
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเฝูาระวังควบคุมตรวจสอบวัตถุเสพติด 
ณ ด่านอาหารและยา 

ประมวลกฎหมายยาเสพติด  

กองควบคุมวัตถุเสพติด ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

1) พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564  
2) ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
3) พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

    ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 พ.ย. 2564 
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สาระส าคัญของ 
 พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564  

3 

3 



1) ก าหนดวันใช้บังคับของกฎหมาย (ม.2, 3) 

2) ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด รวม 7 ฉบับ และให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด (ม.4) 

3) ก าหนดให้มีการฝึกอบรมเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ก่อนปฏิบัติหน้าที่ (ม.5) 

4) ให้ข้าราชการของส านักงาน ป.ป.ส. ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เป็นต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ม.6) 

5) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรบัร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด (ม.7-23) 

6) ก าหนดผู้รักษาการตามกฎหมาย (ม.24) 

 พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 
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  พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 = 9 พ.ย. 2564  

 ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

ใช้บังคับ 

เมื่อพ้นก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ 
พ.ร.บ. ให้ใช้ฯ มีผลใช้บังคับ 

= 9 ธ.ค. 2564 

1) ก าหนดวันใช้บังคับของกฎหมาย 

ใช้บังคับตั้งแต ่

(มาตรา 2) 

(มาตรา 3) 

พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 
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ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

   1. พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

   2. พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 

   3. พ.ร.ก. ปูองกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 

   4. พ.ร.บ. ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 

   5. พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด 
       เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 

   6. พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

   7. ประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 

2) ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด รวม 7 ฉบับ 
(รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม 24 ฉบับ) 

(มาตรา 4) 

พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 
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ก าหนดบทเฉพาะกาลในเรื่องต่าง ๆ เพื่อรองรับการ
บังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรบัประมวลกฎหมายยาเสพติด 

(มาตรา 7-23) 

พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 
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   บทเฉพาะกาลเก่ียวกับกฎหมายล าดับรอง (ม.8) 

   บทเฉพาะกาลเก่ียวกับผู้อนุญาต การพักใช้/เพิกถอน คุณสมบัติและหน้าที่ (ม.10) 

   บทเฉพาะกาลเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่  และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. (ม.11)  

   บทเฉพาะกาลเกี่ยวกับค าขอ และใบอนุญาต  (ม.13,14) 

   บทเฉพาะกาลเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ (ม.18) 

   บทเฉพาะกาลเก่ียวกับ ศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ม.22) 

   บทเฉพาะกาลเกี่ยวกับผู้รับอนุญาต (ม.15) 

   บทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการบังคับโทษปรับ (ม.20) 

   บทเฉพาะกาลเก่ียวกับคณะกรรมการ (ม.16) 

บทเฉพาะกาล 
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พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 

          ให้กฎหมายล าดับรองที่ออกตามกฎหมายที่ถูกยกเลิก ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเทา่ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายยาเสพติด
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือจนกว่าจะมีกฎหมายล าดับรองที่ออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติดใช้บังคับ 

บทเฉพาะกาลเกี่ยวกับกฎหมายล าดับรอง มาตรา 
8 

ให้ใบอนุญาต ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย และครอบครอง ตามกฎหมายเดิม คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 

บทเฉพาะกาลเกี่ยวกับใบอนุญาต มาตรา 
14 

ให้ผู้รับอนุญาต ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย และครอบครอง ตามกฎหมายเดิม  
ยังคงด าเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ 

บทเฉพาะกาลเกี่ยวกับผู้รับอนุญาต มาตรา 
15 
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พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด  

ม. 23 ก าหนดให้ ภายใน 2 ปีแรก นับแต่วันที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด มีผลใช้บังคับ 
การน าเข้ากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการรักษาผู้ปุวย ให้น าเข้าได้เฉพาะ
เมล็ดพันธุ์ 

ไม่ใช้บังคับแก่กรณีผู้ขออนุญาตเป็น 

 1. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือสภากาชาดไทย 

 2. ผู้ปุวยเดินทางระหว่างประเทศ 

 3. มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย 

 Thai FDA 10 



 ก าหนดให้ ปธ.ศาลฎีกา รมว.ยุติธรรม รมว.สาธารณสุข และรมว.อุตสาหกรรม 
รักษาการตามร่าง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวล
กฎหมายยาเสพติด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ านาจของตน  

6) ก าหนดผู้รักษาการตามกฎหมาย 

(มาตรา 24) 

พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 
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สาระส าคัญของ 
ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
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ประมวลกฎหมายยาเสพติดมีเนื้อหารวมทั้งสิ้น 186 มาตรา  
โดยแบ่งเนื้อหาออกได้เป็น 3 ภาค ดังนี ้

ภาค 1 การปูองกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด 
(มาตรา 1 - 107)  จ านวน 107 มาตรา 

ภาค 2 การบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด 
(มาตรา 108 - 123)  จ านวน 16 มาตรา 

   ภาค 3 บทก าหนดโทษ 
(มาตรา 124 - 186) จ านวน 63 มาตรา 

ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
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ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

      สาระส าคัญของภาคนี้ คือ การก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
กลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติด การควบคุมยาเสพติด การตรวจสอบ
ทรัพย์สินคดียาเสพติด และการก าหนดความผิดในคดียาเสพติด  

      การปูองกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด  

(มาตรา 1 – มาตรา 107) 

ภาค 1 
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ภาค 1  การปูองกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด (ม.1-107) 

  ลักษณะ 1  บทบัญญัติทั่วไป (ม.1-2) 

  ลักษณะ 2  การปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ม.3-14) 

  ลักษณะ 3  การควบคุมยาเสพติด (ม.15-62) 

  ลักษณะ 4  การตรวจสอบทรัพย์สิน (ม.63-89) 

  ลักษณะ 5  ความผิดเกี่ยวกับการผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย มีไว้ในครอบครองหรอืน าผ่าน 
                    ซึ่งยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ (ม.90-96) 

  ลักษณะ 6  ความผิดเกี่ยวกับสารระเหย (ม.97-100) 

  ลักษณะ 7  ความผิดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนต ารับ (ม.101-103) 

  ลักษณะ 8  ความผิดเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพ (ม.104-107) 15 



ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

       สาระส าคัญของภาคนี้ คือ การก าหนดกลไกและมาตรการที่ใช้ด าเนินการกับผู้เสพ ผู้ติด              
ย า เ สพติ ด  ที่ ใ ช้ วิ ธี ก า ร แก้ ปัญหาผู้ เ สพผู้ ติ ด ย า เ สพติ ด โ ดยวิ ธี ก า รทา งส า ธ า รณสุ ข 
แทนการ ใช้ กระบวนการยุติ ธ ร รมทางอาญา โดยยึดหลั กผู้ เ สพคื อผู้ ปุ วยที่ ควร ได้ รั บ 
การช่วยเหลือให้เข้ารับการบ าบัดรักษา ตลอดจนมีการติดตามช่วยเหลือให้กลับมาด ารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างยั่งยืน 

(มาตรา 108 – มาตรา 123) 

  การบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด  ภาค 2 
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ภาค 2  การบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด (ม.108-123) 

  ลักษณะ 1  บทบัญญัติทั่วไป (ม.108) 

  ลักษณะ 2  คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผูต้ิดยาเสพติด (ม.109-112) 

  ลักษณะ 3  การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (ม.113-117) 

  ลักษณะ 4  การฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ม.118-120) 

  ลักษณะ 5  ความผิดเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (ม.121-123) 
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ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

สาระส าคัญของภาคนี้ คือ การรวบรวมบทก าหนดโทษด้านยาเสพติด ที่เดิม
กระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับรวบรวมเข้ามาไว้เป็นหมวดหมู่เดียวกันและปรับปรุง
บทลงโทษในคดียาเสพติดให้มีความเหมาะสมได้สัดส่วนกับระดับความร้ายแรง 
ในการกระท าความผิด  

บทก าหนดโทษ  

(มาตรา 124 – มาตรา 186) 

ภาค 3 
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ภาค 3  บทก าหนดโทษ (ม.124-186) 
  ลักษณะ 1  บทบัญญัติทั่วไป (ม.124-134) 

  ลักษณะ 2  บทก าหนดโทษเกี่ยวกับการอนุญาตส าหรับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ (ม.135-141) 

  ลักษณะ 3  บทก าหนดโทษเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ปลอม ผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ (ม.142-144) 

  ลักษณะ 4  บทก าหนดโทษเกี่ยวกับการผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย มีไว้ในครอบครองหรือน าผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ (ม.145-153) 

  ลักษณะ 7  บทก าหนดโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพ (ม.162-170) 

  ลักษณะ 9  บทก าหนดโทษส าหรับความผิดต่อเลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ม.174-177) 

  ลักษณะ 11  บทก าหนดโทษเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (ม.181-184) 

  ลักษณะ 5  บทก าหนดโทษเกี่ยวกับสารระเหย (ม.154-157) 

  ลักษณะ 8  บทก าหนดโทษส าหรับการจูงใจ ชักน า ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวงหรือใช้ก าลังบังคับให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด (ม.171-173) 

  ลักษณะ 10  บทก าหนดโทษส าหรับความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ (ม.178-180) 

  ลักษณะ 12  การบังคับโทษปรับ (ม.185-186) 

  ลักษณะ 6  บทก าหนดโทษเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนต ารับ (ม.158-161) 
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สาระส าคัญของประมวลกฎหมายยาเสพติด 

กลไกการ
แก้ไขปัญหา 

การควบคุม 
ยาเสพติด 

การตรวจสอบ
ทรัพย์สิน 

กองทุนฯ 

การบ าบัดรักษา 

ความผิดและ
บทลงโทษ 
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คณะกรรมการ ป.ป.ส.  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบทรัพย์สิน 

คณะกรรมการ 
ควบคุมยาเสพติด 

คณะกรรมการบ าบัดรักษา 
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

คณะกรรมการตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 

องค์ประกอบ ม. 4 
อ านาจหน้าที่ ม. 5 

องค์ประกอบ ม. 63 
อ านาจหน้าที่ ม. 64 

องค์ประกอบ ม. 25 
อ านาจหน้าที่ ม. 26 

องค์ประกอบ ม. 109 
อ านาจหน้าที่ ม. 111 
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การก าหนดประเภทยาเสพติดให้โทษ 

รมว.สาธารณสุข 
โดยความเห็นชอบของ 
คกก.ควบคุมยาเสพติด 

(ประธาน : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 

การก าหนดประเภทยาเสพติดให้โทษ
(กฎหมายปัจจุบัน) 

การก าหนดประเภทยาเสพติดให้โทษ
(ประมวลกฎหมายยาเสพติด) 

(มาตรา 5 (4) , มาตรา 29 วรรคสอง) 

รมว.สาธารณสขุ 
โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการ ป.ป.ส. 

(ประธาน : นายกรัฐมนตรี) 
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การน ามาตรการทางปกครองมาใช้กับผู้รับอนุญาตที่ฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ 

บทลงโทษผู้ได้รับอนุญาตที่ฝุาฝืน 
กฎหมายปัจจุบัน : จ าคุก หรือ ปรับ 

ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
: พักใช้ หรือ เพิกถอนใบอนุญาต 

(มาตรา 47) 
23 



การก าหนดพื้นที่พิเศษ 

(มาตรา 55) 

     ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ส. เห็นสมควร จะก าหนดเขตพ้ืนที่ 
เพ่ือด าเนินการศึกษาวิจัย การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด และ 
การปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เพ่ือทดลอง
เพาะปลูกพืชที่เป็นยาเสพติด ผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติด  
หรือเสพหรือครอบครองยาเสพติด ทั้งนี้ โดยการประกาศเป็น 
พระราชกฤษฎีกา และให้การกระท าในพื้นที่ดังกล่าวไม่เป็นความผิด 

24 



สาระส าคัญของ 
พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
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 1) ก าหนดวันใช้บังคับของกฎหมาย 

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2564 

 2) ปรับปรุงบทบัญญัติให้สอดคล้องกับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 

 3) ก าหนดหน้าที่และอ านาจของกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  

 4) ก าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการท าลายยาเสพติดของกลาง 

 5) ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินคดีข้อหาสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือ 

 6) ก าหนดให้จ าเลยต้องแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ ยื่นค าขออนุญาตฎีกา และยื่นฎีกา 

 7) ก าหนดให้การบังคับโทษปรับเป็นไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 
26 



พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
มีเนื้อหารวมทั้งสิ้น 10 มาตรา โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2564 

1) ก าหนดวันใช้บังคับของกฎหมาย 

ใช้บังคับ 

เมื่อพ้นก าหนด 30 วัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

= 8 ธ.ค. 2564 
(มาตรา 2) 

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2564 
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     4) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และระยะเวลาการท าลายยาเสพติดของกลาง 

จับกุม ตรวจพิสูจน์ รายงานผล 
การตรวจพิสูจน์ 

ศาลชั้นต้นมีค า
พิพากษา 

กฎหมายเดิม 30 วัน
หลังศาลชั้นต้นมีค า

พิพากษา 

จับกุม ตรวจพิสูจน ์ รายงานผล 
การตรวจพิสูจน ์

ศาลชั้นต้นมีค า
พิพากษา 

30 วันหลังศาล
ชั้นต้นมีค าพิพากษา 

ตัวอย่างเช่น ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 

(เพ่ิมมาตรา 11/3) 

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2564 
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ร่างกฎหมายล าดับรองในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ร่างกฎหมายล าดบัรอง (50 ฉบับ) 

43 ฉบับ 
1 ฉบับ 6 ฉบับ 

ใหม่ 1 ฉบับ เดิม 38 ฉบับ ปรับปรุง 4 ฉบับ 
ใหม่ 1 ฉบับ ปรับปรุง 5 ฉบับ 

ปรับปรุง 1 ฉบับ 

ประกาศ ก.สธ. เร่ืองการผลิต 
น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ใน
ครอบครอง ที่ไม่ต้องขออนุญาต 

- ประกาศ คกก.ยส. เรื่องโฆษณา   - ประกาศ ก.สธ. เรื่อง การตรวจสอบ ณ ด่าน  
- ประกาศ ก.สธ. เรื่องก าหนดด่าน  - ระเบียบ ก.สธ. ว่าด้วยเรื่องค่าตอบแทน   

30 
* อยู่ระหว่างด าเนินการยกร่าง รอเสนอคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ 



การเตรียมการรองรับผลกระทบจากประมวลกฎหมายยาเสพติด  

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด 
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การเตรียมการรองรับผลกระทบจากประมวลกฎหมายยาเสพติด  

มาตรา 29 วรรคสอง รมว.สธ 
ออกประกาศ โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ ป.ป.ส. 32 
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การเตรียมการรองรับผลกระทบจากประมวลกฎหมายยาเสพติด  

มาตรา 30 วรรคสอง รมว.ออก
ประกาศ สธ โดยการเสนอแนะ
ของ คกก.ยส เช่นเดิม 



34 

กฎหมายในส่วนที่เก่ียวกับด่าน และมีการเปลี่ยนแปลง  

มีการก าหนดด่านตรวจสอบยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ 

ด่านตรวจสอบอื่นๆ รวมเป็น 49 ด่าน 



การขออนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติด 
ประเภท ผู้อนุญาต มาตรา 

น าเข้า ส่งออก ครอบครอง ยสต. 1 / 4 เพื่อประโยชน์ของทางราชการ รมว.สธ ม.34 ว.1 

ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย ครอบครอง ยส. 1 / 4  
เพื่อการศึกษาวิจัย ประโยชน์ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม 

รมว.สธ    
โดยความเห็นชอบของ            
คกก. ควบคุมยาเสพติด 

ม.34 ว.2 

ผลิต น าเข้า ส่งออก ยส.5 (เช่น ขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง) 
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ปุวย การศึกษาวิจัย และอื่น ๆ  

เลขาธิการ อย. 
โดยความเห็นชอบของ           
คกก. ควบคุมยาเสพติด 

ม. 35 ว.2 

ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย ครอบครอง ยส. 2 

เลขาธิการ อย. 

ม.35 ว.1 (1) 

ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย ยส. 3 ม.35 ว.1 (2) 

จ าหน่าย  ครอบครอง  ยส.5 /  น าเข้า ส่งออก ครองครอง ยส.1,ยส.4  สารมาตรฐาน ม.35 ว.1 (3)(4) 

ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย ครอบครอง น าผ่าน วัตถุออกฤทธิ์ ม.35 ว.1 (5) 

น ายาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ ติดตัวเข้ามาเพื่อรักษาโรค ม. 39 35 



36 

กฎหมายในส่วนที่เก่ียวกับด่าน 
การควบคุม มาตรา 

การน าเข้า ส่งออก ยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ต้องได้รับใบอนุญาต ม.35 

การน าเข้า ส่งออก ต้องมีใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกครั้ง 
ห้ามส่งไปยังบุคคลหรือสถานที่อื่น นอกจากที่ระบุในใบอนุญาต เว้นแต่กรณีจ าเป็น +เลขา อย.อนุญาต 

ม.36 
ม.43 

การน าผ่าน วัตถุออกฤทธิ์ ต้องมีใบอนุญาตจาก อย. 
ห้ามเปลี่ยนแปลงไปยังจุดหมายอื่น  เว้นแต่มีหนังสือจากประเทศผู้ส่งออก + เลขา อย.อนุญาต 
ห้ามเปลี่ยนหีบห่อบรรจุ แปรรูป แปรสภาพ เว้นแต่ เลขา อย.อนุญาต 

ม.35 (5) 
ม.41 
ม.42 

ผู้ปุวยเดินทางระหว่างประเทศน าติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ 
- ยาเสพติดให้โทษ : ใบอนุญาต + ใบสั่งแพทย์ 
- วัตถุออกฤทธิ์ ๒/๓/๔ : ใบสั่งแพทย์ (ไม่เกิน ๓๐ วัน) / ใบอนุญาต + ใบสั่งแพทย์ (เกิน ๓๐ วัน) 

ม.39 
 

การน าผ่าน ยาเสพติดให้โทษ ต้องมีใบอนุญาตของประเทศผูส้่งออกมาพร้อมของ + แสดงต่อศุลกากร  
การน าผ่านต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของศุลกากร จนกว่าจะน าผ่านออกนอกราชอาณาจักร  
ต้องน าผ่านออกไปภายใน 30 วัน นับจากวันน าเข้า  

ม.60 
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ขอขอบคุณ 

ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน 

 Thai FDA 
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