
ขอรับฟังความคดิเห็นตอ่ร่างกฎหมายล าดับรองที่ออกตามประมวลกฎหมายยาเสพตดิ  
ในระหว่างวันที ่๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ – ๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ จ านวน ๑๕ ฉบับ 

 
         โดยที่ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และ 
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 
๒๕๕๙ พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ และก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม 
และควบคุมยาเสพติด รวมถึงการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้รวมอยู่ในประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติดฉบับเดียว เพ่ือให้ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่กระจัดกระจาย
อยู่ในกฎหมายแต่ละฉบับ  คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในไม่ช้านี้  ซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจะต้องเร่งเตรียมการ
รองรับรวมทั้งด าเนินการออกกฎหมายล าดับรองเพ่ือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมีกฎหมายล าดับรองที่
จะขอรับฟังความคิดเห็น ในระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จ านวน ๑๕ ฉบับ ดังนี้ 
 
 รายชื่อกฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่จะขอรับฟังความคิดเห็น จ านวน ๑๕ ฉบับ 
แบ่งเป็น   

๑. กฎหมายทีก่องควบคุมวัตถุเสพติด อย. ยกร่าง จ านวน ๕ ฉบับ ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อร่าง แบบแสดงความคิดเห็น 
๑. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตผลิต ขาย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต  
การต่ออายุใบอนุญาต และการแก้ไขรายการในใบอนุญาต ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ 
ในประเภท ๑ พ.ศ. ….  
ดาวโหลดเพื่ออ่าน 

Click 
๒. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย 

หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ ที่ไม่ต้องขออนุญาต 
พ.ศ. ....  
ดาวโหลดเพื่ออ่าน 

Click 

๓. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดด่านตรวจสอบยาเสพติด 
ให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่น าเข้า ส่งออกหรือน าผ่าน พ.ศ. .... 
ดาวโหลดเพื่ออ่าน 

Click 

๔. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ในการตรวจสอบ ณ ด่านตรวจสอบยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. .... 
ดาวโหลดเพื่ออ่าน 

Click 

๕. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การขออนุญาตและ
การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณายาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. .... 
ดาวโหลดเพื่ออ่าน 

Click 

 
 
 
 

https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/wp-content/uploads/2021/10/PublicHearingNo37-ORYOR1-2.pdf
https://forms.gle/9HWqWp4TKZsY8kTe6
https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/wp-content/uploads/2021/10/PublicHearingNo37-ORYOR2-2.pdf
https://forms.gle/nZYQdEmjMFTjqEEH6
https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/wp-content/uploads/2021/10/PublicHearingNo37-ORYOR3-2.pdf
https://forms.gle/FL2aTumJAoz6hoKc8
https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/wp-content/uploads/2021/10/PublicHearingNo37-ORYOR4-2.pdf
https://forms.gle/9EmRqyJeJfBCDH2x9
https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/wp-content/uploads/2021/10/PublicHearingNo37-ORYOR5-2.pdf
https://forms.gle/wbLTLzvEwbMD9ano9


 ๒. กฎหมายที่หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขยกร่างซึ่งเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จ านวน ๑๐ 
ฉบับ 
 

ล าดับ ชื่อร่าง หน่วยงานที่จัดท า 
๑. (ร่าง) กฎกระทรวง การอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา  

หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. .... 
ดาวน์โหลดเพื่ออ่านต่อ 

Click 

๒. (ร่าง) กฎกระทรวง ก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ 
หรือประเภท ๕ หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ที่ให้สันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ พ.ศ..... 
ดาวน์โหลดเพื่ออ่านต่อ 

Click 

๓. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ก าหนดสถานที่ที่เป็นศูนย์คัดกรอง 
ดาวน์โหลดเพื่ออ่าน Click 

๔. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดตั้งศูนย์คัดกรอง พ.ศ. .... 
ดาวน์โหลดเพื่ออ่านต่อ 

Click 

๕. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม พ.ศ. .... 
ดาวน์โหลดเพื่ออ่านต่อ 

Click 

๖. (ร่าง) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฟ้ืนฟูสภาพทาง
สังคม และการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
พ.ศ. ....   
ดาวน์โหลดเพื่ออ่านต่อ 

Click 

๗. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่อง ก าหนด
สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. .... 
ดาวน์โหลดเพื่ออ่านต่อ 

Click 

๘. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไขการจัดตั้ง และการรับรองคุณภาพ สถานพยาบาลยาเสพติด  
และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ....  
ดาวน์โหลดเพื่ออ่านต่อ 

Click 

๙. (ร่าง)ประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่อง ระเบียบ 
ข้อบังคับเพ่ือควบคุมการบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ ระเบียบวินัย
ส าหรับสถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ....   
ดาวน์โหลดเพื่ออ่านต่อ 

Click 

๑๐. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคัดกรอง การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และการประเมินผลการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. .... 
ดาวน์โหลดเพื่ออ่านต่อ 

Click 

 

https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/wp-content/uploads/2021/10/PublicHearingNo37-Moph1.pdf
https://forms.gle/psKjx6wnUAyd9qfu5
https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/wp-content/uploads/2021/10/PublicHearingNo37-Moph2.pdf
https://forms.gle/cmFp9toe2FeP5r6w7
https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/wp-content/uploads/2021/10/PublicHearingNo37-Moph3.pdf
https://forms.gle/SWYrtG612s5SjL9RA
https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/wp-content/uploads/2021/10/PublicHearingNo37-Moph4.pdf
https://forms.gle/gBh1HvC5j6rA74p78
https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/wp-content/uploads/2021/10/PublicHearingNo37-Moph5.pdf
https://forms.gle/39XCNbi9wKJr4DtM7
https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/wp-content/uploads/2021/10/PublicHearingNo37-Moph6.pdf
https://forms.gle/BuRZbQzcijaRf18r8
https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/wp-content/uploads/2021/10/PublicHearingNo37-Moph7.pdf
https://forms.gle/B9iYXPfVaFkVsBPY9
https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/wp-content/uploads/2021/10/PublicHearingNo37-Moph8.pdf
https://forms.gle/TwmFpjgYYXeLH1Vu8
https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/wp-content/uploads/2021/10/PublicHearingNo37-Moph9.pdf
https://forms.gle/ujSvvMRkc2Eb6Yds8
https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/wp-content/uploads/2021/10/PublicHearingNo37-Moph10.pdf
https://forms.gle/DmgLGkJJS2izafmL8

