
                              

 

ฉบับส่งคณะกรรมการอำนวยการ 7 ตค.64 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือ ประเภท ๕  

หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ  
พ.ศ. .... 

   
 

 หลักการ  
 
กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือ ประเภท ๕ หรือวัตถุออก

ฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ พ.ศ. .... กำหนดไว้เพ่ือ
เจตนารมณ์ใช้ประกอบการพิจารณา ให้โอกาสแก่ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ที่ครอบครองยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ 
ไว้เพ่ือการเสพ โดยไม่ถือเป็นโทษความผิดร้ายแรง และพิจารณาให้รับการบำบัดรักษา ทั้งนี้ให้พิจารณาควบคู่
กับพฤติกรรมอ่ืนที่เกี่ยวกับจำหน่ายยาเสพติด หรือ ระดับความรุนแรงของการเสพติดของบุคคลนั้นร่วมด้วย  

 
 

เหตุผล 
 
โดยที่มาตรา ๑๐๗ แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด บัญญัติให้ห้ามผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยา

เสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เพ่ือ
เสพ  การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ในปริมาณเล็กน้อยซึ่งไม่เกินปริมาณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดใน
กฎกระทรวง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวง นี้  

 
 
 



                              

 

ร่าง 
กฎกระทรวง  

กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือ ประเภท ๕  
หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ 

พ.ศ.....  
  

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2๔ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

พ.ศ. 2564 และมาตรา 10๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ไม่ใช้บังคับกับการมีไว้ในครอบครองเพ่ือเสพตามคำสั่งของผู้
ประกอบวิชาชีพผู้ให้การบำบัดรักษา 

ข้อ ๓ การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือ
ประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ในปริมาณเล็กน้อยซึ่งไม่เกินปริมาณ
ดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ  

(1) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑  
(ก) เฮโรอีนมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงสามร้อยมิลลิกรัม  
(ข) เมทแอมเฟตามีนมีปริมาณไม่ถึงสิบห้าหน่วยการใช้ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ให้

โทษ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงหนึ ่งจุดห้ากรัม หรือ คำนวณน้ำหนักเป็นสารบริสุทธิ ์ไม่ถึง 375 
มิลลิกรัม   

(ค) แอมเฟตามีนมีปริมาณไม่ถึงสิบห้าหน่วยการใช้ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงหนึ่งจุดห้ากรัม  

(ง) ๓ , ๔ -เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีนมีปริมาณไม่ถึงสิบห้าหน่วยการใช้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงสามกรัม  

(จ) เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีนมีปริมาณไม่ถึงสิบห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมาย ว่าด้วย
ยาเสพติดให้โทษ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงสามกรัม  

(ฉ) เอ็น เอทิล เอ็มดีเอ หรือเอ็มดีอี มีปริมาณไม่ถึงสิบห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมาย ว่าด้วย
ยาเสพติดให้โทษ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงสามกรัม   

(ช) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณไม่ถึงสิบห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงสามร้อยมิลลิกรัม 

(ซ) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ นอกจาก (ก) ถึง (ช) มีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงสามกรัม 
       (๒) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ 
(ก) โคคาอีนมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงหกร้อยมิลลิกรัม  
(ข) ฝิ่นมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงสิบห้ากรัม  
(ค) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ นอกจาก (ก) และ (ข) มีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงสามกรัม หรือ

ที่เป็นของเหลวมีปริมาตรสุทธิไม่ถึงสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตร 
          (๓) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  
     (ก) กัญชามีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงสิบห้ากรัม  



 

 

๒ 

               (ข) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ นอกจาก (ก) มีน้ำหนักสุทธิไม่ เกินหนึ่งร้อยสามสิบ
ห้ากรัม  

      (๔) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑  
    (ก) คาทิโนน (cathinone)    คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน ๐.๕๐๐ กรัม  
    (ข) ไซโลซีน (psilocine หรือ psilotsin)  คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน ๐.๑๐๐ กรัม  
    (ค) ไซโลไซบีน (psilocybine)   คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน ๐.๑๐๐ กรัม  
    (ง) ดีอีที (DET)     คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน ๐.๕๐๐ กรัม  
    (จ) ดีเอ็มที (DMT)     คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน ๐.๕๐๐ กรัม  
    (ฉ) ดีเอ็มเอชพี (DMHP)    คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน ๐.๕๐๐ กรัม  
    (ช) เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol หรือ THC)  คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน ๐.๑๐๐ กรัม  
    (ซ) ทีซีพี (TCP หรือ tenocyclidine)  คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน ๐.๑๐๐ กรัม  
    (ฌ) พาราเฮกซิล (parahexyl)   คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน ๐.๕๐๐ กรัม  
    (ญ) พีซีอี (PCE หรือ eticyclidine)   คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน ๐.๑๐๐ กรัม  
    (ฎ) พีเอชพี หรือ พีซีพีวาย (PHP หรือ PCPY หรือ rolicyclidine) คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน ๐.๑๐๐ กรัม 
    (ฏ) ฟีนาซีแพม (phenazepam)   คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน ๐.๓๐๐ กรัม 
    (ฐ) เมทคาทิโนน (methcathinone)   คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน ๐.๕๐๐ กรัม 
    (ฑ) ๔-เมทิลอะมิโนเรกซ์ (4-methylaminorex) คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน ๐.๕๐๐ กรัม 
    (ฒ) เมสคาลีน (mescaline)    คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน ๐.๕๐๐ กรัม 
    (ณ) อีทริพตามีน (etryptamine)   คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน ๐.๕๐๐ กรัม 

    (๕) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ 
     (ก) คีตามีน (ketamine)    คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน  ๐.๕๐๐  กรัม 
     (ข) ซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine)  คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน  0.720  กรัม 
     (ค) ไนตราซีแพม (nitrazepam)   คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 0.030   กรัม 
     (ง) ไนเมตาซีแพม (nimetazepam)   คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 0.005   กรัม 
     (จ) เฟนเตอมีน (phentermine)   คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 0.113   กรัม   
     (ฉ) มิดาโซแลม (midazolam)  คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน๐.๔๕๐    กรัม 
     (ช) อัลปราโซแลม (alprazolam)   คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน  0.012  กรัม  
     (ซ) อีเฟดรีน (ephedrine)    คำนวณสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 0.600   กรัม  
 
ยาเสพติดให้โทษตาม (๑) , (๒),(3) วัตถุออกฤทธิ์ตาม (๔) และ (๕) ให้รวมถึงวัตถุที่เรียกชื่อเป็น
อย่างอื่น แต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกันกับยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว 
และเกลือใด ๆ ของยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวด้วย  
 
         
     ให้ไว้ ณ วันที่                              พ.ศ. .... 
 
 
                           รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 



 

 

๓ 

มาตรา 2๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามนี้และตามประมวลกฎหมาย
ยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของตน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และตามประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของตน 
 
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 

มาตรา 1 
“ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ หรือสารระเหย 
“ยาเสพติดให้โทษ” หมายความว่า สารเคมี พืช หรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพแล้วทำให้เกิดผล

ต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่น ต้องเพ่ิมขนาดการเสพข้ึนเป็นลำดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาด
ยา มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุด
โทรมลง กับให้รวมถึงสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงยาสามัญ
ประจำบ้านบางตำรับที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยยา  

“วัตถุออกฤทธิ์” หมายความว่า วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นสิ่งธรรมชาติหรือที่ได้
จากสิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์ 

“ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า ความผิดเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า 
ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด เว้นแต่มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ  และให้
หมายความรวมถึงการสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายามกระทำความผิดดังกล่าวด้วย    

มาตรา 10๗  
ห้ามผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ หรือ

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เพ่ือเสพ 
การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ หรือวัตถุ

ออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ในปริมาณเล็กน้อยซึ่งไม่เกินปริมาณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขกำหนดในกฎกระทรวง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ 
          มาตรา 1๑๓ 
 ผู้ใดยกเหตุว่าตนได้เสพยาเสพติดตามมาตรา ๑๖๒ หรือมาตรา ๑๖๓ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์เพ่ือเสพตามมาตรา ๑๖๔ และได้สมัครใจขอเข้ารับการบำบัดรักษาใน
สถานพยาบาลยาเสพติด อีกทั้งได้ปฏิบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
บำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนได้รับการรับรองเป็น
หนังสือว่าเป็นผู้ผ่านการบำบัดรักษาเป็นที่น่าพอใจจากหัวหน้าสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ผู้นั้นพ้นจากความผิดในมาตราดังกล่าว 

มาตรา 16๔  
ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ หรือวัตถุ

ออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เพื่อเสพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 


