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

มาตรา ๑๖๐ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว  ให้เลขาธิการหรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการมีอํานาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด 
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มาตรา ๑๖๑ กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผู้ใด  ผลิต  ขาย  
นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  หรือสนับสนุนในการกระทําดังกล่าวอันเป็นการกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๑๖๒ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกและปรับ  ให้ศาลลงโทษจําคุก 
และปรับด้วยเสมอ  โดยคํานึงถึงการลงโทษในทางทรัพย์สินเพื่อป้องปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ 
วัตถุออกฤทธิ์ 

มาตรา ๑๖๓ ในกรณีที่ศาลเห็นว่าการกระทําความผิดของผู้ใด  เม่ือได้พิเคราะห์ถึงความร้ายแรง
ของการกระทําความผิด  และพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องประกอบแล้ว  กรณีมีเหตุอันสมควรเป็นการเฉพาะราย  
ศาลจะลงโทษจําคุกน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ําที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นก็ได้  และถ้าเป็นกรณีที่มี 
อัตราโทษปรับขั้นต่ํา  ถ้าศาลได้พิเคราะห์ถึงความร้ายแรงของการกระทําความผิด  ฐานะของผู้กระทําความผิด
และพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องประกอบแล้ว  กรณีมีเหตุอันสมควรเป็นการเฉพาะราย  ศาลจะลงโทษปรับน้อยกว่า
อัตราโทษข้ันต่ําที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นก็ได้ 

มาตรา ๑๖๔ ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทําความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่สําคัญในชั้นจับกุมหรือชั้นสอบสวน
อันเป็นการเปิดเผยถึงการกระทําความผิดเก่ียวกับวัตถุออกฤทธิ์ของบุคคลที่เป็นเครือข่ายและเป็นประโยชน์
อย่างย่ิงต่อการปราบปรามหรือดําเนินคดีแก่บุคคลเหล่านั้น  ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษข้ันต่ํา 
ที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นก็ได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๖๕ คําขอใดที่ได้ย่ืนไว้ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  และยังอยู่ในระหว่างพิจารณาให้ถือว่าเป็นคําขอตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่คําขอ 
มีข้อแตกต่างไปจากคําขอซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไข
เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น  เพื่อให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๖๖ ให้ผู้รับอนุญาตผลิต  ขาย  นําเข้า  ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ยังคงดําเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตน้ันสิ้นอายุ  และถ้าประสงค์จะดําเนินกิจการต่อไปให้ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตเดิมจะสิ้นอายุ  แต่ถ้าผู้อนุญาตมีคําสั่งเป็นหนังสือไม่ออก
ใบอนุญาตให้  ผู้นั้นไม่มีสิทธิดําเนินกิจการนับแต่วันที่ทราบคําสั่งเป็นต้นไป 
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มาตรา ๑๖๗ ให้คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทตามพระราชบัญญัติ 
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะได้มีคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ตามพระราชบัญญัตินี้  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๖๘ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบหรือประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
 

(๑) ใบอนุญาตผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓ 
 หรือประเภท  ๔    ฉบับละ         ๑๐,๐๐๐   บาท 
(๒) ใบอนุญาตผลิตเพ่ือส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒ ฉบับละ ๕,๐๐๐   บาท 
(๓) ใบอนุญาตนําเข้าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓  
 หรือประเภท  ๔   ฉบับละ ๑๐,๐๐๐    บาท 
(๔) ใบอนุญาตส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒  ประเภท  ๓   
 หรือประเภท  ๔   ฉบับละ ๑,๐๐๐    บาท 
(๕) ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  ๒ ประเภท  ๓   
 หรือประเภท  ๔   ฉบับละ ๑,๐๐๐    บาท 
(๖) ใบอนุญาตนําผ่านวัตถุออกฤทธิ์ ฉบับละ ๕๐๐    บาท 
(๗) ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์ ฉบับละ ๕๐๐    บาท 
(๘) ใบอนุญาตนําเข้าหรือส่งออกเฉพาะคราวซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ ฉบับละ ๕๐๐    บาท 
(๙) ใบอนุญาตโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา  ๗๐ ฉบับละ ๓,๐๐๐    บาท 
(๑๐) ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับ ฉบับละ ๒,๐๐๐    บาท 
(๑๑) การอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนวัตถุตํารับตามมาตรา  ๖๔ ฉบับละ ๑,๐๐๐    บาท 
(๑๒) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับ ฉบับละ ๑๐๐    บาท 
(๑๓) การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุตํารับ ครั้ งละไม่ เกินค่าธรรมเนียม 
     สําหรับใบอนุญาตหรือ  
     ใบสําคัญนั้น 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิต 
และประสาท  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบันซึ่งมีสภาพปัญหาเก่ียวกับวัตถุออกฤทธ์ิที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับ
วัตถุออกฤทธ์ิ  หน้าที่ของผู้รับอนุญาต  หน้าที่ของเภสัชกร  การโฆษณาและอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  
รวมทั้งเพ่ิมเติมบทบัญญติัเก่ียวกับด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธ์ิและการให้โอกาสแก่ผู้เสพ  เสพและมีไว้ในครอบครอง  
เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือขาย  หรือเสพและขายซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิได้สมัครใจเข้ารับการบําบัดรักษา 
ในสถานพยาบาล  ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 


