
 
 
 
 
 
 
 
 
  ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 
  ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด มีเนื้อหารวม จํานวน ๑๘๔ มาตรา และอัตรา
ค่าธรรมเนียม ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ภาค ๑ การป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด 
 ลักษณะ ๑ บทบัญญัติทั่วไป 
  - กําหนดบทนิยาม 
  ในประมวลกฎหมายนี้ 
  “ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ หรือสารระเหย 
  “ยาเสพติดให้โทษ” หมายความว่า สารเคมี พืช หรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเม่ือเสพแล้ว 
ทําให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพข้ึนเป็นลําดับ  
มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา  
และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมถึงสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย  
แต่ไม่หมายความรวมถึงยาสามัญประจําบ้านบางตํารับที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยยา 
  “วัตถุออกฤทธิ์” หมายความว่า วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ เ ป็น 
สิ่งธรรมชาติหรือที่ได้จากสิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์ 
  “สารระเหย” หมายความว่า สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่อาจนําไปใช้เพื่อบําบัด 
ความต้องการของร่างกายหรือจิตใจซึ่งทําให้สุขภาพโดยทั่วไปทรุดโทรมลง 
  “ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” หมายความว่า ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายนี้  
  “ความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติด” หมายความว่า ความผิดเก่ียวกับการผลิต 
นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด เว้นแต่มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ  
และให้หมายความรวมถึงการสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายามกระทําความผิดดังกล่าวด้วย 
 

ร่าง 
ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
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  “ทรัพย์สินที่ เ ก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติด” 
หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาเนื่องจากการกระทําความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติด 
และให้หมายความรวมถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยการใช้เงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวซื้อ 
หรือกระทําไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ให้เงินหรือทรัพย์สินนั้นเปล่ียนสภาพไปจากเดิม ไม่ว่าจะมี 
การเปล่ียนสภาพก่ีคร้ัง และไม่ว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น  
โอนไปเป็นของบุคคลอื่น หรือปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลอื่นก็ตาม 
  “ผลิต” หมายความว่า เพาะ ปลูก ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป และ
สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
  “นําเข้า” หมายความว่า นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
  “ส่งออก” หมายความว่า นําหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร 
  “จําหน่าย” หมายความว่า ขาย แลกเปลี่ยน จ่าย แจก หรือให้โดยมีสิ่งตอบแทน 
หรือผลประโยชน์อย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงมีไว้เพื่อจําหน่าย 
  “นําผ่าน” หมายความว่า นําหรือส่งผ่านราชอาณาจักร แต่ไม่รวมถึงการนําหรือส่ง
ยาเสพติดผ่านราชอาณาจักร โดยมิได้มีการขนถ่ายออกจากอากาศยานที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ
ระหว่างประเทศ 
  “เสพ” หมายความว่า การรับยาเสพติดเข้าสู่ร่างกายโดยรู้อยู่ว่าเป็นยาเสพติด 
ไม่ว่าด้วยวิธีใด 
  “คณะกรรมการ ป.ป.ส.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด 
  “สํานักงาน ป .ป .ส .” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
  “เลขาธิการ ป.ป.ส.” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
  “สํานักงาน อย.” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  “เลขาธิการ อย.” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
  “กองทุน” หมายความว่า กองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  “เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.” หมายความว่า ผู้ซึ่งเลขาธิการ ป.ป.ส. แต่งตั้งโดยได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการ ป.ป.ส. หรือจากคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการ ป .ป .ส .  มอบหมาย  
เพื่อปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายน้ี 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
แต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการเก่ียวกับการควบคุมยาเสพติดตามภาคนี้ 
(ร่างมาตรา ๑) 
  - กําหนดว่าในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือเป็นไปตามหน้าที่ 
และอํานาจของคณะกรรมการต่าง ๆ และของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
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ที่มีอํานาจเก่ียวกับยาเสพติด ให้คณะกรรมการ ป.ป.ส. เป็นผู้วินิจฉัยและวางระเบียบเก่ียวกับ 
การปฏิบัติราชการและการประสานงาน และเผยแพร่คําวินิจฉัยและระเบียบปฏิบัติดังกล่าวให้แก่
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ (ร่างมาตรา ๒) 
 ลักษณะ ๒ การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  หมวด ๑ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
  - กําหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน 
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ส. และกําหนด
เร่ืองที่ต้องมีในนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓) 
  หมวด ๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  - กําหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ร่างมาตรา ๔) 
  - กําหนดหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ส. (ร่างมาตรา ๕) 
  - กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างมาตรา ๖) 
  - กําหนดกรณีการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินอกจาก
การพ้นจากตําแหน่งตามวาระ (ร่างมาตรา ๗) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์การดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ ว่ างของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างมาตรา ๘) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์การประชุมของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๙) 
  - กําหนดอํานาจคณะกรรมการ  ป .ป .ส .  ในการแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ  
(ร่างมาตรา ๑๐) 
  หมวด ๓ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  - กําหนดหน้าที่และอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด (ร่างมาตรา ๑๑) 
  - กําหนดให้มีเลขาธิการ ป.ป.ส. มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของ
สํานักงาน ป.ป.ส. และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงาน ป.ป.ส. โดยมีรองเลขาธิการ 
ป.ป.ส. เป็นผู้ช่วยปฏิบัติราชการ (ร่างมาตรา ๑๒) 
  - กําหนดให้เลขาธิการ ป.ป.ส. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ส.  
มีอํานาจเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเก่ียวกับการให้ความดีความชอบหรือโยกย้าย 
หรือลงโทษทางวินัยต่อข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ิน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด หรือซึ่งเข้าไปเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ตลอดจนขอให้
หน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัดเร่งรัดการดําเนินการที่เก่ียวข้อง รวมทั้งให้ความคุ้มครองแก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (ร่างมาตรา ๑๓) 
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 ลักษณะ ๓ การควบคุมยาเสพติด 
  หมวด ๑ บทบัญญัติทั่วไป 
  - กําหนดบทนิยาม ในลักษณะ การควบคุมยาเสพติด 
  “ตํารับยาเสพติดให้โทษ” หมายความว่า สูตรซึ่งระบุส่วนประกอบและปริมาณ 
ของสิ่งปรุงที่มียาเสพติดให้โทษรวมอยู่ด้วย 
  “ตํารับวัตถุออกฤทธิ์” หมายความว่า สูตรซึ่งระบุส่วนประกอบและปริมาณของ 
สิ่งปรุงที่มีวัตถุออกฤทธิ์รวมอยู่ด้วย 
  “วัตถุตํารับ” หมายความว่า สิ่งปรุงไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่มีวัตถุออกฤทธ์ิ 
รวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ รวมทั้งวัตถุออกฤทธิ์ที่มีลักษณะเป็นวัตถุสําเร็จรูปทางเภสัชกรรม ซึ่งพร้อมที่จะ
นําไปใช้แก่คนหรือสัตว์ได้ 
  “วัตถุตํารับยกเว้น” หมายความว่า วัตถุตํารับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนดให้ได้รับการยกเว้นจากมาตรการควบคุมบางประการสําหรับวัตถุออกฤทธ์ิที่มีอยู่ใน
วัตถุตํารับนั้น 
  “ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ เคร่ืองหมาย หรือข้อความใด ๆ ซึ่งแสดง
ไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติด 
  “ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติในลักษณะนี้ 
  “ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการ อย. หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ 
อย. 
  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ (ร่างมาตรา ๑๔) 
  - กําหนดว่าบทบัญญัติในหมวด ๔ การอนุญาตเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษและ 
วัตถุออกฤทธิ์ และหมวด ๕ การข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ และการข้ึนทะเบียน 
ตํารับวัตถุออกฤทธิ์ ไม่ใช้บังคับแก่สํานักงาน อย. (ร่างมาตรา ๑๕) 
  - กําหนดให้สํานักงาน อย. รายงานการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาซึ่งยาเสพติด
ให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว และวิธีการปฏิบัติอย่างอื่นที่เก่ียวกับการควบคุมยาเสพติด 
ให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดทราบทุกหกเดือนของปีปฏิทิน แล้วให้คณะกรรมการควบคุม 
ยาเสพติดเสนอรายงานพร้อมกับให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสั่งการ
ต่อไป ในกรณีที่สํานักงาน อย. ผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด 
ให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์และได้รับยกเว้นตามมาตรา ๑๕ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขตามประมวลกฎหมายนี้ (ร่างมาตรา ๑๖) 
  - กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการ รวมทั้งกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา 
ตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายน้ี หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม (ร่างมาตรา ๑๗) 
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  - กําหนดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือเลขาธิการ อย. มีอํานาจ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบของตน หรือผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการขึ้นบัญชีโดยสํานักงาน อย.  
ปฏิบัติงานต่าง ๆ เก่ียวกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ได้ 
ตามความเหมาะสม (ร่างมาตรา ๑๘) 
  - กําหนดว่าค่าธรรมเนียมตาม (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) และ (๒๑) ในอัตรา
ค่าธรรมเนียมท้ายประมวลกฎหมายนี้ ให้ตกเป็นของสํานักงาน อย. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
หน้าที่เก่ียวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ หรือเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานตาม 
มาตรา ๑๘ (ร่างมาตรา ๑๙) 
  - กําหนดว่าการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงินตามมาตรา ๑๙  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด  
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ร่างมาตรา ๒๐) 
  - กําหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด มีอํานาจประกาศกําหนดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามเรื่อง 
ที่กําหนดไว้ (ร่างมาตรา ๒๑) 
  - กําหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด มีอํานาจประกาศกําหนดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ตามเร่ือง 
ที่กําหนดไว้ (ร่างมาตรา ๒๒) 
  - กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด มีอํานาจประกาศกําหนด
เก่ียวกับสารระเหยตามเรื่องที่กําหนดไว้ (ร่างมาตรา ๒๓) 
  หมวด ๒ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด 
  - กําหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด (ร่างมาตรา ๒๔) 
  - กําหนดหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด (ร่างมาตรา ๒๕) 
  - กําหนดให้นําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับกับ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๒๖) 
  - กําหนดให้อํานาจคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมอบหมาย 
(ร่างมาตรา ๒๗) 
  หมวด ๓ ประเภทของยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธ์ิ 
  - กําหนดประเภทของยาเสพติดให้โทษ (ร่างมาตรา ๒๘) 
  - กําหนดประเภทของวัตถุออกฤทธิ์ (ร่างมาตรา ๒๙) 
  - กําหนดกรณีที่วัตถุตํารับมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่งประเภทใดปรุงผสมอยู่ 
(ร่างมาตรา ๓๐) 
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  หมวด ๔ การอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธ์ิ 
  ส่วนที่ ๑ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธ์ิซึ่งไม่ต้องขออนุญาต 
  - กําหนดหลักเกณฑ์การผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ต้องขออนุญาต (ร่างมาตรา ๓๑) 
  - กําหนดกรณีมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธ์ิที่ไม่ต้อง 
ขออนุญาต (ร่างมาตรา ๓๒) 
  ส่วนที่ ๒ การอนุญาตโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  - กําหนดให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการอนุญาตเก่ียวกับ 
การนําเข้า ส่งออก ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือจําหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษ ตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่กําหนด (ร่างมาตรา ๓๓) 
  ส่วนที่ ๓ การอนุญาตโดยผู้อนุญาต 
  - กําหนดอํานาจของผู้อนุญาต กําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาต คุณสมบัติของ 
ผู้ขออนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการแก้ไข
รายการในใบอนุญาต และกําหนดเก่ียวกับผู้รับอนุญาตที่ประกอบกิจการภายหลังที่ใบอนุญาต 
สิ้นอายุแล้ว (ร่างมาตรา ๓๔) 
  - กําหนดว่าการนําเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ของ 
ผู้รับอนุญาตนําเข้าหรือส่งออกตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ นอกจากจะต้องได้รับใบอนุญาตตาม
มาตราดังกล่าวแล้ว ในการนําเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ของผู้รับอนุญาต
ในแต่ละครั้งต้องได้รับใบอนุญาตเฉพาะคราวจากผู้อนุญาตทุกคร้ังที่นําเข้าหรือส่งออกอีกด้วย  
(ร่างมาตรา ๓๕) 
  - กําหนดว่าผู้ รับอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย มีไว้ในครอบครอง  
หรือนําผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ และผู้รับอนุญาต
เฉพาะคราวนําเข้าหรือส่งออกตามมาตรา ๓๕ ต้องจัดเก็บรักษา ดําเนินการขออนุญาตและจัดให้มี
การควบคุมดูแลการโฆษณายาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ จัดให้มีการทําบัญชีและเสนอ
รายงานเกี่ยวกับการดําเนินกิจการตามที่ ได้ รับอนุญาต หรือดําเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ 
ในการควบคุมกํากับดูแลยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ และกําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาต
โฆษณายาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ของผู้รับอนุญาต การออกใบอนุญาต และเง่ือนไข 
ในการโฆษณาตามใบอนุญาตดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๖) 
  - กําหนดให้ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ และใบอนุญาตเฉพาะคราว 
เพื่อการนําเข้าหรือส่งออกตามมาตรา ๓๕ ให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ รับอนุญาต 
ซึ่งได้กระทําไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับอนุญาต (ร่างมาตรา ๓๗) 
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  - กําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตนํายาเสพติดให้โทษซึ่งต้องใช้รักษาโรคเฉพาะตัว
ตามคําสั่ งของแพทย์ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรของผู้ ป่วยซึ่ งเดินทาง 
ระหว่างประเทศ และหลักเกณฑ์การอนุญาตนําวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือ
ประเภท ๔ ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไม่เกินปริมาณท่ีจําเป็นต้องใช้รักษาโรค
เฉพาะตัว ภายในสามสิบวันและเกินกว่าสามสิบวัน (ร่างมาตรา ๓๘) 
  - กําหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ หรือประเภท ๓ หรือผู้รับอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก หรือ
จําหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ต้องจัดให้มีเภสัชกรอยู่ประจํา
ควบคุมกิจการตลอดเวลาทําการซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต พร้อมทั้งต้องดูแลให้เภสัชกรได้ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกําหนดในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา ๓๙) 
  - กําหนดห้ามผู้ใดเปลี่ยนแปลงการส่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังจุดหมายอื่นที่มิได้ระบุ 
ในใบอนุญาตส่งออกที่ส่งมาพร้อมกับวัตถุออกฤทธ์ิ ในกรณีการนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท 
และกําหนดให้ผู้รับอนุญาตส่งวัตถุออกฤทธิ์กลับคืนไปยังประเทศที่ส่งออก ภายในกําหนดเวลา
สามสิบวันนับแต่วันที่วัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร ในกรณีที่ไม่อาจส่งวัตถุออกฤทธิ์
ไปยังจุดหมายที่กําหนดได้ (ร่างมาตรา ๔๐) 
  - กําหนดว่าในระหว่างที่มีการนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ 
การแปรรูปหรือแปรสภาพวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นอย่างอื่น หรือเปลี่ยนหีบห่อที่บรรจุวัตถุออกฤทธิ์  
ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการ อย. (ร่างมาตรา ๔๑) 
  - กําหนดว่าในการนําเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท การส่งวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว
ไปยังบุคคลอื่นหรือสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากบุคคลหรือสถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตเฉพาะคราว 
เพื่อนําเข้า สามารถกระทําได้ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการ อย. 
(ร่างมาตรา ๔๒) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์กรณีกระทรวงสาธารณสุขได้ รับแจ้งการห้ามนําเข้ า 
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่งประเภทใดที่ต่างประเทศได้แล้วผ่านเลขาธิการสหประชาชาติระบุ
ห้ามนําไปยังประเทศใด (ร่างมาตรา ๔๓) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตเลิกกิจการหรือในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตาย 
(ร่างมาตรา ๔๔) 
  - กําหนดว่าผู้ รับอนุญาตเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษหรือผู้ รับอนุญาตเก่ียวกับ 
วัตถุออกฤทธ์ิซึ่งได้ดําเนินการตามประมวลกฎหมายน้ีแล้ว ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยยา (ร่างมาตรา ๔๕) 
  ส่วนที่ ๔ การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 
  - กําหนดหลักเกณฑ์กรณีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหมวดนี้ หรือกฎกระทรวง 
หรือประกาศที่ออกตามหมวดน้ี (ร่างมาตรา ๔๖) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์ขอรับใบอนุญาตใด ๆ ของผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตและผู้ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๔๗) 



๘ 

  หมวด ๕ การข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ และการข้ึนทะเบียน 
ตํารับวัตถุออกฤทธ์ิ 
  - กําหนดหลักเกณฑ์ขอขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดให้โทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์
ของผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตามมาตรา ๓๔ (๒) หรือ 
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ตามมาตรา ๓๔ (๔) กรณีจะผลิตหรือนําเข้าซึ่งตํารับ 
ยาเสพติดให้โทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ที่มีวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวปรุงผสมอยู่ (ร่างมาตรา ๔๘) 
  - กําหนดกรณีที่ผู้อนุญาตโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด 
อาจไม่รับขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดให้โทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ (ร่างมาตรา ๔๙) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์กรณีที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเห็นว่าทะเบียนตํารับ 
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ หรือทะเบียนตํารับวัตถุออกฤทธิ์ที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือ
ประเภท ๔ ใด ที่ได้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ต่อมาปรากฏว่า ไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียน
ตํารับยาเสพติดให้โทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ไว้ หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ หรือมีเหตุผล 
อันไม่สมควรที่จะอนุญาตให้ต่อไป (ร่างมาตรา ๕๐) 
  หมวด ๖ ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธ์ิปลอม ผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ 
  - กําหนดห้ามผู้ ใดผลิต นําเข้า ส่งออก หรือจําหน่ายซึ่ งยาเสพติดให้ โทษ 
ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือ
ประเภท ๔ ปลอม และกําหนดกรณีที่ให้ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ปลอม  
(ร่างมาตรา ๕๑) 
  - กําหนดห้ามผู้ ใดผลิต นําเข้า ส่งออก หรือจําหน่ายซึ่ งยาเสพติดให้ โทษ 
ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือ
ประเภท ๔ ผิดมาตรฐาน และกําหนดกรณีที่ให้ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ 
ผิดมาตรฐาน (ร่างมาตรา ๕๒) 
  - กําหนดห้ามผู้ใดนําเข้า ส่งออก หรือจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ 
ประเภท ๓ หรือประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔  
เสื่อมคุณภาพ และกําหนดกรณีที่ให้ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์เสื่อมคุณภาพ  
(ร่างมาตรา ๕๓) 
  หมวด ๗ มาตรการควบคุมพิเศษ 
  - กําหนดให้อํานาจคณะกรรมการ ป .ป .ส . ในการกําหนดพื้นที่หนึ่งพื้นที่ ใด 
เพื่อกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่กําหนด ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 
การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด และการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(ร่างมาตรา ๕๔) 
  - กําหนดให้อํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ส. ในการออกประกาศกําหนดมาตรการ
ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ 
และประกาศกําหนดให้สถานที่ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจใด ๆ เป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้
บังคับของมาตรการดังกล่าว (ร่างมาตรา ๕๕) 



๙ 

  - กําหนดให้อํานาจเลขาธิการ ป.ป.ส. ในการสั่งให้ดําเนินมาตรการที่จําเป็น  
และให้อํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ส. ในการสั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราวหรือสั่งพักใช้
ใบอนุญาตประกอบการ ในกรณีที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พบว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหาการกระทําความผิดเ ก่ียวกับยาเสพติด 
ในสถานประกอบการตามมาตรา ๕๕ หรือพบว่ามีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
ในสถานประกอบการตามมาตรา ๕๕ เม่ือเจ้าของหรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบการดังกล่าว 
ไม่สามารถชี้แจงหรือพิสูจน์ให้คณะกรรมการ ป.ป.ส. เชื่อได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร
แก่กรณีแล้ว (ร่างมาตรา ๕๖) 
  - กําหนดให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดยาเสพติด
ให้โทษประเภท ๕ ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคตามคําสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
หรือเสพเพื่อการศึกษาวิจัย (ร่างมาตรา ๕๗) 
  - กําหนดให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดให้ 
วัตถุตํารับซึ่งมีลักษณะตามที่กําหนดเป็นวัตถุตํารับยกเว้น (ร่างมาตรา ๕๘) 
  - กําหนดว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ป.ป.ส. อาจประกาศให้ท้องที่ใดเสพใบกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายนี้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา ๕๙) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์ในการนําผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ 
ประเภท ๔ และประเภท ๕ (ร่างมาตรา ๖๐) 
  - กําหนดหน้าที่และอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการเก่ียวกับการควบคุม
ยาเสพติดตามภาคนี้ (ร่างมาตรา ๖๑) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๑ (๑) 
(ร่างมาตรา ๖๒) 
 ลักษณะ ๔ การตรวจสอบทรัพย์สิน 
  หมวด ๑ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 
  - กําหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (ร่างมาตรา ๖๓) 
  - กําหนดหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (ร่างมาตรา ๖๔) 
  - กําหนดองค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และกําหนดหลักเกณฑ์
การประชุมของคณะกรรมการดังกล่าว (ร่างมาตรา ๖๕) 
  - กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สิน คณะหนึ่งหรือหลายคณะ (ร่างมาตรา ๖๖) 
  - กําหนดให้นําความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการ 
ตรวจสอบทรัพย์สินโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๖๗) 
 



๑๐ 

  หมวด ๒ มาตรการตรวจสอบทรัพย์สิน 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีที่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าทรัพย์สิน 
ของผู้ต้องหารายใดเป็นทรัพย์สินที่เก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติด  
(ร่างมาตรา ๖๘) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้รับรายงานเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติด  
(ร่างมาตรา ๖๙) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาแล้ว 
มีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดของผู้อื่นเป็นทรัพย์สินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิด
ร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติดของผู้ต้องหา โดยได้รับทรัพย์สินนั้นมาโดยเสน่หาหรือรู้อยู่ว่าทรัพย์สินนั้น
เป็นทรัพย์สินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติด (ร่างมาตรา ๗๐) 
  - กําหนดให้อํานาจคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหรือเลขาธิการ ป.ป.ส. 
แล้วแต่กรณี ในการมอบหมายให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแทน 
แล้วรายงานให้ทราบ (ร่างมาตรา ๗๑) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิ บัติ ในกรณี มีการตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว  
ผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สิน 
ที่ถูกตรวจสอบไม่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติด หรือได้รับโอน
ทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาตามสมควรในทางศีลธรรม 
อันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ (ร่างมาตรา ๗๒) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหรือ
เลขาธิการ ป.ป.ส. แล้วแต่กรณี ได้มีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดแล้ว (ร่างมาตรา ๗๓) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาทรัพย์สินที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินหรือเลขาธิการ ป.ป.ส. แล้วแต่กรณี ได้มีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ (ร่างมาตรา ๗๔) 
  - กําหนดให้อํานาจกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน อนุกรรมการ เลขาธิการ ป.ป.ส. 
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ผู้ได้รับมอบหมายตามที่กําหนด เพื่อประโยชน์ 
ในการพิจารณาและสั่งตรวจสอบทรัพย์สินหรือยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามหมวดนี้ (ร่างมาตรา ๗๕) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีพนักงานอัยการมีคําสั่ งฟ้องและ
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินวินิจฉัยว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติด (ร่างมาตรา ๗๖) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีศาลส่ังรับคําร้องของพนักงานอัยการ 
ตามมาตรา ๗๖ (ร่างมาตรา ๗๗) 
  - กําหนดให้ศาลไต่สวนคําร้องที่พนักงานอัยการได้ย่ืนต่อศาลตามมาตรา ๗๖  
วรรคหน่ึง หากคดีมีมูลว่าเป็นทรัพย์สินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติด 
ให้ศาลส่ังริบทรัพย์สินนั้น เว้นแต่กรณีเข้าข้อยกเว้นตามที่กําหนด (ร่างมาตรา ๗๘) 



๑๑ 

  - กําหนดว่าในกรณีที่ผู้ขอคืนทรัพย์สินตามมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง ไม่ทราบว่า
พนักงานอัยการได้มีคําร้องขอให้ศาลริบทรัพย์สิน จนศาลได้มีคําสั่งให้ริบทรัพย์สินนั้นแล้ว ผู้ขอคืน
ทรัพย์สินดังกล่าวอาจย่ืนคําร้องขอคืนทรัพย์สินต่อศาลได้ภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง 
ให้ริบทรัพย์สิน (ร่างมาตรา ๗๙) 
  - กําหนดว่าทรัพย์สินที่ศาลมีคําสั่งให้ริบตามมาตรา ๗๘ วรรคหน่ึง ให้ตกเป็นของ
กองทุน (ร่างมาตรา ๘๐) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีที่ มี คําสั่ งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือ 
มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องผู้ต้องหาหรือจําเลยรายใด (ร่างมาตรา ๘๑) 
  - กําหนดว่าในกรณีที่ต้องคืนทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากเงินให้แก่เจ้าของแต่ไม่อาจ
คืนได้ ให้ใช้ราคาทรัพย์สินแทนจากกองทุนตามราคาที่ประเมินได้ในวันยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  
(ร่างมาตรา ๘๒) 
  หมวด ๓ กองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  - กําหนดให้จัดตั้งกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น 
ในสํานักงาน ป.ป.ส. มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด โดยมีหน้าที่และอํานาจตามที่กําหนด (ร่างมาตรา ๘๓) 
  - กําหนดว่ากองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินตามที่กําหนด (ร่างมาตรา ๘๔) 
  - กําหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ส. วางระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการดําเนินการ 
ของกองทุนตามเรื่องที่กําหนด (ร่างมาตรา ๘๕) 
 ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับการผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย มีไว้ในครอบครอง  
หรือนําผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธ์ิ 
  - กําหนดห้ามผู้ใดผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๑ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ รับอนุญาตตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ (๓)  
(ร่างมาตรา ๘๖) 
  - กําหนดห้ามผู้ใดผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๒ หรือประเภท ๔ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา 
๓๔ (๑) และ (๓) (ร่างมาตรา ๘๗) 
  - กําหนดห้ามผู้ ใดผลิต นําเข้า ส่งออก หรือจําหน่ายซึ่ งยาเสพติดให้ โทษ 
ในประเภท ๓ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๔ (๒) (ร่างมาตรา ๘๘) 
  - กําหนดห้ามผู้ใดผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๕ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ รับอนุญาตตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ (๓)  
(ร่างมาตรา ๘๙) 
  - กําหนดห้ามผู้ใดผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย มีไว้ในครอบครอง หรือนําผ่าน 
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๔ (๔) (ร่างมาตรา ๙๐) 



๑๒ 

  - กําหนดห้ามผู้ รับอนุญาตผู้ใดดําเนินการผลิตหรือจําหน่ายยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท ๒ หรือประเภท ๓ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔  
ในระหว่างที่เภสัชกรมิได้อยู่ประจําควบคุมกิจการ (ร่างมาตรา ๙๑) 
  - กําหนดห้ามผู้ใดจําหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปหรือจําหน่าย 
วัตถุออกฤทธิ์และยารวมกันหลายขนาน โดยจัดเป็นชุดไว้ล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ทางการค้า  
(ร่างมาตรา ๙๒) 
 ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับสารระเหย 
  - กําหนดห้ามผู้ใดผลิตหรือนําเข้าสารระเหย โดยก่อนนําออกจําหน่าย ไม่จัดให้มี
ภาพ เคร่ืองหมาย หรือข้อความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุสารระเหยเพื่อเป็นการเตือน 
ให้ระวังการใช้สารระเหยดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และปริมาณที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดในกฎกระทรวง  
(ร่างมาตรา ๙๓) 
  - กําหนดห้ามผู้ใดจําหน่ายสารระเหยโดยไม่มีภาพ เคร่ืองหมาย หรือข้อความ  
ที่ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าสารระเหยต้องจัดให้มีที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุตามมาตรา ๙๓  
อยู่ครบถ้วน (ร่างมาตรา ๙๔) 
  - กําหนดห้ามผู้ใดจําหน่ายหรือจัดหาสารระเหยให้แก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี 
เว้นแตเ่ป็นการจําหน่ายหรือจัดหาโดยสถานศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน (ร่างมาตรา ๙๕) 
  - กําหนดห้ามผู้ใดจําหน่ายหรือจัดหาสารระเหยให้แก่ผู้ซึ่งตนรู้หรือควรรู้ว่าเป็น 
ผู้ติดสารระเหย (ร่างมาตรา ๙๖) 
 ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนตํารับ 
  - กําหนดห้ามผู้รับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับตามมาตรา ๔๘ ผลิตหรือนําเข้า
ตํารับยาเสพติดให้โทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ไม่ตรงตามรายการที่ได้ขึ้นทะเบียนตํารับไว้  
(ร่างมาตรา ๙๗) 
  - กําหนดห้ามผู้ใดผลิต นําเข้า ส่งออก หรือจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือ 
วัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดให้โทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๔๘  
แต่มิได้ขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดให้โทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ (ร่างมาตรา ๙๘) 
  - กําหนดห้ามผู้ใดผลิต นําเข้า ส่งออก หรือจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือ 
วัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาเสพติดให้โทษ 
หรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๕๐ (ร่างมาตรา ๙๙) 
 ลักษณะ ๘ ความผิดเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
เพ่ือเสพ 
  - กําหนดห้ามผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ 
หรือเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เว้นแต่กรณีตามข้อยกเว้นที่ กําหนด  
(ร่างมาตรา ๑๐๐) 
  - กําหนดห้ามผู้ใดเสพสารระเหย (ร่างมาตรา ๑๐๑) 



๑๓ 

  - กําหนดห้ามผู้ใดจูงใจ ชักนํา ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กําลังบังคับ 
ใช้อํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ วัตถุออกฤทธิ์ หรือสารระเหย เว้นแต่เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพตามที่กําหนด ซึ่งอาจจูงใจหรือชักนําให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ 
เพื่อการรักษาพยาบาล (ร่างมาตรา ๑๐๒) 
  - กําหนดห้ามผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ 
หรือประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เพื่อเสพ และกําหนดกรณี 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (ร่างมาตรา ๑๐๓) 
 ภาค ๒ การบําบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด 
 ลักษณะ ๑ บทบัญญัติทั่วไป 
  - กําหนดบทนิยาม ในภาคนี้ 
  “ติดยาเสพติด” หมายความว่า เสพเป็นประจําติดต่อกันและตกอยู่ในสภาพ 
ที่จําเป็นต้องพึ่งยาเสพติดนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ 
  “การบําบัดรักษา” หมายความว่า การบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ซึ่งรวมตลอดถึง
การคัดกรอง การประเมินความรุนแรง การบําบัดด้วยยา การฟื้นฟูสมรรถภาพ การลดอันตราย 
จากยาเสพติด และการติดตามหลังการบําบัดรักษา 
  “การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ” หมายความว่า การกระทําใด ๆ อันเป็นการบําบัดพฤติกรรม
การเสพยาเสพติด และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 
  “การฟื้นฟูสภาพทางสังคม” หมายความว่า การกระทําใด ๆ อันเป็นการสงเคราะห์ 
สนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบําบัดรักษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้าน 
ที่อยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ ตลอดจนการติดตามดูแลช่วยเหลือจนสามารถกลับมาดํารงชีวิต 
ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
  “สถานพยาบาลยาเสพติด” หมายความว่า โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  
กําหนดให้เป็นสถานที่ทําการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
  “สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” หมายความว่า สถานพยาบาล สถานฟื้นฟู 
หรือสถานท่ีอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการบําบัดรักษาและฟื้นฟู 
ผู้ติดยาเสพติดกําหนดให้เป็นสถานที่ทําการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
  “ศูนย์คัดกรอง” หมายความว่า สถานที่คัดกรองการใช้ยาเสพติด 
  “ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม” หมายความว่า สถานที่ทําการฟื้นฟูสภาพทางสังคม 
แก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบําบัดรักษา 
  “ผู้อนุญาต” หมายความว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ร่างมาตรา ๑๐๔) 
 
 



๑๔ 

 ลักษณะ ๒ คณะกรรมการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
  - กําหนดให้มีคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (ร่างมาตรา ๑๐๕) 
  - กําหนดให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษา 
และกิจการต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวกับงานของคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  
(ร่างมาตรา ๑๐๖) 
  - กําหนดหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
(ร่างมาตรา ๑๐๗) 
  - กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างมาตรา ๑๐๘) 
  - กําหนดการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ (ร่างมาตรา ๑๐๙) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  
(ร่างมาตรา ๑๑๐) 
  - กําหนดองค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟื้นฟู 
ผู้ติดยาเสพติด กําหนดการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม และกําหนดการวินิจฉัยชี้ขาด 
ของที่ประชุม (ร่างมาตรา ๑๑๑) 
 ลักษณะ ๓ การบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
  - กําหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษ เสพสารระเหย 
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์เพื่อเสพ (ร่างมาตรา ๑๑๒) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจ ส่งตัวผู้ที่มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด 
ตามมาตรา ๑๖๐ หรือมาตรา ๑๖๑ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพตามมาตรา ๑๖๒ 
ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีในความผิดอื่นซึ่งเป็นความผิด 
ที่มีโทษจําคุก หรืออยู่ในระหว่างรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล ไม่มีพฤติการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือสังคม และสมัครใจเข้ารับการบําบัดรักษา (ร่างมาตรา ๑๑๓) 
  - กําหนดหน้าที่และอํานาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝ่ายปกครอง 
หรือตํารวจ ในการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (ร่างมาตรา ๑๑๔) 
  - กําหนดให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดสถานที่ที่เป็นศูนย์คัดกรอง  
และกําหนดหน้าที่และอํานาจของศูนย์คัดกรอง (ร่างมาตรา ๑๑๕) 
  - กําหนดให้สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
มีหน้าที่และอํานาจดําเนินการบําบัดรักษาหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประเมินผล ติดตามดูแล 
อย่างต่อเนื่อง จัดทําและเก็บข้อมูลประวัติของผู้เข้ารับการบําบัดรักษาหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
รวมทั้งดําเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด แล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา ๑๑๖) 
 
 



๑๕ 

 ลักษณะ ๔ การฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 
  - กําหนดให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม 
กําหนดหน้าที่ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม และกําหนดให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงาน ป.ป.ส. 
สนับสนุนและช่วยเหลือการดําเนินการของศูนย์ดังกล่าวในส่วนที่เก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
การศึกษา การติดตามดูแลปัญหาด้านสุขภาพ และการให้การสงเคราะห์อื่น ๆ (ร่างมาตรา ๑๑๗) 
  - กําหนดว่าในการฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามมาตรา ๑๑๗ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ หรือกรุงเทพมหานคร อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือมอบหมายอาสาสมัครในพื้นที่
หรืออาจทําความตกลงเพื่อมอบหมายหรือส่งต่อให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน หรือองค์กรอื่น ที่ให้ความร่วมมือก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๑๘) 
  - กําหนดหน้าที่และอํานาจของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ร่างมาตรา ๑๑๙) 
 ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
  - กําหนดห้ามผู้ ใดทําการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเป็นปกติธุระโดยใช้ยา 
ตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือวัตถุออกฤทธิ์หรือยาเสพติดให้โทษตามประมวลกฎหมายนี้ หรือกระทํา
การบําบัดรักษายาเสพติดไม่ว่าโดยวิธีอื่นใด ซึ่งมิได้กระทําในสถานพยาบาลยาเสพติดหรือ 
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามที่กําหนดในประมวลกฎหมายนี้ ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงการให้ความรู้ ให้คําปรึกษา หรือให้คําแนะนําแก่ผู้ติดยาเสพติด 
โดยไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน (ร่างมาตรา ๑๒๐) 
  - กําหนดห้ามผู้ใดโฆษณาเก่ียวกับการบําบัดรักษายาเสพติดหรือยินยอมให้ผู้อื่น
กระทําการดังกล่าวโดยใช้ชื่อของตน หรือชื่อหรือที่ตั้งหรือกิจการของสถานพยาบาลยาเสพติดหรือ
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของตน หรือคุณวุฒิหรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ 
ในสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของตน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต
จากผู้อนุญาต (ร่างมาตรา ๑๒๑) 
  - กําหนดให้ผู้อนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามท่ี
กําหนด ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๑ หรือมีการใช้ข้อความโฆษณา 
ไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต (ร่างมาตรา ๑๒๒) 
 ภาค ๓ บทกําหนดโทษ 
 ลักษณะ ๑ บทบัญญัติทั่วไป 
  - กําหนดลักษณะการกระทําที่ผู้กระทําความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติด  
แม้จะกระทํานอกราชอาณาจักร ก็ต้องรับโทษในราชอาณาจักร (ร่างมาตรา ๑๒๓) 
  - กําหนดลักษณะการกระทําที่ผู้ใดกระทําในความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติด 
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น และกําหนดการลงโทษผู้จัดหาหรือให้เงิน 
หรือทรัพย์สิน ที่พํานักหรือที่ซ่อนเร้น เพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของตนให้พ้นจาก
การถูกจับกุม (ร่างมาตรา ๑๒๔) 



๑๖ 

  - กําหนดว่าผู้ใดพยายามกระทําความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติด ต้องระวางโทษ
ตามที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดสําเร็จ (ร่างมาตรา ๑๒๕) 
  - กําหนดความผิดและโทษแก่ผู้สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
เพื่อกระทําความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติด กําหนดโทษในกรณีถ้ามีการกระทําความผิดร้ายแรง
เก่ียวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันดังกล่าว กําหนดโทษแก่กรณีที่หากการกระทํา
ดังกล่าวเป็นการกระทําขององค์กรอาชญากรรม และกําหนดความหมายของคําว่า องค์กร
อาชญากรรม (ร่างมาตรา ๑๒๖) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กําลังบังคับ ใช้อํานาจครอบงํา 
ผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อื่นกระทําความผิดฐานผลิต นําเข้า ส่งออก 
จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ (ร่างมาตรา ๑๒๗) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ยอมให้ผู้อื่นใช้ชื่อ เอกสาร หลักฐานของตน ในการเปิด จดหรือ
ลงทะเบียนทําธุรกรรมทางการเงิน ซื้อสินค้า หรือบริการอื่นใด ยอมให้ใช้ บัญชีธนาคาร  
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซิมการ์ดโทรศัพท์ หรือยอมให้ผู้อื่นใช้สิ่งเช่นว่านั้น ซึ่งตนได้เปิด จดหรือ
ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยรู้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกระทําความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติด  
(ร่างมาตรา ๑๒๘) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ รับหรืออาจรู้ความลับในราชการเก่ียวกับการดําเนินการ 
ตามประมวลกฎหมายนี้ กระทําด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่ 
เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย (ร่างมาตรา ๑๒๙) 
  - กําหนดห้ามผู้ใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส่งทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร 
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศใดซึ่งถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
ซึ่งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ได้มาโดยคําสั่งอนุญาตของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาล 
และกําหนดโทษแก่ผู้ฝ่าฝืน (ร่างมาตรา ๑๓๐) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้กระทําความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติดโดยแต่งเคร่ืองแบบ
หรือโดยแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นเจ้าพนักงาน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การ 
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร่างมาตรา ๑๓๑) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้กระทําผิดภาคนี้ที่เป็นนิติบุคคล (ร่างมาตรา ๑๓๒) 
  - กําหนดให้ริบบรรดายาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๔ หรือ
ประเภท ๕ วัตถุออกฤทธิ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ยานพาหนะ เคร่ืองจักรกล หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ใช้ 
ในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด หรือใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายยาเสพติด ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่ก็ตาม (ร่างมาตรา ๑๓๓) 
 
 



๑๗ 

 ลักษณะ ๒ บทกําหนดโทษเกี่ยวกับการอนุญาตสําหรับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธ์ิ 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ควบคุมยานพาหนะผู้ใดไม่จัดให้มีการป้องกันตามสมควร  
เพื่อมิให้ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์สูญหายหรือมีการนําเอาไปใช้โดยมิชอบตามมาตรา  
๓๒ (๒)  (ร่างมาตรา ๑๓๔) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๕ ผู้ใดนําเข้าหรือส่งออกในแต่ละคร้ัง 
ซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธ์ิ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเฉพาะคราวในแต่ละคร้ังที่นําเข้า 
หรือส่งออก (ร่างมาตรา ๑๓๕) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้เปลี่ยนแปลงจุดหมายในการส่งวัตถุออกฤทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง หรือไม่ส่งวัตถุออกฤทธิ์กลับคืนไปยังประเทศท่ีส่งออกตามมาตรา ๔๐  
วรรคสอง (ร่างมาตรา ๑๓๖) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ อย. แปรรูปหรือแปรสภาพ 
วัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นอย่างอื่น หรือเปล่ียนหีบห่อที่บรรจุวัตถุออกฤทธ์ิโดยไม่มีเหตุอันสมควร อันเป็น
การไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ (ร่างมาตรา ๑๓๗) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ส่งวัตถุออกฤทธิ์ที่ได้ รับอนุญาตนําเข้าไปยังบุคคลอื่นหรือ 
สถานที่อื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุในใบอนุญาตเฉพาะคราวเพื่อนําเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็น
การไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ  (ร่างมาตรา ๑๓๘) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิไปยังประเทศท่ีระบุห้ามนําเข้าโดยไม่ได้
รับใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวจากประเทศนั้นและใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวจากเลขาธิการ อย. 
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ วรรคสอง (ร่างมาตรา ๑๓๙) 
 ลักษณะ ๓ บทกําหนดโทษเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธ์ิปลอม  
ผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ผลิต นําเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ 
ประเภท ๓ หรือประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ปลอม  
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๑ และกําหนดโทษแก่ผู้จําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์
ปลอม อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๑ (ร่างมาตรา ๑๔๐) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ผลิต นําเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒  
ประเภท ๓ หรือประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔  
ผิดมาตรฐาน อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๒ และกําหนดโทษแก่ผู้จําหน่ายยาเสพติดให้โทษหรือ 
วัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๒ (ร่างมาตรา ๑๔๑) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้นําเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ประเภท ๓ 
หรือประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ เสื่อมคุณภาพ  
อันเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา ๕๓ และกําหนดโทษแก่ผู้จําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ 
ประเภท ๓ หรือประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔  
เสื่อมคุณภาพ อันเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา ๕๓ (ร่างมาตรา ๑๔๒) 



๑๘ 

 ลักษณะ ๔ บทกําหนดโทษเกี่ยวกับการผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย มีไว้ในครอบครอง 
หรือนําผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธ์ิ 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๑ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๘๖ และกําหนดโทษหนักขึ้นถ้าการกระทําผิด
ดังกล่าวมีลักษณะฉกรรจ์ตามที่กําหนด (ร่างมาตรา ๑๔๓) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๒ หรือประเภท ๔ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๘๗ และกําหนดโทษหนักขึ้น 
ถ้าการกระทําผิดดังกล่าวเฉพาะยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ เป็นการกระทําที่มีลักษณะฉกรรจ์
ตามที่กําหนด (ร่างมาตรา ๑๔๔) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ผลิต นําเข้า ส่งออก หรือจําหน่ายซึ่ งยาเสพติดให้ โทษ 
ในประเภท ๓ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๘๘ (ร่างมาตรา ๑๔๕) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๕ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๘๙ และกําหนดโทษหนักขึ้น ถ้าการกระทําความผิด
ดังกล่าวมีลักษณะฉกรรจ์ตามที่กําหนด (ร่างมาตรา ๑๔๖) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ผลิต  นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ ในครอบครอง 
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ อันเป็นการฝ่าฝืน 
มาตรา ๙๐ และกําหนดโทษหนักขึ้นถ้ากระทําคามผิดดังกล่าวเฉพาะวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ 
หรือประเภท ๒ เป็นการกระทําอันมีลักษณะฉกรรจ์ตามที่กําหนด  และกําหนดโทษแก่ผู้นําผ่าน 
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙๐ (ร่างมาตรา ๑๔๗) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ รับอนุญาตที่ดําเนินการผลิตหรือจําหน่ายยาเสพติดให้โทษ 
ในประเภท ๒ หรือประเภท ๓ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔  
ในระหว่างที่เภสัชกรมิได้อยู่ประจําควบคุมกิจการ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙๑ (ร่างมาตรา ๑๔๘) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้จําหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปหรือจําหน่าย 
วัตถุออกฤทธิ์และยารวมกันหลายขนาน โดยจัดเป็นชุดไว้ล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ทางการค้า  
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙๒ (ร่างมาตรา ๑๔๙) 
  - กําหนดอัตราการลงโทษในความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติดตามประมวล
กฎหมายนี้ที่มีโทษจําคุกและปรับ (ร่างมาตรา ๑๕๐) 
  - กําหนดให้อํานาจศาลจะลงโทษผู้กระทําความผิด ในอัตราที่น้อยกว่าอัตราโทษ 
ขั้นต่ําที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น ในกรณีที่ศาลเห็นว่า ผู้กระทําความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 
และเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ 
ต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวน เม่ือศาลเห็นสมควร หรือเม่ือพนักงาน
อัยการย่ืนคําร้องต่อศาล (ร่างมาตรา ๑๕๑) 
 
 
 



๑๙ 

 ลักษณะ ๕ บทกําหนดโทษเกี่ยวกับสารระเหย 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ผลิตหรือนําเข้าสารระเหย โดยก่อนนําออกจําหน่ายไม่จัดให้มี
ภาพ เคร่ืองหมาย หรือข้อความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุสารระเหย อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๙๓ (ร่างมาตรา ๑๕๒) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้จําหน่ายสารระเหยโดยไม่มีภาพ เคร่ืองหมาย หรือข้อความ  
ที่ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าสารระเหยต้องจัดให้มีที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุตามมาตรา ๙๓  
อยู่ครบถ้วน อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙๔ (ร่างมาตรา ๑๕๓) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้จําหน่ายสารระเหยแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี อันเป็น 
การฝ่าฝืนมาตรา ๙๕ (ร่างมาตรา ๑๕๔) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้จําหน่ายหรือจัดหาสารระเหยให้แก่ผู้ซึ่งตนรู้หรือควรรู้ว่า 
เป็นผู้ติดสารระเหย อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙๖ และกําหนดโทษหนักขึ้น ถ้าการกระทําความผิด
ดังกล่าวเป็นการจําหน่ายหรือจัดหาสารระเหยให้แก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี (ร่างมาตรา ๑๕๕) 
 ลักษณะ ๖ บทกําหนดโทษเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนตํารับ 
  - กําหนดโทษแก่ผู้แก้ไขรายการทะเบียนตํารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓  
หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ไม่เป็นไปตามที่ กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง (ร่างมาตรา ๑๕๖) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับตามมาตรา ๔๘ ที่ผลิตหรือ 
วัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท  ๓ หรือประเภท ๔ ไ ม่เป็นไปตามที่ กําหนดไว้ ในกฎกระทรวง  
(ร่างมาตรา ๑๕๗) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ผลิต นําเข้า ส่งออก หรือจําหน่ายซึ่ งยาเสพติดให้ โทษ 
หรือวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดให้โทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา ๔๘ 
แต่มิได้ขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดให้โทษหรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙๘  
(ร่างมาตรา ๑๕๘) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ผลิตนําเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาเสพติดให้โทษหรือตํารับ 
วัตถุออกฤทธ์ิตามมาตรา ๕๐ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙๙ และกําหนดโทษแก่ผู้จําหน่าย 
ซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งเพิกถอนทะเบียน
ตํา รับยาเสพติดให้ โทษหรือวัตถุออกฤทธ์ิตามมาตรา  ๕๐  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๙๙  
(ร่างมาตรา ๑๕๙) 
 ลักษณะ ๗ บทกําหนดโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งยาเสพติดเพ่ือเสพ 
  - กําหนดโทษแก่ผู้เสพยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ 
หรือเสพวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ และมิใช่กรณีตามมาตรา ๑๑๒ หรือมาตรา 
๑๑๓ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๐ (ร่างมาตรา ๑๖๐) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้เสพสารระเหย อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๑ (ร่างมาตรา ๑๖๑) 



๒๐ 

  - กําหนดโทษแก่ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ 
หรือประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เพื่อเสพ อันเป็นการฝ่าฝืน 
มาตรา ๑๐๓  (ร่างมาตรา ๑๖๒) 
  - กําหนดหลักในการพิจารณาและพิพากษาคดีตามลักษณะนี้ รวมถึงการชั่งน้ําหนัก
ความร้ายแรงของการกระทําความผิดและข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับผู้กระทําความผิดหรือของจําเลย 
แต่ละคน เพื่อความเหมาะสมกับการลงโทษ (ร่างมาตรา ๑๖๓) 
  - กําหนดให้อํานาจศาลที่พิจารณาพิพากษาผู้กระทําความผิดตามลักษณะนี้  
มีอํานาจเปลี่ยนโทษจําคุกเป็นการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ 
นําเง่ือนไข เพื่อคุมความประพฤติข้อเดียวหรือหลายข้อตามมาตรา ๕๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาใช้แทนการลงโทษ ในกรณีที่ ไ ม่ปรากฏว่า ผู้กระทําความผิดดังกล่าวเป็นผู้ต้องหาหรือ 
อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีในความผิดอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจําคุก หรืออยู่ในระหว่างรับโทษ
จําคุกตามคําพิพากษาของศาล (ร่างมาตรา ๑๖๔) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์ในกรณีความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามคําแถลง
ของพนักงานอัยการหรือเจ้าพนักงานว่า ผู้กระทําความผิดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังที่ศาลกําหนด 
ตามมาตรา ๑๖๔ (ร่างมาตรา ๑๖๕) 
  - กําหนดว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑๓ เม่ือมีการฟ้องคดีต่อศาลว่าบุคคลใด 
กระทําความผิดตามลักษณะนี้ ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดี 
ในความผิดอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจําคุก หรืออยู่ในระหว่างรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล  
ในกรณีที่ศาลเห็นว่าพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรลงโทษจําเลย หากจําเลยสํานึกในการกระทํา 
โดยตกลงเข้ารับการบําบัดรักษา เม่ือศาลสอบถามพนักงานอัยการแล้ว หากศาลเห็นสมควร  
ให้ส่งตัวจําเลยไปสถานพยาบาลยาเสพติดเพื่อเข้ารับการบําบัดรักษาต่อไป (ร่างมาตรา ๑๖๖) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์กรณีจําเลยเข้ารับการบําบัดรักษา และปฏิบัติครบถ้วน 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกําหนด  
จนได้รับการรับรองเป็นหนังสือ และกรณีจําเลยไม่ให้ความร่วมมือในการบําบัดรักษาจนครบถ้วน  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขดังกล่าว (ร่างมาตรา ๑๖๗) 
  - กําหนดให้คําสั่งศาลตามมาตรา ๑๖๔ มาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๑๖๗ ให้เป็นที่สุด 
และกําหนดว่าการพิจารณาและมีคําสั่งของศาลตามมาตรา ๑๖๔ มาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๑๖๗ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา (ร่างมาตรา ๑๖๘) 
 ลักษณะ ๘ บทกําหนดโทษสําหรับการจูงใจ ชักนํา ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง  
หรือใช้กําลังบังคับให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด 
  - กําหนดโทษแก่ผู้จูงใจ ชักนํา ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กําลังบังคับ 
ใช้อํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๒ และกําหนดโทษหนักขึ้น
ถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวมีลักษณะฉกรรจ์ตามที่กําหนด (ร่างมาตรา ๑๖๙) 



๒๑ 

  - กําหนดโทษแก่ผู้จูงใจ ชักนํา ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กําลังบังคับ 
ใช้อํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ให้ผู้อื่นเสพวัตถุออกฤทธ์ิ  
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๒ และกําหนดโทษหนักขึ้นถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวมีลักษณะ
ฉกรรจ์ตามที่กําหนด (ร่างมาตรา ๑๗๐) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้จูงใจ ชักนํา ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กําลังบังคับ 
ใช้อํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ให้ผู้อื่นเสพสารระเหย  
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๒ และกําหนดโทษหนักขึ้นถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวมีลักษณะ
ฉกรรจ์ตามที่กําหนด (ร่างมาตรา ๑๗๑) 
 ลักษณะ ๙ บทกําหนดโทษสําหรับความผิดต่อเลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. 
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  - กําหนดโทษแก่เจ้าของหรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบการผู้ ใดฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งตามมาตรา ๕๖ (ร่างมาตรา ๑๗๒) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้รับอนุญาตหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องผู้ใดไม่อํานวยความสะดวก 
ตามสมควร ไม่มาให้ถ้อยคํา หรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใด แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๖๑ หรือไม่อํานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามมาตรา ๖๒ (ร่างมาตรา ๑๗๓) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ไม่ให้ความสะดวก หรือไม่ให้ถ้อยคํา หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร  
หรือวัตถุใด ๆ หรือไม่ยอมให้มีการตรวจหรือทดสอบว่าผู้ใดมียาเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่  
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  
ในการสืบสวน สอบสวน หรือตรวจสอบทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
รวมถึงผู้ไม่ให้ความสะดวกแก่ผู้ที่ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ดังกล่าวด้วย 
(ร่างมาตรา ๑๗๔) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ยักย้าย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทําให้เสียหาย ทําลาย ทําให้สูญหาย
หรือไร้ประโยชน์ หรือรับไว้โดยมิชอบด้วยประการใดซ่ึงทรัพย์สินที่มีคําสั่งยึดหรืออายัดหรือที่ตนรู้ว่า
จะถูกยึดหรืออายัดตามมาตรา ๗๒ (ร่างมาตรา ๑๗๕) 
 ลักษณะ ๑๐ บทกําหนดโทษสําหรับความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
  - กําหนดโทษแก่กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิกของคณะทํางานตามประมวล
กฎหมายนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามประมวลกฎหมายน้ีผู้กระทําความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติดเสียเอง (ร่างมาตรา ๑๗๖) 
  - กําหนดโทษแก่กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวล
กฎหมายนี้ หรือเจ้าพนักงานหรือข้าราชการผู้กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทํา
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาอันเก่ียวเนื่อง
กับการกระทําความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติด (ร่างมาตรา ๑๗๗) 
 



๒๒ 

  - กําหนดโทษแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐ กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงาน หรือกรรมการองค์กรต่าง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญผู้กระทําความผิดร้ายแรงเก่ียวกับยาเสพติด ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ 
ที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น (ร่างมาตรา ๑๗๘) 
 ลักษณะ ๑๑ บทกําหนดโทษเกี่ยวกับการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ทําการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเป็นปกติธุระ โดยมิได้กระทํา 
ในสถานพยาบาลยาเสพติดห รือสถานฟื้ นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยา เสพติดตาม ท่ี กําหนด 
ในประมวลกฎหมายนี้ ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๐  
(ร่างมาตรา ๑๗๙) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้โฆษณาเก่ียวกับการบําบัดรักษายาเสพติดหรือยินยอมให้ผู้อื่น
กระทําการดังกล่าวโดยใช้ชื่อของตน หรือชื่อหรือที่ตั้งหรือกิจการของสถานพยาบาลยาเสพติด 
หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของตน หรือคุณวุฒิหรือความสามารถของผู้ประกอบ
วิชาชีพในสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของตน โดยไม่ได้รับ
อนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการโฆษณาที่กําหนดในกฎกระทรวง อันเป็นการฝ่าฝืน 
มาตรา ๑๒๑ (ร่างมาตรา ๑๘๐) 
  - กําหนดโทษแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๑๒๒ (ร่างมาตรา ๑๘๑) 
  - กําหนดโทษแก่การกระทําตามมาตรา ๑๘๐ หรือมาตรา ๑๘๑ ที่เป็นการกระทํา
ของเจ้าของสื่อโฆษณาหรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา (ร่างมาตรา ๑๘๒) 
 ลักษณะ ๑๒ การบังคับโทษปรับ 
  - กําหนดหลักเกณฑ์ในบรรดาความผิดตามภาคนี้ ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว  
(ร่างมาตรา ๑๘๓) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาให้ลงโทษปรับ หากจําเลยไม่ชําระ
ค่าปรับและมีการดําเนินการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายอาญา  (ร่างมาตรา ๑๘๔) 
  - กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด                     
 ข้อดีของร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด๑ 
 ยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ ต่างประเทศ ที่มีลักษณะการกระทําความผิด 
ในลักษณะของอาชญากรรมข้ามชาติ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
ความสงบสุข ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความม่ันคงของประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรมนุษย์ การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
เป็นการประกอบอาชญากรรมระดับประเทศ และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาที่แทรกซึม 
เข้าไปในสังคมทุกระดับ ผู้กระทําความผิดรายสําคัญ เป็นผู้มีอิทธิพล และมีทุนทรัพย์มหาศาล 
ที่จะสนับสนุนให้การประกอบอาชญากรรมบรรลุผลตามเป้าหมาย สําหรับประเทศไทยถือว่า 
ยาเสพติดเป็นปัญหาที่รัฐบาลทุกยุคสมัยต่างให้ความสําคัญโดยจัดให้เป็นนโยบาย และวาระแห่งชาติ
ที่มีความสําคัญ และเร่งด่วนในการป้องกันปราบปรามผู้กระทําความผิดยาเสพติด และบําบัดรักษา 
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ซึ่งจําเป็นจะต้องมีกฎหมายใช้บังคับอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรมที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดให้น้อยลงไป แต่ที่เป็นปัญหา คือ ในปัจจุบันมีกฎหมาย
เก่ียวข้องกับยาเสพติดมีจํานวนมาก ดังนั้นร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด จึงถือว่ามีความสําคัญ
เป็นอย่างมาก มีข้อดีในประเด็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ระดับนานาชาติ 
     ต่างประเทศให้การยอมรับ และให้ความร่วมมือสนับสนุนในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ของประเทศไทยมากยิ่งข้ึน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยที่จะพัฒนากฎหมาย 
จากการที่ประเทศไทยมีความตั้งใจท่ีจะรวบรวม และจัดทํากฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดซึ่งมีอยู่ 
หลายฉบับไม่เป็นระบบ มาจัดทําในรูปของร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ถือโอกาสปรับปรุง แก้ไข
ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติเก่ียวกับยาเสพติด สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้นในเร่ืองการป้องกัน บําบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
  ๒. ระดับประเทศ 
      ๒.๑ ด้านนโยบายของรัฐ 
 กฎหมายมีความสอดคล้องกับหลักการหน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ  
(ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่องการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ส่งผลให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ที่มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถดําเนินการได้ตามขั้นตอน ระยะเวลา  
และบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 
 
                                          
 ๑ หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist), รายงานสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็นร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด, แนวทางการจัดทําและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสุนีย์  มัลลิกะมาลย์ และคณะ, “การจัดทําประมวลกฎหมายสารบัญญัติ 
ยาเสพติดของประเทศไทย,” บทคัดย่อ,วารสารกระบวนการยุติธรรม, เล่ม ๒ ปีท่ี ๙, น. ๑-๑๖ (พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๙). 



๒๔ 

     ๒.๒ ด้านกฎหมาย 
  การบังคับใช้กฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น เพราะความสมบูรณ์ ความชัดเจน และความเป็นระบบของกฎหมาย นอกจากนี้สามารถ
นํากฎหมายมาใช้ทางวิชาการในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อ้างอิงได้เป็นอย่างดี      
     ๒.๓ ด้านเศรษฐกิจ 
           เม่ือมีความชัดเจนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางด้านยาเสพติด และบูรณาการ
หน่วยงานให้ดําเนินงานอย่างเป็นเอกภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถลดปัญหา 
ความซ้ําซ้อนของการดําเนินงาน และความคุ้มทุนของงบประมาณ  
     ๒.๔ ด้านสังคม 
  กา รส ร้ า งคว าม เ ชื่ อ ม่ั น ให้ ป ร ะช าชน  และผู้ บั ง คั บ ใ ช้ กฎหมายฉ บับนี้ 
ในกระบวนการยุติธรรมในคดียาเสพติดที่ เป็นระบบ และชัดเจนย่ิงขึ้น ทําให้คุณภาพชีวิต  
ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเสรีภาพของประชาชนได้รับความคุ้มครองมากย่ิงขึ้น 
ก่อให้เกิดความม่ันคงในประเทศ เนื่องจากปัญหาอาชญากรรมที่เก่ียวกับยาเสพติดลดลง 
     ๒.๕ ด้านการเมือง 
  การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ระบบการเมืองไทย และนําไปสู่ความเชื่อม่ันของ
ประชาชนต่อการป้องกันยาเสพติด 
     ๒.๖ ระดับองค์การ 
           พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 
ได้รวดเร็วย่ิงขึ้น เนื่องด้วยมีกฎหมายที่รวบรวมอย่างเป็นระบบ 
  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) 
ได้ทําการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เสนอมา
พร้อมกับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด แล้ว เห็นว่าได้มีการดําเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง แล้ว (ดังปรากฏอยู่ในส่วนข้อมูล
ประกอบการพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด หัวข้อการดําเนินการตามมาตรา ๗๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
 
 

     
 
 
 


